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V

A 2020-as évre vonatkozó éves jelentés két tartalmilag elkülönülő és lezárt részből áll. A je-
lentés első része „Rendszerszintű áttekintés” áttekintést nyújt az állami szerv tavalyi műkö-
déséről, mind az egyéni esetekben, mind társadalmi szinten. Statisztikai adatokat tartalmaz 
az elmúlt évben elvégzett munkáról, és a Hivatal által az egyenlőség, az esélyegyenlőség és 
az egyenlő bánásmód területén végzett feladatok széles körét mutatja be.

Az éves jelentés második része, melynek címe „Egyéni esetek”, a Hivatal a munkája által 
elért eredményeinek áttekintésére összpontosít, specifikusan a testület tevékenységeire a 
személyes jellegzetességek szempontjából, amelyek a diszkrimináció kiváltó okai lehetnek 
(személyes körülmények), például a nem, életkor, fogyatékosság stb. A Hivatal munkájának 
bemutatása az egyenlőségi testület legfőbb funkciói szerint van felépítve – tanácsadás, tájé-
koztatás és támogatás; diszkrimináció-megállapítás; a szabályozások diszkriminatív jellegé-
nek értékelése; a Hivatal ajánlásai; kutatási tevékenységek (kiemelt adatok a Hivatal 2020-as 
közvélemény-kutatásából a diszkriminációról); együttműködés a civil társadalommal; oktatá-
si és tudatosságnövelési tevékenységek.

A diszkrimináció elleni védelemért felelős független állami szerv már negyedik éve jegyzi fel a 
megkülönböztetés eseteiről beérkezett feljelentések növekvő számát, valamint az ajánlások 
formájában beérkezett rendszerszintű megoldásokra irányuló javaslatok növekvő számát is. 
A jelentés azt mutatja, hogy a nehéz helyzet ellenére sikeresek voltunk az egyének problémá-
inak megoldásában, valamint az állammal és a civil társadalommal való együttműködésben 
is.

A Hivatal tavalyi munkáját a járvány is jelentősen befolyásolta. Sok problémát és gondot 
okozott az embereknek. Szlovénia lakosságának nehéz helyzete miatt több tanácsadást foly-
tattunk a Hivatalnál, több diszkriminációs feljelentést kaptunk és kezeltünk, valamint több 
ajánlást készítettünk, hogy javítsuk azoknak az embercsoportoknak a helyzetét, akik a jár-
ványhelyzetben még kiszolgáltatottabbak.

A 2020-as éves jelentés átfogóan bemutatja a Hivatal hozzájárulását az egyenlő esélyekkel 
rendelkező társadalmához. Ezúton szeretném megköszönni az alkalmazottak professzionális 
és szorgalmas munkáját. Valamint szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik tovább-
ra is támogatják az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal működését, tevékenységeit és fejlődését.

Az esélyegyenlőségi biztos előszava

Ljubljana, 2021. április

Miha Lobnik
ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZTOS
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1 AZ ÁLLAMI SZERV MŰKÖDÉSE
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1.1 Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal 
 működésének jogalapja

A diszkrimináció elleni védelem, amelyet a Hátrányos megkülönböztetés elleni védelemről 
szóló törvény1 (ZVarD) határoz meg, az egyik alapvető emberi jog, amely a Szlovén Köztársa-
ság alkotmányának 14. cikkén alapul2 (Alkotmány).

A ZVarD szerint az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatalnak (Hivatal) mint független állami szerv-
nek kulcsszerepe ez az alapvető emberi jog biztosítása. Így 2016. április 21-én a Szlovén 
Köztársaság Nemzetgyűlése (Nemzetgyűlés) elfogadta a ZVarD-t, amely 2016. május 24-én 
lépett hatályba. A ZVarD képviseli a nemzeti jogalapot a Hivatal létrehozására egy új függet-
len állami szervként. Ugyanakkor a ZVarD kiküszöbölte az Európai Unió (EU) jogszabályainak 
megsértését az egyenlőségről szóló európai irányelvek be nem tartása miatt, amely okán hi-
vatalosan eljárás indult a Szlovén Köztársaság (SZK) ellen (2014/2093 számú törvényszegés).

Az EU jogrenddel összhangban a Hivatal ellátja az egyenlőségért felelős állami szerv fel-
adatait, amivel Szlovénia biztosítja az Európai Unió Alapjogi Chartájának 15., 21., 23. és 39. 
cikkének betartását, és a következő irányelvek megfelelő kivitelezését:

• A Tanács 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról;

• A Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról;

• A Tanács 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtá-
sa tekintetében történő végrehajtásáról; 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve a férfiak és nők közötti esély-
egyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén 
történő megvalósításáról (átdolgozott szöveg);

• Az Európai Parlament és a Tanács 2014/54/EU irányelve (2014. április 16.) a munkaválla-
lók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlá-
sát megkönnyítő intézkedésekről.

1 A SZK Hivatalos Közlönye, 33/16 és 21/18 sz. – ZNOrg
2 A SZK Hivatalos Közlönye, 33/91-I, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 
 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13 - UZ148, 47/13 - UZ90,97,99 és 75/16 - UZ70a

A HIVATAL KIHANGSÚLYOZZA

A Szlovén Köztársaság alkotmányának 14. cikke
(törvény előtti egyenlőség)

Szlovéniában mindenkinek biztosítva vannak az egyenlő emberi jogok és alapvető szabadságok, a nemzeti-
ségre, fajra, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy egyéb meggyőződésre, anyagi helyzetre, születésre, iskolai 
végzettségre, társadalmi helyzetre, fogyatékosságra vagy bármilyen más személyes körülményre való tekin-
tet nélkül. Mindenki egyenlő a törvény előtt.

1 Az állami szerv működése
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1.2 A Hivatal költségvetése és 
 működése 2020-ban

Az elfogadott költségvetésnek megfelelően a Hivatalnak 2020-ban 1 141 888 euró állt ren-
delkezésére.

A vészhelyzet miatt – a COVID-19 járvány bejelentése és a gazdasági trendek súlyosan romló 
mutatói miatt – a SZK kormánya úgy döntött, hogy a 2020. és a 2021. évi költségvetés vég-
rehajtásáról szóló törvény értelmében felfüggeszti a 2020-as költségvetés végrehajtását, és 
a kiadási jogok arányos csökkentését hajtja végre az anyagi javak tételének 30 százalékával. 
A Hivatal így 78 620 eurót szánt a járvány következményeinek enyhítésére.

A 2020-as költségvetés módosításával a SZK Kormánya javaslatára a SZK Nemzetgyűlése 
a Hivatalnak 1 141 888 eurót különített el. Ezzel a SZK kormánya konstruktívan reagált a 
Hivatal javaslatára, hogy sürgősen szükség van 78 620 euróra a tervezett kutatások elvég-
zéséhez.

2020. december 7-én a Pénzügyminisztérium (MF) kérelmet nyújtott be a szabad költekezési
jogok újraelosztására a költségvetési tartalékban, vagyis az év végén az egyes költségvetési 
felhasználók költségvetésében megmaradó pénzeszközökre. A Hivatal hozzájárult a költség-
vetési tartalék 10 000 euró összegű növekedéséhez.

A 2020-as költségvetési évben a Hivatal a törvény által meghatározott feladatai elvégzésére
1 131 550 eurót használt fel. Ebből 869 991 eurót különítettek el az alkalmazottakra, az 
anyagi költségekre 239 979 eurót, valamint 21 579 eurót beruházásokra és beruházásos 
karbantartásra.

2020 december 31-én a Hivatalnál a vezetőn (az esélyegyenlőségi biztoson) kívül 22 közal-
kalmazott volt.

A COVID-19 fertőző betegség bejelentett járványával, amely szinte teljes egészében meg-
bélyegezte a 2020-as évet, a Hivatal az utasításoknak megfelelően gondoskodott a szerv 
zavartalan működéséről és folyamatosan reagált az egészség és a biztonság biztosításának 
szükségleteire úgy, hogy az állami szervek igényeit és értesítéseit figyelembe véve szerve-
zett meg egy otthoni munkavégzésként is hatékony munkafolyamatot.
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2 AZ ÁLLAMI SZERV TEVÉKENYSÉGEI
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2.1 Az esélyegyenlőségi szervek le-
gfőbb funkciói 

Az Európai Bizottság ajánlásai az egyenlőségi testületekre vonatkozó standardokról (2018. 
június) és az Európa Tanács (ET) általános ajánlásai az egyenlőségért felelős testületekről a 
rasszizmus és az intolerancia elleni küzdelem céljából nemzeti szinten (2018. február) kép-
viselik az egyenlőségi szervek három fő funkcióját. Ezeket követi az Esélyegyenlőségi Biztosi 
Hivatal is (Hivatal).

Tájékoztatás, tanácsadás és képviselet 
Független segítség és támogatás nyújtása a megkülönböztetettek számára, tanácsadás és 
részvétel néhány kiválasztott bírósági eljárásban. Ezenkívül A hátrányos megkülönböztetés 
elleni védelemről szóló törvény (ZVarD) 38. cikke lehetővé teszi a Hivatal számára, hogy el-
járást folytasson az alkotmányosság és a törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság 
előtt. Többet erről a következő fejezetekben olvashat: 3. A Hivatal egyéni esetekkel történő 
munkája; 4. Tanácsadás, tájékoztatás és támogatás; 5. Képviselet és kíséret bírósági eljárá-
sokban; 7 Statisztikai adatok a tanácsadásokról és a diszkrimináció-megállapításokról; 8 A 
szabályozások diszkriminatív jellegének értékelése.

Feljelentések elfogadása és a a diszkrimináció megállapítása 
A diszkrimináció megállapítása egyéni eseteknél, amikor a szerv megvizsgálja és megálla-
pítja/eldönti, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés egy adott esetben; (az eljárások 
közigazgatási eljárás útján történnek, és deklaratív (megállapított) határozattal zárulnak). 
Bővebben erről a 3. fejezetben. A Hivatal egyéni esetekkel történő munkája; 6 Diszkriminá-
ció-megállapítás; 7 Statisztikai adatok a tanácsadásokról és a diszkrimináció-megállapítá-
sokról.

Kutatás, megfigyelés, ajánlások kiadása és a tudatosság növelése
Rendszerszintű munka, amely magában foglalja a diszkrimináció állapotának nemzeti szintű 
kutatását és elemzését, amely alapján független jelentések, ajánlások és javaslatok készül-
nek a konkrét intézkedésekről. A rendszerszintű feladatok közé tartoznak még: az általános 
helyzet figyelemmel kísérése, a tudatosság növelése, az Európai Unión belül rendelkezésre 
álló információk oktatása és cseréje, valamint egyéb nemzetközi együttműködések. Erről 
többet a 9. fejezettől (a társadalmi szintű diszkrimináció elleni védelem) a 17. fejezetig (a 
Hivatal nemzetközi együttműködése) olvashat. 

A ZVarD 19. cikke értelmében a Hivatal: „… független állami szervként működik olyan hatás-
körökkel, amelyeket ez a törvény határoz meg. A Hivatal ez a törvény vagy más törvények 
szerinti feladatait az Alkotmány és a törvények keretein belül és azok alapján látja el önál-
lóan.” 

A ZVarD 21. cikke részletesebben leírja a Hivatal feladatait és hatásköreit, ezért az elvégzett 
munka nagyobb átláthatósága miatt az előző évben elvégzett feladatok rövid magyarázatát 
mutatják be, amelyek megfelelnek a 21. cikk minden egyes törvényileg meghatározott köte-
lezettségének.

2 Az állami szerv tevékenységei
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2.2 A ZVarD 21. cikke szerinti 
 feladatok és tevékenységek 
 végrehajtásának áttekintése

Az alábbiakban összefoglaló áttekintést nyújtunk a szerv a ZVarD 21. cikkéből eredő tevé-
kenységeiről és feladatairól, valamint azok 2020-as megvalósításáról. A tevékenységek több 
osztályon zajlottak.

A rendszerszintű feladatokat a Rendszerszintű Megfigyelésért, a Tudatosságnövelésért és 
a Megelőzésért Felelős Osztály végezte (A osztály), amely magában foglalja a nemzetközi 
együttműködést is.

A tanácsadás és a diszkrimináció-megállapítás terén a feladatokat a Diszkrimináció-megálla-
pításért, Tanácsadásért és a Képviseletért Felelős Osztály végezte (B osztály).

Az osztályok és a szerv vezetője közötti koordinációt a Hivatal Kabinete (kabinet) végezte.

Az Általános-, Személyzeti- és Pénzügyi Osztály (D osztály) ellátta a titkárság és az admi-
nisztratív-technikai támogatás összes feladatát.

I.
Független kutatások lefolytatása egy bizonyos személyes körülménnyel, különösen nemmel, nemzetiség-
gel, faji vagy etnikai származással, vallással vagy meggyőződéssel, fogyatékossággal, életkorral és szexuális 
irányultsággal rendelkező személyek helyzetéről, valamint más bizonyos személyes körülményekkel küzdő 
személyek hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos kérdésekről (A ZVarD 21. cikkének első francia be-
kezdése) 

Kérdés Mennyi és milyen független kutatás lett kivitelezve 2020-ban? 

Válasz 2020-ban a Hivatal három független kutatást végzett.

Magyarázat 2020-ban a Hivatal három független kutatást végzett:
• közvélemény-kutatás: Felfogások és tapasztalatok a diszkriminációról Szlovéniában 2020-ban; 
• kutatás: A HIV-fertőzöttek biztosításhoz való hozzáférése;
• kutatás: Az idősek otthonaiban lévő körülmények a COVID-19 járvány első hullámában.

Kivitelezés Ezt a tevékenységet a kabinet koordinációjával az3 A osztály hajtotta végre4.

Fejezet 13. A Hivatal kutatási tevékenysége

3 Kabinet – A Hivatal kabinete 
4 A osztály – Rendszerszintű megfigyelési, tudatosságnövelési és diszkrimináció-megelőzési osztály
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II. 
Független jelentések közzététele és ajánlások megfogalmazása az állami szerveknek, a helyi közösségeknek, 
a hatóságoknak, a munkaadóknak, a gazdasági szereplőknek és más szervezeteknek a bizonyos személyes 
körülménnyel rendelkező személyek megállapított helyzetéről, méghozzá a megkülönböztetés me-
gelőzésével és megszüntetésével kapcsolatban, valamint a diszkrimináció kiküszöbölésére vonatkozó külön-
leges és egyéb intézkedések elfogadásával kapcsolatban (a ZVarD 21. cikkének második francia bekezdése). 

Kérdés Hány független jelentés készült el ( jelent meg) 2020-ban?

Válasz 2020-ban a Hivatal két független jelentést készített és tett közzé.

Magyarázat 2020-ban a Hivatal közzé tette a 2019-es éves jelentést és egy különleges jelentést. 
A 2019-es éves jelentés be lett mutatva a Nemzetgyűlésben a Munkaügyi, Családi, Szociális és Fo-
gyatékosságügyi Bizottság 23. rendszeres ülésén, 2020. október 1-jén; a Nemzeti Tanács 31. ülésén, 
2020. július 1-jén, és a Nemzeti Szociális Jóléti, Munkaügyi, Egészségügyi és Fogyatékossággal élők 
Nemzeti Tanácsának 39. ülésén, 2020. május 20-án.
2020-ban a Hivatal elkészített és közzétett egy Különleges jelentést az interszexuális emberek hely-
zetéről az orvosi eljárásokban, amelyet a Nemzetgyűlés és a Nemzeti Tanács ugyanazon ülésein 
mutattak be, mint az éves jelentést.

Kivitelezés Ezt a tevékenységet az elnökkel koordinálva a kabinet, valamint az A és a B osztály végezték.

Fejezet Mindkét független jelentés önálló kiadványként jelent meg, és elérhetők a www.zagovornik.si 
weboldalon a Hivatal Termékei fül alatt.

2 Az állami szerv tevékenységei

Kérdés Hány ajánlás lett továbbítva (és kinek) a bizonyos személyes körülményekkel (melyik) rendelkező 
személyek hátrányos megkülönböztetésének megelőzése/kiküszöbölése tekintetében 2020-ban?

Válasz 2020-ban a Hivatal 48 ajánlatot adott ki.

Magyarázat A törvényekre és rendeletekre 25 ajánlás vonatkozott, és 23 ajánlás célozta az egyenlő bánásmód 
előmozdítását.
A 48 ajánlásból 43 különféle minisztériumoknak, állami szerveknek és helyi közösségeknek, vala-
mint állami ügynökségeknek és intézményeknek szólt, négy ajánlás lett továbbítva vállalatoknak, 
egy pedig nem kormányzati szervezeteknek.
Az ajánlások, amelyek személyes körülményeket tartalmaztak, a következőkre vonatkoztak leg-
többször: fogyatékosság (17), egészségi állapot (14), vagyoni helyzet (11), életkor (8), állampolgár-
ság (7), nemzetiség és etnikai származás (6), társadalmi helyzet (6), anyaság/apaság (5), egy-egy 
ajánlás vonatkozott a nemre, a szexuális irányultságra, a nyelvre és a végzettségre, hét esetben 
pedig a megkülönböztetés elleni általános védelemről volt szó. 

Kivitelezés Ezt a tevékenységet az A és B osztályok végezték, a vezető és a kabinet koordinációja alapján5. 

Fejezet 11. A Hivatal ajánlásai

5 B osztály – Diszkrimináció-megállapítási, tanácsadási és képviseleti osztály
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III.
Felülvizsgálási feladatok ellátása ennek a törvénynek az 5. fejezetének javaslatai alapján, az ennek vagy 
más törvény rendelkezéseinek betartására vonatkozóan, amely meghatározza annak hatáskörét (a ZVarD 
21. cikkének harmadik francia bekezdése)

Kérdés Hány diszkrimináció-megállapítási javaslattal foglalkozott a ZVarD 5. fejezete alapján a Hivatal 
2020-ban? 

Válasz 2020-ban a Hivatal 129 diszkrimináció-megállapítási javaslattal foglalkozott. 

Magyarázat 2020-ban a Hivatal 129 javaslattal foglalkozott, amelyek közül 64 ügyet zárt le.

2020-ban a Hivatal 40 határozatot és 12 megállapítást hozott, ebből tíz megállapítás az eljárás 
megszüntetéséről, egy pedig az ügy elvetéséről szólt. A Hivatal általi határozatok kiadásával lezárt 
esetekből kilenc esetben lett megállapítva diszkrimináció, 14 esetben nem lett megállapítva diszk-
rimináció, 17 esetben pedig elutasító határozat lett meghozva.

2020-ban a Közigazgatási Bíróság kihirdette első ítéletét a Hivatal döntéseire alapozva, amely teljes 
mértékben megerősítette a Hivatal álláspontját, miszerint ha az üzleti teljesítmény vagy a kará-
csonyi bónuszok a munkavállaló munkahelyi jelenléte alapján vannak kiszámolva, az nem, anyaság/
apaság és egészségi állapot alapján történő közvetett diszkriminációnak számít.

2020. december 31-én további öt eljárás volt folyamatban a Közigazgatási Bíróság előtt, amelyek-
ben a közigazgatási eljárásban részt vevő felek megtámadták a Hivatal határozatát. Az esetek a 
következő témákra vonatkoznak: 
• egy jogi személlyel szembeni megkülönböztetés vallás vagy meggyőződés alapján a hirdetési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésben;
• egy vásárló faji vagy nemzetiségi megkülönböztetése az áruházban alkalmazott biztonsági 

őrök által;
• egy HIV-fertőzött személlyel szembeni megkülönböztetés a fogorvosi ellátáshoz való hozzáfé-

rés terén;
• a nők elleni diszkrimináció a börtönrendszerben;
• egy sportedzővel szembeni bánásmód az egyik sportszövetségen belül. 

2020-ban a Hivatal hét ügyet irányított más felügyelőségekhez és szervekhez.
Ezenkívül 2019-ben a Hivatal öt javaslatot tett jogsértési eljárás bevezetésére az illetékes felügye-
lőségek felé.  

Kivitelezés Ezt a tevékenységet a B osztály hajtotta végre a vezető és a kabinet koordinálása alapján.

Fejezet 3. A Hivatal egyéni esetekkel történő munkája
6. Diszkrimináció-megállapítás 
7. Statisztikai adatok a tanácsadásokról és a diszkrimináció-megállapításokról 
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IV.
Független segítség nyújtása a hátrányosan megkülönböztetett személyek számára a diszkrimináció elleni 
védelemhez fűződő jogaik biztosítása során, az ügyfelek számára nyújtott tanácsadás és jogi segítségnyúj-
tás formájában a diszkriminációval kapcsolatos egyéb közigazgatási és bírósági eljárásokban (a ZVarD 21. 
cikkének negyedik francia bekezdése)

Kérdés Hány hátrányosan megkülönböztetett személynek nyújtottak 2020-ban független segítséget a 
diszkriminációval kapcsolatos közigazgatási és egyéb bírósági eljárásokban? 

Válasz 2020-ban a Hivatal 264 embernek nyújtott független segítséget.

Magyarázat 2020-ban a Hivatal megközelítőleg 1700 óra tanácsadást nyújtott, amely alatt 264 személynek 
nyújtott tanácsadást és jogi segítséget.

2020-ban a Hivatal összesen 449 egyéni tanácsadást és jogi segítséget nyújtott, ebből 175 telefo-
nos és 274 írásbeli tanácsadás volt. 

Kivitelezés Ezt a tevékenységet a B osztály hajtotta végre a vezető és a kabinet koordinálása alapján.

Fejezet 3. A Hivatal egyéni esetekkel történő munkája
4. Tanácsadás, tájékoztatás és támogatás 
7. Statisztikai adatok a tanácsadásokról és a diszkrimináció-megállapításokról
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V.
A lakosság tudatosságának növelése a diszkriminációról és az annak megelőzésére irányuló intézkedésekről 
(a ZVarD 21. cikkének ötödik francia bekezdése)

Kérdés Hogyan lett növelve a nyílvánosság tudatossága a diszkriminációról és az annak megelőzésére irá-
nyuló intézkedésekről 2020-ban?

Válasz A nemzetközi ajánlásoknak megfelelően a Hivatal meghatározta a kommunikációs célokat, a ki-
emelt célcsoportokat, a legfontosabb üzeneteket és a különféle kommunikációs csatornákat. A 
tudatosságnövelés egész évben zajlott. 

Magyarázat 2020-ban a Hivatal azt tűzte ki célul, hogy felhívja a nyílvánosság és az államigazgatás figyelmét 
az állami szerv felismerhetőségére, valamint hogy terjeszti a diszkrimináció elleni védelemről szóló 
információkat. A Hivatal tájékoztatja a nyilvánosságot minden tevékenységéről a honlapján, a Fa-
cebook és a Twitter közösségi hálózatokon, valamint a vezető médiában való megjelenéseivel (18). 
Emellett 36 sajtóközleményt készített és hét elektronikus hírlevelet és e-hírlevelet adott ki.

A Hivatal átrendezte a www.zagovornik.si weboldal felépítését és kiegészítette a weboldal tartal-
mát a nagyobb átláthatóság és hozzáférhetőség érdekében, ahol 80 hírt közölt munkájáról.

A Hivatal kilenc oktató műhelyt vagy előadást tartott 2020-ban. A koronavírus-járvány miatt első-
sorban az érdeklődő közönség oktatására összpontosított. A Hivatal növelte a lakosság tudatossá-
gát azzal is, hogy részt vett 11 a diszkrimináció elleni védelemmel
kapcsolatos eseményen, amelyeket más résztvevők szerveztek.

A Hivatal írásbeli megkereséssel fordult 314 civil társadalmi szervezethez, amivel információkat 
szerzett a bizonyos személyes körülményekkel rendelkező személyek helyzetéről, és a civil társadal-
mi szervezetek munkája során észlelt diszkriminációról. Támogató levelekkel tíz projektet támoga-
tott, három ülést tartott
a különféle személyes körülményekkel foglalkozó szervezetek képviselőinek kezdeményezésére, 
részt vett a civil társadalom által szervezett két eseményen, és egy mélyinterjúban is részt vett. 

A Hivatal 2020-ban nyolc publikációt adott ki, nevezetesen a 2019-es évi jelentést (500 címzettnek 
elküldve), egy különleges jelentést az interszexuális emberek helyzetéről az orvosi eljárásokban (62 
címzettnek elküldve) és az éves jelentés kétnyelvű összefoglalóit: szlovén-angol (67 címzettnek 
elküldve), szlovén-olasz (79 címzettnek elküldve) és szlovén-magyar (70 címzettnek elküldve), va-
lamint kétnyelvű formanyomtatványokat a diszkrimináció feljelentésére ugyanezeken a nyelveken.

A Hivatal emellett hozzávetőlegesen 6000 szórólapot osztott szét, amelyek a Hivatalról szóló infor-
mációkat tartalmazták, 2000 szórólapot a terhes nők és szülők jogairól, valamint 1000 szlovén-an-
gol, 625 szlovén-olasz és 560 szlovén-magyar formanyomtatványt a diszkrimináció feljelentéséhez.

Kivitelezés Ezt a tevékenységet az A osztály hajtotta végre a vezető és a kabinet koordinálása alapján.

Fejezet 16. Oktatás, tudatosságnövelés és tájékoztatás
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VI.
A Szlovén Köztársaság általános helyzetének megfigyelése a hátrányos megkülönböztetés elleni védelem 
és bizonyos személyes körülményekkel rendelkező személyek helyzetének terén (a ZVarD 21. cikkének ha-
todik francia bekezdése)

Kérdés Hogyan figyelték meg a megkülönböztetés elleni védekezés általános helyzetét és a bizonyos sze-
mélyes körülményekkel rendelkező személyek helyzetét 2020-ban?

Válasz 2020-ban a Hivatal figyelemmel kísérte a megkülönböztetés elleni védelem helyzetét, amelybe 
mintegy 437 különböző jogi személy vett részt. 

Magyarázat 2020-ban a Hivatal 14 minisztériumot és négy állami szervet keresett fel, hogy számoljanak be az 
elfogadott és kivitelezett különleges intézkedésekről. A Hivatal 25 felügyelő szervet, az ombuds-
mant, a rendőrséget, a Legfőbb Ügyészséget és 66 bíroságot keresett fel a Szlovén Köztársaságban, 
hogy szolgáltassanak információkat a diszkriminációs
eseteikről, amelyekkel 2020-ban foglalkoztak.

Ezenkívül a Hivatal számos érdemi vizsgálatot végzett az alábbiakkal kapcsolatban: 
• HIV-fertőzöttekkel szembeni bánásmód és biztosítási feltételeik;
• befogadó oktatási folyamat biztosítása az iskolák fokozatos megnyitásával; 
• a diszkrimináció helyzete a civil társadalmi szervezetek munkaterületein;
• a fogyatékkal élők szervezeteinek korábbi kezdeményezései a választások fogyatékkal élők 

számára történő hozzáférhetőségéről;
• az értelmi fogyatékossággal élő személyek helyzete a szociális intézményekben;
• a roma népesség helyi szintű integrálása Délkelet-Szlovéniában, valamint a romák és a régió 

más lakosságának együttélése;
• adatok az új koronavírus fertőzésekről az idősek otthonaiban.

Kivitelezés Ezt a tevékenységet az A és B osztályok végezték, a vezető és a kabinet koordinációja alapján.

Fejezet 10. Információk a diszkrimináció elleni védelemről más állami szerveknél 
12. Intézkedések a diszkrimináció megszüntetésére és az egyenlő bánásmód előmozdítására 
13. A Hivatal kutatási tevékenysége
15. A Hivatal együttműködése a civil társadalommal 
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VII.
Javaslattétel különleges intézkedések elfogadására bizonyos személyes körülmények miatt kedvezőtlenebb 
helyzetben lévő személyek helyzetének javítása érdekében (a ZVarD 21. cikkének hetedik francia bekezdése)

Kérdés Milyen konkrét intézkedéseket javasoltak elfogadni 2020-ban az adott személyes körülmény (me-
lyik) miatt hátrányos helyzetű személyek helyzetének javítása érdekében?

Válasz A Hivatal 2020-ban nem javasolta különleges intézkedések elfogadását a diszkrimináció meg-
szüntetésére. Viszont 2020-ban számos ajánlást tett és felszólította a minisztériumokat, hogy 
szolgáltassanak adatokat az elfogadott és kivitelezett különleges intézkedésekről. 

Magyarázat 2020-ban a Hivatal nem javasolta a diszkrimináció kiküszöbölésére irányuló különleges intézkedé-
sek elfogadását, mivel elsősorban azokra a körülményekre összpontosított, amelyekbe a koronaví-
rus-járvány miatt egy bizonyos személyes körülménnyel rendelkező emberek csoportjai kerültek, 
amelyek miatt számos ajánlást tett intervenciós törvények bevezetésére, amelyek enyhítenék a 
járvány következményeit.

A Hivatal 2020-ban a minisztériumoktól és a kormányzati szolgálatoktól kapott válaszokat is 
megvizsgálta a kivitelezett különleges intézkedésekről. A Hivatal megállapította, hogy a bizonyos 
személyes körülményekkel rendelkező személyek helyzetének ismerete és figyelemmel kísérése 
kulcsfontosságú a ZVarD értelmében vett különleges intézkedések végrehajtása szempontjából, 
ami megköveteli az egyenlőségről, az esélyegyenlőségről és az egyenlő bánásmódról szóló adatok 
rendszerszintű és szisztematikus gyűjtését és feldolgozását (equality data). 

Kivitelezés Ezt a tevékenységet az A osztály hajtotta végre a vezető és a kabinet koordinálása alapján.

Fejezet 11. A Hivatal ajánlásai 
12. Intézkedések a diszkrimináció megszüntetésére és az egyenlő bánásmód előmozdítására 
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VIII.
A diszkrimináció miatti bírósági eljárásokban való részvétel ez a törvény értelmében (a ZVarD 21. cikkének 
nyolcadik francia bekezdése)

Kérdés Hány és melyik bírósági eljárásokban vett részt a Hivatal 2020-ban? 

Válasz 2020-ban a Hivatal folytatta az egyik ügyfele képviseletét egy bírósági eljárásban, amelyet 2019-
ben kezdeményezett, egy másik esetben pedig először beavatkozott egy eljárásba az Emberi Jo-
gok Európai Bírósága előtt. 

Magyarázat 2020-ban a Hivatal továbbra is képviselte az ügyfelét az általa 2019-ben megindított bírósági el-
járásban. A panaszt 2019. október 3-án nyújtották be a Ljubljanai Kerületi Bíróság előtt a Szlovén 
Kerékpáros Versenybírók Szövetsége ellen, amely a felperesnek nem engedte, hogy bíráljon a verse-
nyeken a 70. életéve betöltése miatt. Az alperes a felperes figyelmeztetései ellenére a kerékpáros 
bírák tevékenységének korlátozását 70 éves korig vezette be. Az alperes a Hivatal figyelmeztetése 
ellenére sem változtatta meg a diszkriminatív statútumot, amely korábban diszkriminációt álla-
pított meg a ZVarD szerinti felülvizsgálási közigazgatási eljárásban. A perben a Hivatal életkoron 
alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést állított, és követelte a diszkrimináció megszün-
tetését (az alapszabály módosításával és a kerékpáros bírói engedély kiadásával a felperesnek), a 
diszkrimináció kárpótlását és az ítélet médiában való közzétételét.

2020-ban a Hivatal először avatkozott be eljárásba az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Har-
madik fél (amicus curiae) beavatkozását a Franc Toplak és Iztok Mrak kontra Szlovénia ügyekben 
kérelmezték (34591/19 és 42545/19 számú fellebbezések). Az ügyekben a bíróság azt állapítja meg, 
hogy Szlovénia biztosította-e a kerekesszéket használó rokkantak számára a szavazóhelyiségekhez 
való megfelelő hozzáférést. 

Kivitelezés Ezt a tevékenységet az A és B osztályok végezték, a vezető és a kabinet koordinációja alapján.

Fejezet 5. Képviselet és kíséret a bírósági eljárásokban 

2 Az állami szerv tevékenységei
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IX.
Diszkriminációval kapcsolatos információcsere biztosítása  az Európai Unió szerveivel (a ZVarD 21. cikkének 
kilencedik francia bekezdése)

Kérdés Mennyit és milyen információkat cserélt a Hivatal nemzetközi tekintetben 2020-ban? 

Válasz A Hivatal 2020-ban 42 kölcsönös információcserét folytatott a diszkriminációról az Európai Unió 
és a nemzetközi szervezetek keretében.

Magyarázat 2020-ban a Hivatal 42 kölcsönös információcserét folytatott európai és nemzetközi intézményekkel 
a diszkrimináció állapotának figyelemmel kísérése érdekében. Ebből 15 információcserét folytatott 
az Equinet munkacsoportjaival, 27-et pedig más nemzetközi szervezetekkel.

2020-ban a Hivatal 50 nemzetközi szakértői konzultáción, konferencián és egyéb rendezvényen 
vett részt, leginkább online. Ez magában foglalja az Equinet 22 találkozóját, 22 egyéb nemzetközi 
eseményt és találkozót, valamint hat kétoldalú eseményt.

Az információcsere céljából a Hivatal lefordította angol nyelvre a 2019-es éves jelentés összefogla-
lóját is, amely a Hivatal honlapján van közzétéve, és a jelentés másolatát elküldte az Equinet tagja-
inak, a szlovéniai külföldi nagykövetségeknek és a külföldi szlovén nagykövetségeknek.

Kivitelezés Ezt a két tevékenységet az A és B osztályok végezték, a vezető és a kabinet koordinációja alapján.

Fejezet 17. A Hivatal nemzetközi együttműködése 

Kérdés Hány diszkrimináció elleni védelemmel kapcsolatos nemzetközi eseményen vett részt a Hivatal 
2020-ban?

Válasz 2020-ban a Hivatal 50 nemzetközi szakértői konzultáción, konferencián és egyéb rendezvényen 
vett részt. 

Magyarázat 2020-ban a Hivatal 50 nemzetközi szakértői konzultáción, konferencián és egyéb rendezvényen 
vett részt, leginkább online. Ez magában foglalja az Equinet 22 találkozóját, 22 egyéb nemzetközi 
eseményt és találkozót, valamint hat kétoldalú eseményt. 

Kivitelezés Ezt a két tevékenységet az A és B osztályok végezték, a vezető és a kabinet koordinációja alapján.

Fejezet 17. A Hivatal nemzetközi együttműködése
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X.
Ez a törvény által meghatározott egyéb feladatok ellátása (a ZVarD 21. cikkének tizedik francia bekezdése)

Kérdés Milyen egyéb feladatokat határoz meg ez a törvény?

Válasz Ez a törvény által meghatározott egyéb feladatok közé tartozik az alkotmányosság felülvizsgála-
tára irányuló kezdeményezések feldolgozása (a ZVarD 38. cikke).

Kérdés Hány az alkotmányosság felülvizsgálatára vonatkozó kezdeményezéssel foglalkozott a Hivatal 
2020-ban? 

Válasz 2020-ban a Hivatal 42 az alkotmányosság felülvizsgálatára vonatkozó kezdeményezéssel foglal-
kozott.

Magyarázat 2020-ban a Hivatal 33 új kezdeményezést kapott az alkotmányossági vagy törvényességi eljárás 
megindítására. Az előző évekből még folyamatban lévő kilenc esettel együtt a Hivatal 42 alkotmá-
nyossági vagy törvényességi felülvizsgálattal foglalkozott 2020-ban.

2020-ban a Hivatal 13 szabályozásnál vizsgálta meg, hogy van-e diszkriminatív jellege. Ezek közül 
ötben diszkriminatívnak értékelte a szabályozásokat, nyolc esetben pedig nem állapított meg diszk-
riminatív jelleget. Az öt olyan esetből, amelyben a szabályozást diszkriminatívnak ismerte el, egy 
esetben kérelmet nyújtott be az alkotmányosság felülvizsgálatára a SZK Alkotmánybíróságához, 
négy esetben pedig ajánlásokat tett az illetékes szerveknél a rendelet módosítására.

17 részletes diszkrimáció értékelés esetben, amelyeket az ügyfelek kezdeményeztek, nem végzett 
értékelést, mivel az elsődleges elemzésből nem lett diszkriminatív jelleg megállapítva. 

2021-be 12 eset lett átvidve további elbírálás céljából.

Kivitelezés Ezt a tevékenységet a B osztály hajtotta végre a vezető és a kabinet koordinálása alapján.

Fejezet 8. A szabályozások diszkriminatív jellegének értékelése 

2 Az állami szerv tevékenységei
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3 A HIVATAL EGYÉNI ESETEKKEL 
 TÖRTÉNŐ MUNKÁJA



33

Az alap jogi aktus, amely alapján az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) gyakorolja ha-
táskörét, a Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény (ZVarD), amely meghatározza a 
Hivatal személyi és anyagi hatáskörét. A személyi hatáskör arra a kérdésre utal, hogy ki  biz-
tosíthat védelmet a diszkrimináció ellen. Ezek elsősorban természetes személyek vagy sze-
mélyek csoportjai. Jogi személy csak akkor biztosíthat védelmet diszkriminációval szemben, 
ha a jogi személyhez kapcsolódó természetes személyek személyes körülményei miatt hátrá-
nyos megkülönböztetésnek van kitéve (a ZVarD 1. cikkének (3) bekezdése), például tagként, 
alapítóként vagy vezetőként. Az anyagi hatáskör azokra a területekre vonatkozik, amelyeken 
Szlovéniában tilos a diszkrimináció.

Ezenkívül a ZVarD meghatározza a Hivatal hatáskörét is és az egyes diszkriminációs formá-
kat, amelyekbe a Hivatal beavatkozhat (6–12. cikk).

A diszkrimináció-megállapítási eljárásokat a Hivatal az Általános közigazgatási eljárásokra 
vonatkozó törvénnyel (ZUP) összhangban végzi. A javaslatok (feljelentések) és a beérkezett 
kérdések számos területre vonatkoznak, amelyek Szlovéniában széles körben szabályozva 
vannak. Ezért működésében a Hivatal az összes többi, a Szlovén Köztársaságban hatályos 
rendeletet – az Alkotmányt, a törvényeket és alapszabályokat – is alkalmazza.

3.1 Az egyéni esetekkel történő 
 munka jogalapja

3 A hivatal egyéni esetekkel történő munkája

A HIVATAL KIHANGSÚLYOZZA

A Szlovén Köztársaság Alkotmányának 15. cikke
(a jogok gyakorlása és korlátozása)

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok közvetlenül az alkotmány alapján vannak gyakorolva.
A törvény előírhatja az emberi jogok és alapvető szabadságok gyakorlásának módját, ha ezt az alkotmány így 
határozza meg, vagy ha erre az egyéni jog vagy szabadság jellege miatt van szükség. 
Az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat csak mások jogai korlátozzák, és ez az alkotmány által meg-
határozott esetekben történik.

Biztosítva van az emberi jogok és alapvető szabadságok bírósági védelme, valamint a jogsértés következmé-
nyeinek orvoslásához való jog.

A Szlovéniában hatályos jogi aktusokban szabályozott emberi jogokat vagy alapvető szabadságokat nem le-
het korlátozni azzal az ürüggyel, hogy az Alkotmány nem ismeri el őket, vagy kevésbé ismeri el.
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3.2.1 A diszkrimináció fennállása

A ZVarD 2. cikke előírja a különböző személyes körülmények miatti diszkrimináció elleni vé-
delmet a társadalmi élet területén, az emberi jogok és alapvető szabadságok gyakorlása 
során, a jogok és kötelezettségek gyakorlása során, valamint egyéb jogi viszonylatokban 
politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári vagy egyéb területeken. A diszkrimináció 
minden olyan indokolatlan ténybeli vagy jogi egyenlőtlen bánásmódot, megkülönböztetést, 
kizárást, korlátozást vagy mulasztást jelent személyes körülmények miatt, amelynek célja 
vagy következménye az emberi jogok és alapvető szabadságok, egyéb jogok, jogi érdekek és 
előnyök egyenlő elismerésének korlátozása, megsemmisítése, akadályozása, csökkentése 
vagy semmibevétele.

A diszkrimináció megállapításához a következőkre van szükség:

• a diszkrimináció formájának megállapítása;
• az a területet meghatározása, amelyen a diszkrimináció megtörtént;
• a diszkriminációhoz vezető személyes körülmény(ek) meghatározása;
• annak meghatározása, hogy a kivizsgálás beavatkozik-e a személy jogaiba, szabadságai-

ba, hasznaiba vagy előnyeibe;
• okozati összefüggés megállapítása a személyes körülmények és az egyenlőtlen bánás-

mód között, amely sérti a személy jogait, szabadságait, hasznait vagy előnyeit;
• annak megállapítása, hogy a megkülönböztető bánásmód beletartozik-e a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmának kivételei közé, amelyek nem jelentenek törvénysértést.

A ZVarD szerint csak az a bánásmód minősül diszkriminációnak jogi értelemben, amely 
az összes fenti elemet tartalmazza. Az olyan nem kívánt, konfliktusos vagy igazságtalan 
magatartás, amely nem kapcsolódik személyes körülményekhez és/vagy nem avatkozik bele 
a jogokba, szabadságokba, jogi érdekekbe vagy előnyökbe, nem minősül diszkriminációnak. 
Előfordulhatnak azonban más törvényellenes cselekmények, amelyek más állami szervek ha-
táskörébe tartoznak.

3.2.2 Diszkriminálás szándéka

A diszkrimináció fennállásához nem szükséges bebizonyítani, hogy a jogsértő szándéko-
san diszkriminált, elegendő, ha a diszkrimináció megtörtént vagy megtörténhetett volna. 
Ezért egy adott bánásmód személyre vagy csoportra gyakorolt tényleges hatásait kell meg-
vizsgálni; nem az a kérdés, hogy a jogsértő diszkriminálni szándékozott-e. A jogsértő tehát 
nem mentesülhet a felelősség alól azzal az érveléssel, hogy nem volt szándékában diszkri-
minálni, ha a bánásmód valóban hátrányosan megkülönböztető hatásokat eredményezett.

3.2 Alapelvek
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3.2.3 Személyes körülmények

A ZVarD 1. cikke meghatározza a törvény célját és tartalmát, amely a diszkriminációval szem-
beni védelem biztosítása, mégpedig sajátos személyes körülmények alapján. A ZVarD elsősor-
ban a Szlovén Köztársaság Alkotmányában (Alkotmány) és a Büntető Törvénykönyvben (KZ-
1) meghatározott személyes körülményeket foglalja össze. Ezek a személyes körülmények a 
következők: nem, nemzetiség, faji vagy etnikai származás, nyelv, vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, életkor, szexuális irányultság, szexuális identitás és nemi önkifejezés, tár-
sadalmi helyzet, pénzügyi helyzet, végzettség vagy bármilyen más személyes körülmény.

A ZVarD cikkeinek magyarázatai meghatározzák, hogy a személyes körülmények azok a vele-
született vagy megszerzett személyes jellemzők, tulajdonságok, helyzetek vagy állapotok, 
amelyek szabály szerint tartósan és elválaszthatatlanul kapcsolódnak egy adott egyénhez 
és személyiségéhez, különösen identitásához, vagy amelyeken az egyén nem változtathat 
könnyen.

A Hivatal, tekintettel a fentikre, az egyéb személyes körülmények közé, amelyek a ZVarD-
ban nincsenek kifejezetten megfogalmazva, még az állampolgárságot (egy másik EU-tagál-
lam állampolgársága, egy harmadik ország állampolgársága), a terhességet, az anyaságot/
apaságot, az egészségi állapotot, a születési helyet, a bőrszínt, a lakóhelyet stb. számítja 
bele. A személyes körülmények kapcsolatba hozhatók jogi személyekkel is, amennyiben ez a 
körülményre való tekintettel értelemszerű, mégpedig a tagság, az alapítósággal vagy a veze-
tőség személyes körülményeivel kapcsolatban.

A megkülönböztetéssel szembeni védelmet a törvény bármilyen módon biztosítja azoknak 
a személyeknek, akik bármilyen módon ( jogilag vagy ténylegesen) egy bizonyos személyes 
körülményekkel rendelkező személyhez kapcsolódnak (pl. házasság vagy rokoni kapcsolat, 
társasági élet). A jogsértő tehát nem mentesülhet a felelősség alól azzal az érveléssel, hogy 
a hátrányos megkülönböztetésben szenvedő személynek nincs egy adott személyes körülmé-
nye, de egy hozzá kapcsolódó személynek van. Ebben az esetben a diszkrimináció azon for-
májáról van szó, amelyet „kapcsolódás útján történő diszkriminációnak” nevezünk (a ZVarD 
5. cikkének (2) bekezdésének első francia bekezdése).

A diszkrimináció elleni védelmet a törvény biztosítja azoknak is, akiket azért diszkriminál-
nak, mert bizonyos személyes körülményeket tulajdonítanak nekik. Ezért lényegtelen, hogy 
egy személynek valóban van-e bizonyos személyes körülménye, ha őt úgy érte hátrányos 
megkülönböztetés, mintha neki ez a személyes körülménye meglenne. A jogsértő tehát nem 
mentesülhet a felelősség alól azzal az érveléssel, hogy az a személy, akit egy bizonyos sze-
mélyes körülmény miatt diszkriminált (mert ezt neki tulajdonította), valójában nem rendel-
kezik ezzel a személyes körülménnyel (a ZVarD 5. cikkének (2) bekezdésének második francia 
bekezdése).

A HIVATAL KIHANGSÚLYOZZA

A Szlovén Köztársaság Alkotmányának 34. cikke
(személyes méltósághoz és biztonsághoz való jog)

Mindenkinek joga van a személyes méltósághoz és biztonsághoz.
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3.2.4 A társadalmi élet területei

A ZVarD 2. cikke meghatározza a társadalmi élet azon területeit, amelyeken az Európai Unió 
jogával összhangban biztosítva van az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció tilalma. A fel-
sorolt területek az Európai Unió irányelveiből és az EU Bíróságának gyakorlatából származ-
nak. A ZVarD szerint az egyenlő bánásmód csak a társadalmi vagy a közéleti területekre 
vonatkozik (ideértve a polgári és gazdasági ügyeket is), vagyis azokra a területekre, ahol az 
egyének (vagy bizonyos esetekben jogi személyek is) gyakorolják jogaikat és eleget tesznek 
kötelességeiknek, és fellépnek jogi ügyletekben, viszont nem vonatkozik a privát kapcsola-
tokra (pl. családi, baráti vagy intim kapcsolatokra). A kivétel a zaklatás, mivel ez sértheti a 
diszkrimináció tilalmát a magánviszonyokban is.

A társadalmi élet azon területei, ahol a diszkrimináció elleni védelem jelen van.

Az ügyszámok megjelölésére használt színskála a társadalmi élet azon területét jelzi, ame-
lyen az egyéni eset történt. A területek a következő színekkel vannak jelölve:

Munka és foglalkoztatás
• A foglalkoztatáshoz, az önfoglalkoztatáshoz és a foglalkozáshoz való hozzáférés felté-

telei (beleértve a kiválasztási kritériumokat és a foglalkoztatás feltételeit, függetlenül a 
tevékenység típusától és a szakmai hierarchia minden szintjén, ideértve az előléptetést 
is);

• hozzáférés a pályaorientáció és tanácsadás, a szakmai és műszaki oktatás, képzés, to-
vábbképzés és átképzés minden formájához és szintjéhez, beleértve a szakmai gyakor-
latokat is;

• foglalkoztatási körülmények és munkakörülmények, ideértve a munkaszerződés felmon-
dását és a fizetéseket is.

Szakszervezeti tagság
• Tagság és részvétel munkavállalók vagy munkaadók szervezetében vagy bármely olyan 

szervezetben, amelynek tagjai egy adott szakmát folytatnak, ideértve az ilyen szerveze-
tek által nyújtott előnyöket is.

Szociális jogok
• Szociális védelem, ideértve a szociális biztonságot is;
• szociális ellátások.

Egészségügyi ellátás
• Egészségügyi ellátás.

Oktatás
• Nevelés és oktatás.

Áruk és szolgáltatások piaca
• A nyilvánosság számára elérhető árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, beleért-

ve a lakásokat és a lakásellátást.

Egyéb
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3.2.5 A diszkrimináció formái

Az EU-irányelveknek megfelelően a ZVarD meghatározza a közvetlen és közvetett diszkri-
mináció fogalmát, és meghatározza azokat a gyakorlatokat, amelyek a diszkrimináció köz-
vetlen és közvetett formái mellett diszkriminációt jelentenek. Az uniós irányelvek rendel-
kezései szerint a zaklatás és a szexuális zaklatás, valamint a diszkriminációs utasítások is 
diszkriminációnak minősülnek, és tilos megtorolni egy diszkriminált személyt vagy egy olyan 
személyt, aki segít neki (áldozattá válás). A diszkriminációra való buzdítás a diszkrimináció 
speciális formájaként van meghatározva.

A diszkrimináció formái:

• közvetlen diszkrimináció (a ZVarD 6. cikkének első bekezdése),
• közvetett diszkrimináció (a ZVarD 6. cikkének második bekezdése),
• zaklatás (a ZVarD 8. cikkének első bekezdése),
• szexuális zaklatás (a ZVarD 8. cikkének második bekezdése),
• diszkriminációs utasítások (a ZVarD 9. cikke),
• diszkriminációra való buzdítás (a ZVarD 10. cikkének első bekezdése),
• nyilvános indoklás személyek vagy embercsoportok személyes körülményeik miatti ki-

rekesztése vagy megvetése mellett (a ZVarD 10. cikkének második bekezdése),
• viktimizáció (a ZVarD 11. cikke).

A ZVarD meghatározza a diszkrimináció súlyosabb formáit is. A diszkrimináció súlyosabb 
formáinak meghatározása összhangban van a ZVarD 39. cikkének harmadik bekezdésével, 
amely megfelel a nem vagyoni kártérítés összegének meghatározására is a bírósági eljárá-
sokban. Azoknál a jogsértéseknél, ahol súlyosabb diszkriminációról van szó, a jogalkotó maga-
sabb bírságokat szabott meg, amelyeket az illetékes felügyelőségek szabhatnak ki.

A diszkrimináció súlyosabb formái:

• többszörös diszkrimináció (A ZVarD 12. cikke),
• tömeges diszkrimináció (A ZVarD 12. cikke),
• hosszan tartó, ismétlődő diszkrimináció (A ZVarD 12. cikke),
• diszkrimináció nehezen helyrehozható következményekkel (A ZVarD 12. cikke),
• gyerekekkel szembeni diszkrimináció (A ZVarD 12. cikke),
• kiszolgáltatott személyek elleni diszkrimináció (A ZVarD 12. cikke),
• rasszista, vallási, nemzetiségi és nemi megkülönböztetésre irányuló felhívások továb-

bítása és terjesztése, a gyűlöletre és diszkriminációra való buzdítás és késztetés, vala-
mint a diszkrimináció ösztönzése szélesebb nyilvános körökben (a ZVarD 10. cikkének 
első bekezdése).

A HIVATAL KIHANGSÚLYOZZA

A Szlovén Köztársaság Alkotmányának 63. cikke 
(Az egyenlőtlenségre és az intoleranciára való buzdítás tilalma, valamint az erőszakra és háborúra való buzdítás tilalma)

A nemzeti, faji, vallási vagy egyéb egyenlőtlenségekre való minden felbujtás, valamint a nemzeti, faji, vallási 
vagy egyéb gyűlölet és intolerancia terjesztése alkotmányellenesek. Az erőszakra és a háborúra való minden 
buzdítás alkotmányellenes.
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A Hivatal hatásköreit az egyéni esetek kezelésében a ZVarD 33–44. cikke és a ZVarD 21. cikke 
határozzák meg. A következő területekre oszthatók:

• független segítségnyújtás diszkriminált személyeknek a diszkrimináció elleni védelem-
mel kapcsolatos jogaik gyakorlásánál, tanácsadás és más közigazgatási és bírósági eljá-
rásoknál történő jogi segítségnyújtás formájában, amelyek a diszkriminációval kapcsola-
tosak (a ZVarD 21. cikkének negyedik francia bekezdése);

• a diszkrimináció megállapításának eljárása a diszkriminált személy feljelentése alapján 
(a ZVarD 33. cikke);

• a diszkrimináció megállapításának eljárása hivatali kötelesség alapján (a ZVarD  
34. cikke);

• a diszkrimináció megállapításához szükséges adatok és dokumentumok szolgáltatásá-
nak kérelmezése (a ZVarD 37. cikke);

• az alkotmányosság és törvényesség felülvizsgálatára irányuló kérelem benyújtása (a 
ZVarD 38. cikke);

• ügyfelek képviselete bírósági eljárásoknál (a ZVarD 41. cikkének első bekezdése);
• személyek kísérete bírósági eljárásokban (a ZVarD 41. cikkének negyedik bekezdése);
• felügyeleti ellenőrzés (a ZVarD 42. cikkének 1. bekezdése);
• ügyek átadása az illetékes felügyelőségnek, ha az eljárásnak a Hivatal előtt nincs értel-

me (a ZVarD 42. cikkének negyedik bekezdése);
• ügyek átadása az illetékes felügyelőségnek, ha a szabálysértő nem tartja tiszteletben a 

Hivatal döntéseit (a ZVarD 43. cikke).
 

A 2020-as év végéig a Hivatal a következő hatásköreit gyakorolta: független segítségnyújtás 
diszkriminált személyeknek; diszkrimináció megállapítás a diszkriminált személy feljelentése 
alapján; diszkrimináció megállapítás hivatali kötelesség alapján; a diszkrimináció megállapí-
tásához szükséges adatok és dokumentumok benyújtásának kérelmezése; ügyfelek képvi-
selete bírósági eljárásoknál; az alkotmányosság és törvényesség felülvizsgálatára irányuló 
kérelem beadása; ügyek átadása illetékes felügyelőségeknek a büntetőeljárás megkezdése 
céljából.

2020-ban a bírósági eljárások során nem kísérte ügyfeleit.

A Hivatal 2020-ban a diszkrimináció kivizsgálásra vonatkozó beérkezett kérelmek és a hiva-
tali kötelessége alapján több kivizsgálási igazgatási eljárást is végrehajtott.

3.3 A szerv hatásköre az egyéni 
 esetekben
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4 TANÁCSADÁS, TÁJÉKOZTATÁS 
 ÉS TÁMOGATÁS
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A tanácsadáshoz, az egyének tájékoztatásához és támogatásához először a személy hely-
zetét kell megvizsgálni a probléma és annak meghatározása révén, hogy az ügy az Esély-
egyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) hatáskörébe tartozik-e. Ha az ügy a Hivatal hatáskörébe 
tartozik – tehát ha adott egy személyes körülmény, és az ügy a Diszkrimináció elleni véde-
lemről szóló törvény (ZVarD) hatálya alá tartozó területre vonatkozik, a Hivatal tanácsot 
ad az ügyfélnek, ismerteti hatásköreit és feladatait, cselekvési lehetőségeit, és együtt az 
ügyféllel megkeresik a legmegfelelőbb cselekvési módot.

Ennek során a Hivatal olyan személyekkel is találkozik, akik nem hajlandók intézkedni (pl. 
feljelentést tenni kivizsgálásra), mert nem akarják kitenni magukat, vagy névtelenek akar-
nak maradni, de információra és útmutatásra van szükségük arra vonatkozóan, hogy hogyan 
cselekedjenek, ha az intézkedés mellett döntenének. Egyesek arról érdeklődnek, hogy lehet-e 
intézkedni az ő esetükben, ha anonimok maradnak. Ilyen esetben a Hivatal elmagyarázza, 
hogy ez az eset körülményeitől függ; egy konkrét személyhez és egy konkrét elkövetőhöz 
kapcsolódó meghatározott bánásmód esetén az anonimitás nem biztosítható, mivel nem le-
het egy konkrét bánásmódot úgy vizsgálni, hogy közben nincs felfedve a kérelmező személy-
azonossága. Ugyanakkor több áldozat esetén, és ha előírt feltételek vagy gyakorlat alapján 
történő diszkriminációról van szó, akkor az anonimitás fenntartható, és közben kivitelezhető 
a kivizsgálási folyamat.

Ha az ügyfél már részt vesz más bírósági vagy közigazgatási eljárásban, de a Hivatalnak 
feltett kérdése a diszkriminációval kapcsolatos, a Hivatal tanácsot ad az ügyfélnek arról, 
hogyan lehet a folyamatban lévő eljárásokban felvetni a diszkrimináció kérdését. Az ügyfe-
leknek segíthet a panaszok és más beadványok megírásánál a többi állami szerv eljárásaiban, 
amikor ezek az eljárások a diszkriminációval kapcsolatosak, vagy diszkriminációt okozhatnak. 

Ha az ügyfelek nem elégedettek a többi állami szerv eljárásainak eredményeivel, vagy úgy 
gondolják, hogy diszkriminálva voltak azok során, akkor a Hivatal tájékoztatja őket, hogy 
ezeknek az eljárásoknak az eredményét csak az ebben az eljárásban előírt jogi eszközökkel 
támadhatja meg. A Hivatal tanácsot ad azoknak az ügyfeleknek is, akik úgy vélik, hogy hát-
rányos megkülönböztetés érte őket ezekben az eljárásokban. A Hivatal nem hierarchikusan 
felsőbbrendű szervként működik más állami szervekkel szemben, amelyek a közigazgatási 
vagy bírósági eljárások irányításával a saját munkájuk területén lévő feladatokat látják el.

Amikor az ügyfél egy olyan kérdéssel vagy tanácsért keresi fel a Hivatalt, amely nem tartozik 
az ő hatáskörébe, akkor a Hivatal az ügyfelet egy másik illetékes hatósághoz irányítja, és 
opcionálisan tanácsot ad neki az egyéb lehetséges intézkedésekről vagy jogorvoslatokról, 
amelyek a törvény által szabályozva vannak egyes területeken.

4.1 A tanácsadás folyamata a 
 Hivatalnál

4 Tanácsadás, tájékoztatás és támogatás
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A Hivatal ügyfélfogadási ideje hétfőtől péntekig 10:00-12:00, szerdánként pedig délután 
15:00-18:00 óra között van.

A törvénynek és az eljárási szabályzatnak megfelelően a Hivatal elérhető e-mailen keresztül 
a kérelmezők és a kérdéseket felvető személyek számára (gp@zagovornik-rs.si), az ingyenes 
telefonszámon (080 81 80), hagyományos postai úton (Železna cesta 16, Ljubljana) és a 
hivatal fizikai címén. A Hivatal alkalmazottai előzetes egyeztetés alapján, az ügyfélfogadási 
idő alatt személyesen is fogadják a kérelmezőket a hivatal ljubljanai Železna cesta 16 címén. 
Tanácsadást székhelyén szemtől szemben a Hivatal a NIJZ utasításainak megfelelően nem 
nyújtott a járvány idején.

4.2 Fogadóórák és kommunikáció az 
 ügyfelekkel
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2020-ban a Hivatal írásban lezárt 189 tanácsadási esetet, és további 175 telefonos tanács-
adást nyújtott, amelyekben tájékoztatta az ügyfeleket hatásköreiről és lehetőségeikről a 
diszkriminációs esetekben, diszkrimináció végett tanácsadást folytatott olyan eljárásokban, 
amelyek más állami szervek előtt már folyamatban vannak, és támogatta őket a diszkrimi-
náció elleni védelemmel kapcsolatos kérelmek és levelek írásában.

A Hivatal különféle módokon zárhatja le az általa vezetett tanácsadási, tájékoztatási és tá-
mogatási ügyeket. Beérkezett kérdések és tanácsok esetén, valamint támogatás, tanácsadás 
vagy segítségkérés esetén szóbeli vagy írásbeli választ, magyarázatot ad nekik. Néhány eset 
úgy is megoldódik, hogy a Hivatal az elkövető megkeresésével eléri az ügy megoldását. Az 
egyik tanácsadási eset alapján a Hivatal egy különleges jelentést tett közzé 2020-ban: Az 
interszexuális emberek helyzete az orvosi eljárásokban.

Az eljárások lezárhatósága a kérelmező együttműködésétől és hozzájárulásától is függ. Ha 
a kérelmező nem válaszol a kiegészítés iránti kérelemre, és az eredeti kérelemből nem lehet 
elegendő információt beszerezni a magyarázat elkészítéséhez, az eljárás csak egy hivatalos 
feljegyzéssel zárul le. 

4.3 Statisztikai adatok a tanácsadásról, 
 tájékoztatásról és támogatásról

A Hivatal előtti eljárások eredményei Szám Százalék (%)

Írásbeli magyarázat 139 74

Az ügy informális megoldása 15 8

Ügy átadása az illetékes hatóságnak 4 2

Hivatalos közlemény az ügy lezárásáról 20 10

Tanács (írásbeli kérdés érkezett, tanácsadás telefonon vagy személyesen egy 
értekezleten)

7 4

A Hivatal nem illetékes 1 0,5

Egyéb ( javaslat az eljárás megindításának elmulasztására, áthelyezés osztályok 
között)

3 1,5

ÖSSZESEN 189 100

Táblázat: A Hivatal által 2020-ban lezárt ügyek eljárásainak eredményei

4 Tanácsadás, tájékoztatás és támogatás
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5 KÉPVISELET ÉS KÍSÉRET A 
 BÍRÓSÁG ELJÁRÁSOKBAN
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A Hivatal hatáskörét az áldozatok képviseletére és kísérésére a ZVarD 39. cikke alapján indí-
tott bírósági eljárásokban a ZVarD 41. cikke határozza meg, amely szabályozza a Hivatal és a 
nem kormányzati szervezetek szerepét. Ez a rendelkezés meghatározza azokat a különleges 
feltételeket, amelyeket a Hivatalnak teljesítenie kell, hogy diszkriminált személyeket kép-
viseljen bíróságok előtti perekben. A törvény előírja, hogy a Hivatal nevében eljárási tevé-
kenységeket csak a Hivatal alkalmazásában álló és állami jogi vizsgával rendelkező személy 
végezhet (a ZVarD 41. cikkének (1) bekezdése).

Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az olyan nem kormányzati szervezetekre is, amelyek-
nek a ZVarD-ban szintén meg van határozva a diszkriminált személyek bírósági eljárásokban 
való képviseletének lehetősége, viszont ezeknek a szervezetnek a közérdeket kell szolgálnia 
a diszkrimináció elleni védelem és az emberi jogok védelme területén. (a ZVarD 41. cikkének 
(2) bekezdése).

Ha a Hivatal és a diszkriminált személy nem döntenek a képviselet mellett, akkor a Hivatal 
csupán kísérheti is az eljárásban részt vevő személyt, feltéve, hogy az illető beleegyezik. A 
kíséretet nem kell felhatalmazással igazolni, elég ha a diszkriminált személy az eljárásban 
kijelenti, hogy a Hivatal által alkalmazott bizonyos személy kíséri, és szeretné, hogy jelen 
legyen az eljárásban.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha egy személyt egy olyan nem kormányzati szervezet 
alkalmazásában álló személy kíván elkísérni, amely a diszkrimináció elleni védelem és az em-
beri jogok védelme területén tevékenykedik.

5.1 A bírósági eljárásokban való 
 képviseletről és kíséretről 

5 Képviselet és kíséret a bíróság eljárásokban
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2020-ban a Hivatal továbbra is képviselte az ügyfelét az általa 2019-ben megindított bírósági 
eljárásban. 

A panaszt 2019. október 3-án nyújtották be a Ljubljanai Kerületi Bíróság előtt a Szlovén 
Kerékpáros Versenybírók Szövetsége ellen, amely a felperesnek nem engedte, hogy bíráljon 
a versenyeken a 70. életéve betöltése miatt. Az alperes a felperes figyelmeztetései ellenére 
a kerékpáros bírák tevékenységének korlátozását 70 éves korig vezette be. Ennek során a 
Nemzetközi Kerékpáros Szövetség szabályaira hivatkozott, amelyek ugyanezt a korlátozást 
tartalmazzák. Az alperes a Hivatal figyelmeztetése ellenére sem változtatta meg a diszkrimi-
natív statútumot, amely korábban diszkriminációt állapított meg a ZVarD szerinti felülvizs-
gálási közigazgatási eljárásban.

A perben a Hivatal életkoron alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést állított, és 
követelte a diszkrimináció megszüntetését (az alapszabály módosításával és a kerékpáros 
bírói engedély kiadásával a felperesnek), a diszkrimináció kárpótlását és az ítélet médiában 
való közzétételét. A felperes által a panaszban kihangsúlyozott legfontosabb érvek azzal a 
ténnyel kapcsolatosak, hogy az alperes nem bizonyította a korhatár alkalmazásának törvé-
nyes célját, és azt sem, hogy egy ilyen korhatár megfelelő és szükséges eszköz lenne a célok 
elérésére. A Hivatal kihangsúlyozza, hogy az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés 
tilalma az Európai Unió (EU) jogának alapelve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakor-
lata szerint. Azt is kijelentette, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség szabályaira való 
hivatkozás nem megfelelő, mivel egy nemzetközi nem kormányzati szervezet szabályai nem 
uralkodhatnak a nemzeti jog felett és az uniós jog felett sem. Például, ha a cél annak biztosí-
tása, hogy a kerékpáros bírák képesek legyenek ellátni ezt a funkciót, a felperes kijelentette, 
hogy a funkció teljesítésének képességfelmérését sokkal megfelelőbb lenne egy személy ké-
pességének egyénileg történő felmérésével. A bíróság előtt folyamatban van az eljárás, és a 
Hivatal 2021-ben továbbra is folytatja a képviseletet ebben az ügyben.

5.2 Ügyfél bírósági előtti 
 képviseletének első esete
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2020-ban a Hivatal először avatkozott be eljárásba az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt 
(EJEB). Harmadik fél (amicus curiae) beavatkozását a Franc Toplak kontra Szlovénia és Iztok 
Mrak kontra Szlovénia ügyekben kérelmezték (34591/19 és 42545/19 számú fellebbezések). 
Az ügyekben a bíróság azt állapítja meg, hogy Szlovénia biztosította-e a kerekesszéket hasz-
náló rokkantak számára a szavazóhelyiségekhez való megfelelő hozzáférést. A beavatkozás 
során az Hivatal ismertette a Szlovén Köztársaságban e téren lehetséges jogorvoslati lehe-
tőségeket és azok hatékonyságát.

Az Equinet - az Esélyegyenlőségi Szervek Európai Hálózata, amelynek a Hivatal is tagja, 
szintén először avatkozott bele harmadik félként ugyanezekbe az esetekbe. Az Equinet be-
nyújtotta a bíróságnak az európai országokban lévő szavazóhelyiségek rokkantak számára 
történő hozzáférhetőségének jogi szabályozásának áttekintését, valamint a választásokon 
a fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak tiszteletben tartási normáinak áttekin-
tését.

A beavatkozások az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyez-
mény 36. cikkének (2) bekezdésével és az eljárási szabályzat 44. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban lettek kivitelezve.

5.3 A Hivatal harmadik félként történő 
 beavatkozása az Emberi Jogok 
 Európai Bírósága előtt

5 Képviselet és kíséret a bíróság eljárásokban
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6 DISZKRIMINÁCIÓ-MEGÁLLAPÍTÁS
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A diszkrimináció-megállapítás közigazgatási eljárás formájában történik a diszkrimináció 
kivizsgálására beérkezett feljelentések alapján, amelyeket az Esélyegyenlőségi Biztosi Hiva-
tal (Hivatal) kap az ügyfelektől (a ZVarD 33. cikke szerint), valamint hivatali kötelességéből 
elindított eljárásokban (A ZVarD 34. cikke).

A Hivatal először megvizsgál minden egyes feljelentést, hogy megállapítsa, teljesült-e az állí-
tólagos teher. Ez azt jelenti, hogy ellenőrzi: 

• vannak-e olyan tények, amelyek igazolják az állítást, hogy a diszkrimináció tilalma meg 
lett sértve; 

• fel van-e tüntetve a kedvezőtlen bánásmódot kiváltó személyes körülmény; 
• a bánásmód, ami miatt feljelentés lett téve olyan jellegű-e, hogy megsérti a jogokat, 

szabadságokat, előnyöket vagy jogi érdekeket, és 
• van-e okozati összefüggés a személyes körülmény és a kedvezőtlen bánásmód között; 
• a bánásmód a ZVarD 13. cikkében foglalt diszkrimináció tilalom kivételek közé tartozik-e. 

A Hivatal azt is ellenőrzi, hogy meg van-e adva a feljelentésnek a ZVarD 36. cikkében meg-
határozott összes lényeges eleme. Ha az állított teher nem bizonyul valóságosnak, vagy ha 
hiányoznak lényeges elemek a feljelentésből, az ügyfelet az általános közigazgatási eljárásra 
vonatkozó szabályokkal összhangban információ-kiegészítésre kér. Anonim feljelentés ese-
tén ellenőrzi, hogy teljesülnek-e az eljárás hivatali kötelességből történő megindításának fel-
tételei a ZVarD 34. cikkével összhangban. A teljes kérelem kézhezvétele után, amelyben az 
állítólagos teher teljesül, a ZVarD 37. cikke értelmében ellenőrzi a vádakat a feltételezett jog-
sértővel vagy más alanyoknál, akiktől kérheti olyan adatok és dokumentumok szolgáltatását, 
amelyek feltétlenül szükségesek a diszkrimináció fennállásának megállapítására az egyéni 
esetben. Az állami hatóságok, a helyi közösségek, a közigazgatási szervek, valamint a jogi és 
természetes személyek a Hivatal kérésére ingyenesen átadják neki az összes olyan adatot, 
beleértve a személyes adatokat és dokumentumokat, amelyekre a Hivatalnak sürgősen szük-
sége van, hogy meghatározza fennáll-e diszkrimináció a jelen ügyben.

6.1 A diszkrimináció megállapításának 
 folyamata a Hivatalnál

6 Diszkrimináció-megállapítás



50 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

A Hivatalnak nincs törvényileg meghatározott mechanizmusa vagy szankciója azokra az 
esetekre, amikor az állítólagos jogsértők vagy más szervezetek nem válaszolnak az infor-
mációkérésekre. A gyakorlatból az derül ki, hogy az információk és válaszok szolgáltatására 
kért alanyok többnyire felelősségteljesen vesznek részt az eljárásokban. Ha nem működnek 
együtt, a Hivatal csupán újból felkérheti őket, hogy válaszoljanak, és végül a rendelkezésre 
álló tények és dokumentációk alapján hoz döntést. A diszkrimináció-megállapítás eljárás-
nak jellege, amelyben a fordított bizonyítási teher kulcsfontosságú szabály, arra ösztönzi 
az illetékeseket, hogy vegyenek részt az eljárásban, mivel ha a kérelmező bizonyítási terhe 
teljesül, a bizonyítási teher áthárul a feltételezett elkövetőkre, akiknek igazolniuk kell, hogy 
nem diszkrimináltak. Ha a feltételezett elkövetők nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy be-
bizonyítsák, hogy nem diszkrimináltak, az hátrányos következményekkel járhat számukra az 
eljárás során.

2020-ban a Hivatal 129 diszkrimináció-megállapítási eljárást folytatott le. Ezek közül 58 
2020-ban lett megindítva, 71 pedig 2019-ből lett átvíve 2020-ba.

2020-ban 64 diszkrimináció-megállapítási eljárást zárt le, és 2021-ben még 65 van folyamat-
ban. 
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Amikor a Hivatal hivatali kötelességéből indít diszkrimináció-megállapítási eljárást a ZVarD 
34. cikke alapján, a tények megállapítása és a diszkrimináció fennállására vonatkozó bizonyí-
tékok összegyűjtése ugyanolyan módon történik, mégpedig a ZVarD 37. cikke és a ZUP szerint. 

2020-ban a Hivatal 13 eljárást folytatott le hivatali kötelességéből (ebből nyolc 2020-ban 
lett elindítva, négy 2019-ben és egy 2018-ban). A 2020-ban lefolytatott 13 eljárás közül hat 
eljárás lett lezárva.

Nyolc, 2020-ban hivatali kötelességből megindított eljárást, a Hivatal névtelen feljelentés, 
egy harmadik személy kérdése vagy feljelentése alapján indított (aki nem diszkrimináció ál-
dozata). A 2019-ben megindított négy eljárás közül a Hivatal 2020-ban három eljárást zárt 
le, és az egyik még folyamatban van. Ugyanakkor befejezte az egyetlen 2018-ban hivatali 
kötelességből megindított eljárást is.

Hat esetben, amikor a feljelentést anonim személy vagy harmadik személy nyújtotta be, a 
Hivatal nem indított eljárást hivatali kötelessége alapján. Ezek olyan esetek voltak, amikor az 
anonim feljelentés tartalmából nem következett, hogy a ZVarD értelmében diszkriminációról 
lenne szó.

A hivatali kötelességből indított ügyek, amelyeket a Hivatal 2020-ban zárt le, a következő 
témákra vonatkoztak: 

A munkahelyi képzés hirdetése nem volt diszkriminatív

A Hivatal az állítólag diszkriminatív reklámról nyilvánosan megosztott tartalmakból értesült, 
amely miatt eljárást indított hivatali kötelessége alapján. Az eljárás egy egyesület ellen szólt, 
amely állítólag nemileg diszkriminatív felhívást tett közzé a munkahelyi képzésére vonatko-
zóan. Az egyesület válaszának és magyarázatainak megszerzése után kiderült, hogy a felhí-
vás nem volt nemileg diszkriminatív, ezért az eljárás döntés alapján le lett állítva. 
(0700-47/2020/4 számú döntés az eljárás felfüggesztéséről, 2020. november 4.)

A kiszolgálás elutasítását nem a vendégek nemzetisége okozta, ezért ez nem minősült 
diszkriminációnak

A Hivatal a médiából értesült az állítólagos etnikai származásból eredő diszkriminációról, 
amikor a velenjei étterem alkalmazottai nem szolgálták ki az albán etnikai csoportot. A Hiva-
tal hivatali kötelessége alapján megindította a diszkrimináció-megállapítási eljárást. A vizs-
gálat után megállapította, hogy az étterem tulajdonosa arra utasította az alkalmazottakat, 
hogy ne szolgálják ki a bizonyos ügyfeleket. Ennek oka a nem megfelelő viselkedésük volt, és 
nem ezen egyének etnikai származása. A Hivatal azzal a megállapítással zárta le az eljárást, 
hogy az étterem tulajdonosa nem sértette meg az etnikai származás alapján történő diszk-
rimináció tilalmát. (0700-30/2020/37 37 számú határozat, 2020. augusztus 31.)

6.2 Hivatali kötelességből indított 
 eljárások 

6 Diszkrimináció-megállapítás
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A Shooters klubban a Hivatal nem állapított meg faji diszkriminációt

A Hivatal egy harmadik féltől kapott feljelentést azzal az állítással, hogy a klub diszkrimina-
tívan bánt egy sötét bőrű francia vendéggel. A franci személynek állítólag el kellett hagynia 
a klubot a klub vezetőjének utasításaira, mert a többi vendég panaszkodott a szaga miatt. 
A Hivatal az eljárás során kihallgatta a vezetőt, két alkalmazottat és a biztonsági őrt. Az 
esemény többi tanúja a Hivatal ismételt felhívása ellenére sem akart részt venni a diszkri-
minációs eljárásban, és a francia hallgató sem adott további magyarázatot a bánásmódról 
amiben részesült. A tanúvallomások alapján a Hivatal arra a következtetésre jutott, hogy a 
klub vezetőjének magatartása nem felelt meg a diszkrimináció-megállapításához szükséges 
elemeknek, ezért a határozattal nem állapított meg diszkriminációt. (0700-19 / 2019/55 
számú határozat, 2020. október 12.)

Az egyesület hírlevelének tartalmában a Hivatal nem állapított meg diszkriminációra való 
buzdítást 

A Hivatalt egy másik állami szerv tájékoztatta az egyesület hírlevelében megjelent viccekről, 
amelyek állítólag diszkriminatívak voltak a fogyatékossággal élő személyekkel szemben. A 
Hivatal eljárást indított azzal a céllal, hogy ellenőrizze a hírlevél tartalmát a ZVarD 10. cik-
ke szempontjából, amely tiltja a diszkriminációra való buzdítást. Az eljárás során a Hivatal 
megállapította, hogy a hírlevél tartalma nem tartalmazta a diszkriminációra való buzdítás 
elemeit, ezért határozattal leállította az eljárást. (0700-45/2019/5 számú határozat az eljá-
rás leállításáról, 2019. október 17.)

A Hivatal nem állapított meg diszkriminációt a transznemű személy orvosi eljáráshoz való 
hozzáférésénél

A Hivatal egy harmadik féltől kapott javaslatot a transznemű személy diszkriminációjának 
megállapítására az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférésnél. A feljelentés alapján 
a Hivatal eljárást indított hivatali kötelességéből, amelyben megállapította, hogy az egész-
ségügyi személyzet bánásmódja nem volt diszkriminatív, és erről megállapítási határozatot 
hozott. (0700-26/2019/18 számú határozat, 2019. december 9.) 

A Hivatal nem állapított meg diszkriminációt a roma származású személy lakókocsiparkban 
való elszállásolásának elutasításában

Az Hivatalt egy harmadik fél tájékoztatta arról, hogy a roma családot a lakókocsipark elutasí-
totta. A hivatali kötelességből indított eljárásban kivizsgálási eljárás végrehajtását javasolta 
az Információs Biztosnak annak érdekében, hogy a lakókocsipark vendégeinek nyilvántar-
tásának jogszerűségét ellenőrizzék faji vagy etnikai hovatartozás szempontjából. Ez utóbbi 
elvégezte az ellenőrzést, és tájékoztatta a Hivatalt azokról a megállapításokról, amelyek sze-
rint a lakókocsipark nem sértette meg a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat, 
és a feljegyzések azt mutatják, hogy a vendégeket nem utasították el. Ennek eredményeként 
a Hivatal leállította eljárását. (0700-28/2018/21 számú határozat, 2020. szeptember 1.)
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A Hivatal 2020-ban 129 közigazgatási diszkrimináció-megállapítási eljárást folytatott, 
amelyek közül 64 befejeződött. A Hivatal az ügyeket különféle módokon zárhatja le. A diszk-
rimináció-megállapítási eljárások során, amelyeket a ZVarD 33. vagy 34. cikke alapján végez, 
hatáskörébe tartozik, hogy határozatokat és döntéseket hozzon, és hogy átadja az ügyeket 
más illetékes szerveknek.

2020-ban a Hivatal 40 határozatot és 12 döntést hozott, ebből tíz döntést az eljárás meg-
szüntetéséről, egyet pedig az ügy elvetéséről. A kiadott 40 határozat közül tíz még nem 
szerepel a 2020-ra lezárt ügyek statisztikájában. Ennek oka az, hogy ebben a tíz esetben 
még mindig folyamatban van a megfigyelés, vagy még nincs eldöntve a határozat kivitelezé-
sének módja, vagy közigazgatási vita van folyamatban a Szlovén Köztársaság Közigazgatási 
Bírósága előtt, vagy még nem dőlt el, hogy az ügyfelek bármelyike pert fog-e indítani a köz-
igazgatási vitában.

A Hivatal általi határozatok kiadásával lezárt esetekből kilenc esetben lett megállapítva 
diszkrimináció, 14 esetben nem lett megállapítva diszkrimináció, 17 esetben pedig elutasító 
határozat lett meghozva.

Az eljárások lezárhatósága a kérelmező együttműködésétől és hozzájárulásától is függ. Ha 
a kérelmező nem reagál és nem válaszol a kiegészítési felhívásra, de az eredeti kérelemből 
(feljelentés, kérelem, levél stb.) nem lehet elegendő információt beszerezni a válaszhoz, az 
eljárás hivatalos feljegyzéssel zárul.

A Hivatal a nyilvánvaló jogsértési esetekben, mint pl. a megüresedett álláshelyek nyíltan 
diszkriminatív hirdetései, felhívja a jogsértőket a jogsértés orvoslására. Amikor a jogsértő 
eleget tesz a Hivatal kérésének, hogy vessen véget a diszkriminatív bánásmódnak, akkor az 
ügynek informális megoldása van, amely hivatalos feljegyzéssel zárul. A Hivatal hivatalos 
feljegyzéssel zárta le azokat az eseteket is, amelyeknél az eljárás során úgy ítélte meg, hogy 
észszerűbb lenne tanácsadásként megoldani őket, ezért átsorolta őket. Néhány olyan eset, 
amelyben az ügyfelek diszkrimináció megállapítását kérték, a Hivatal magyarázatával zárult, 
mivel az ügyfél így több információt és támogatást kapott, mintha a kérelem pusztán el lett 
volna utasítva, mert nem tartozik a Hivatal hatáskörébe.

Három esetben a Hivatal azt állapította meg, hogy az ügy nem tartozik a hatáskörébe, ezért 
az ügyet átadta az illetékes hatóságnak. A Hivatal öt esetben a kérelemben lévő magyarázat 
alapján úgy döntött, hogy nem indít diszkrimináció-megállapítási eljárást. Az ilyen eseteket 
azzal a javaslattal zárta le, hogy ne legyen eljárás indítva.

6.3 A diszkrimináció-megállapítási 
 eljárások statisztikája

6 Diszkrimináció-megállapítás
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Táblázat: A Hivatal előtt 2020-ban lezárt diszkrimináció-megállapítási eljárások eredményei

A Hivatal előtti eljárások eredményei Szám Százalék (%)

Határozat – megállapítási – diszkrimináció lett megállapítva 4  6

Határozat – megállapítási – diszkrimináció nem lett megállapítva 12  19

Határozat – elutasító – nem volt szó diszkriminációról 14  22

Döntés az eljárás felfüggesztéséről 10  15

Döntés az elutasításról eljárási okokból 2  3

Hivatalos közlemény az ügy lezárásáról 5  8

Írásbeli magyarázat 9  14

Az eljárás nem megindítása 5  8

Ügy átadása az illetékes hatóságnak 3  5

ÖSSZESEN 64 100 
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A Hivatal határozata ellen engedélyezett a közigazgatási vita a Közigazgatási vitáról szóló 
törvény (ZUS-1) szerint.

2020-ban a Közigazgatási Bíróság meghozta első ítéletét a Hivatal határozataival kapcso-
latban (U 29/2020-21 sz. ítélet, 2020. november 11), mégpedig a 0700-30/2019 sz. határozat-
ra vonatkozóan (2019. szeptember 4). Az ítélettel a Közigazgatási Bíróság teljes mértékben 
megerősítette a Hivatal álláspontját, miszerint ha az üzleti teljesítmény vagy a karácsonyi 
bónuszok a munkavállaló munkahelyi jelenléte alapján vannak kiszámolva, az nem, anyaság/
apaság és egészségi állapot alapján történő közvetett diszkriminációnak számít.

2020. december 31-én további öt eljárás volt folyamatban a Közigazgatási Bíróság előtt, 
amelyekben a közigazgatási eljárásban részt vevő felek megtámadták a Hivatal határozatát. 
Az esetek a következő témákra vonatkoznak:

• egy jogi személlyel szembeni megkülönböztetés vallás vagy meggyőződés alapján a hir-
detési szolgáltatásokhoz való hozzáférésben;

• egy vásárló faji vagy nemzetiségi megkülönböztetése az áruházban alkalmazott bizton-
sági őrök által;

• egy HIV-fertőzött személlyel szembeni megkülönböztetés a fogorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés terén;

• a nők elleni diszkrimináció a börtönrendszerben;
• egy sportedzővel szembeni bánásmód az egyik sportszövetségen belül. 

6.4 Bírósági eljárások a Szlovén 
 Köztársaság Közigazgatási 
 Bírósága előtt

6 Diszkrimináció-megállapítás
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Az alábbiakban azok a leggyakoribb szituációk vannak bemutatva, amikor a Hivatalhoz olyan 
feljelentés érkezik, amely nem vonatkozik diszkriminációra. 

A ZVarD értelmében a következő esetekben nem lehet diszkriminációról beszélni:

1. megengedett kivételek a diszkrimináció tilalma alól (különféle személyes körülmények-
től függően);

2. a diszkrimináció oka, amely nem egyike a törvény által meghatározott személyes körül-
ményeknek, hanem az egyén választása vagy döntése;

3. a jogokba, a jogi érdekekbe vagy az előnyökbe való beavatkozás hiánya;
4. különféle bánásmódok, amelyek nem avatkoznak bele mások jogaiba;
5. egyéb igazságtalanságok és szabálytalanságok, amelyeket a ZVarD nem határoz meg.

6.5.1 Kivételek a diszkrimináció tilalma alól

Ugyanis nem minden egyenlőtlen bánásmód tilos. Azokat a szituációkat, amelyekben az el-
térő bánásmód jogilag megengedett, a ZVarD 13. cikke határozza meg törvényileg. Az első 
bekezdés meghatározza az általános kivételt a diszkrimináció tilalma alól: megengedett, ha 
az ilyen eltérő bánásmód törvényes célon alapszik, és a cél elérésének eszközei megfelelőek, 
szükségesek és arányosak. Ez az úgynevezett háromrészes arányossági teszt.

A Hivatalnak ebben az esetben először meg kell határoznia, hogy egy adott bánásmód legitim 
cél érdekében történt-e. A legitim céloknak olyan törvényes célokat kell tekinteni, amelyek 
összhangban vannak az Alkotmány és a törvények által védett értékekkel, amelyek lényeg-
ileg és objektíven igazolhatók, ami azt jelenti, hogy bizonyíték van arra, hogy az ilyen célok 
elérése szükséges az egyén és a közösség jólétéhez (például szociális biztonság biztosítása, 
foglalkoztatás növelése, a legmagasabb szintű oktatás biztosítása stb.) Egy egyéni intézke-
désnek több legitim célja is lehet, de ha ezek a célok ellentmondanak egymásnak, akkor jogi 
mérlegelésre van szükség, hogy meg lehessen állapítani melyik célnak kell nagyobb értéket 
tulajdonítani. A célok akkor nem legitimek, ha ütköznek az alkotmányosan és törvényileg 
védett értékekkel és javakkal.

Ha a Hivatal megerősíti a legitim cél meglétét, akkor annak megállapításával folytatja, hogy 
a cél elérésének eszközei megfelelőek-e, vagyis hogy elérhető-e ezekkel az eszközökkel az 
elérni kívánt cél. Ezután meghatározza, hogy az eszközök szükségesek, azaz elengedhetetle-
nek-e, vagyis hogy a célt csak ezekkel az eszközökkel lehet-e elérni, vagy más eszközökkel is. 
Végül meghatározza, hogy az eszközök arányosak-e, ami azt jelenti, hogy az eszközök által 
elért haszon felülmúlja az eszközök által okozott kárt. Erre példa a mérlegelés a közérdek (a 
megkülönböztetés eszközének érdeke) és azok a negatív következmények között, amelyeket 

6.5 Azok a bánásmódok, amelyek nem 
 minősülnek diszkriminációnak a 
 ZVarD értelmében
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az eszköz természetes személynek, jogi személynek vagy csoportnak okoz. Ha a mérlegelés 
a közérdek védelmének irányába tolódik el, és a következmények nem elég súlyosnak ahhoz, 
hogy megkülönböztetett bánásmódnak minősüljenek a részesült személy vagy csoport szá-
mára, akkor a cél elérésének eszközei arányosak.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a diszkrimináció tilalma alól a fenti általános mentesség nem al-
kalmazható személyes, nemi, faji vagy nemzetiségi, vallási vagy meggyőződési, fogyatékos-
sági, életkori vagy szexuális irányultságú személyes körülmények esetén. Olyan személyes 
körülményekről van szó, amelyeket a ZVarD különösen véd, ami összhangban áll az uniós 
irányelvek rendelkezéseivel a diszkrimináció tilalmának területén. Ennek megfelelően az ilyen 
személyes körülmények alapján történő eltérő bánásmód csak a törvény által biztosított 
különleges kivételek keretében megengedett.

Az első specifikus kivételt a foglalkoztatás és a munka területén a ZVarD 13. cikkének máso-
dik bekezdése határozza meg, amely meghatározza a lényeges és meghatározó szakmai kö-
vetelmények koncepcióját. Tehát a foglalkoztatás és a munka területén megengedett, hogy 
az embereket nem, faji vagy nemzetiségi, vallási vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor 
vagy szexuális irányultság alapján eltérő módon kezeljék, ha az eltérő bánásmódot előidéző 
személyes körülmények szükségesek és fontosak a munka elvégzéséhez, amelyet elvárnak a 
személytől. Ebben az esetben is szükség van a háromrészes arányossági tesztre.

A másik specifikus kivételt a ZVarD 13. cikkének harmadik bekezdése határozza meg az élet-
kor személyes körülményére, és a foglalkoztatás és a munka területére vonatkozóan. Ez a ki-
vétel alapján a munkáltatók csak akkor bánhatnak eltérően másokkal szemben az életkoruk 
alapján, ha ezt objektíven és észszerűen indokolja egy legitim cél, ideértve a foglalkoztatás, 
a munkaerőpiac és a szakképzési politika legitim célkitűzéseit is, és a három részből álló ará-
nyossági tesztet ebben az esetben is el kell végezni.

A harmadik specifikus kivétel, amelyet a ZVarD 13. cikkének negyedik bekezdése határoz 
meg, a vallási ethoszhoz kapcsolódik és szintén vonatkozik a foglalkoztatás területére. E kivé-
tel értelmében a vallás vagy meggyőződés alapján történő eltérő bánásmód az egyházakban 
és más vallási közösségekben vagy más olyan állami- vagy magánszervezetben, amelynek 
etikája valláson vagy meggyőződésen alapul, nem jelent diszkriminációt, ha a munka jellege 
vagy a kontextus miatt, amelyben sor kerül rá, a vallás vagy meggyőződés a szervezet etikája 
szerint legitim és törvényes szakmai követelményt képez.

A negyedik specifikus kivétel, amelyet a ZVarD 13. cikkének ötödik bekezdése határozott 
meg, mentesíti a diszkrimináció tilalma alól a nők terhesség és anyaság miatti kedvezőbb 
védelmét, és ez a foglalkoztatásra és a munkára is vonatkozik – ez a kedvezőbb bánásmód 
nem jelent diszkriminációt másokkal szemben, akik nem részesülnek ebben a védelemben.

Az ötödik konkrét kivétel a ZVarD 13. cikkének hatodik bekezdésében meghatározottak sze-
rint mentesíti a diszkrimináció tilalma alól az áruk vagy szolgáltatások nyújtását kizárólag 
vagy elsősorban az egyik nemhez tartozó személyek számára, és itt is el kell végezni a há-
romrészes arányossági tesztet.

6 Diszkrimináció-megállapítás
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A 13. cikk hatodik bekezdése egy másik üzenetet is hordoz, mégpedig létrehozza a védelem 
kiegészítő hierarchiáját. Meghatározza, hogy az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás-
hoz való hozzáférés, a szociális ellátások, valamint az áruk és szolgáltatások területein elvi-
leg mindig tilos a nemen, nemzetiségen, fajon vagy etnikai származáson alapuló egyenlőtlen 
bánásmód (kivéve a fent említett kivételt a termékek és szolgáltatások egy nem számára 
történő biztosítását), és hogy ezt a háromrészes arányossági teszt sem igazolhatja.

6.5.2 Személyes választás és nem személyes körülmény

A Hivatal gyakran szembesül olyan állítólagos személyes körülményekkel, amelyek állítólag 
a diszkrimináció alapjául szolgálnak, de amelyek megállapítása szerint nem felelnek meg a 
személyes körülmények meghatározásának jogi elemeinek. A személyes körülmény jogi érte-
lemben azt jelenti, hogy veleszületett vagy megszerzett személyes jellemzőkről, tulajdonsá-
gokról, állapotokról vagy státuszokról van szó, amelyek szabály szerint tartósan és elválaszt-
hatatlanul kapcsolódnak egy adott egyénhez és személyiségéhez, különösen identitásához, 
vagy amelyeket az egyén nem tud könnyen megváltoztatni.

Más esetekben általában (de nem feltétlenül) az egyén személyes választásáról vagy dönté-
séről van szó. Ezt feltételezhetik bizonyos objektív tényezők, preferenciák, vágyak és életvá-
gyak is, de ebben az esetben nem személyes körülményekről van szó a veleszületettség és az 
elidegeníthetetlenség szempontjából.

6.5.3 A jogokba, a jogi érdekekbe vagy az előnyökbe való 
   beavatkozás hiánya

Nincs szó diszkriminációról olyan esetekben sem, amikor az eset ismertetéséből nem lehet 
megállapítani az emberi jogokba, az alapvető szabadságokba, egyéb jogokba, jogi érdekek-
be vagy előnyökbe való beavatkozást, amint azt a ZVarD 4. cikke előírja. Ennek megfelelően 
a Hivatal először azt ellenőrzi, hogy nem sérült-e meg a jog, előny vagy szabadság, amelyre a 
kezdeményező vagy a javaslattevő panaszában vagy kérdésében hivatkozik, és hogy azt meg 
lehet-e határozni az alkalmazandó jogi keretnek megfelelően (még akkor is, ha nem kifeje-
zetten jogként van meghatározva).

Az ilyen jog, előny vagy szabadság úgy is meghatározható, hogy az államnak, a helyi közös-
ségnek, más jogi vagy természetes személynek vagy a ZVarD alapján felelős bármely más 
személynek bármilyen olyan szabályozásban meghatározott sajátos kötelezettsége van, 
amely jogokat, jogi érdekeket vagy előnyöket tükröz. Ha egy ilyen jog, jogi érdek vagy előny, 
vagy másrészt ilyen kötelezettség nem azonosítható, akkor a ZVarD értelmében nincs szó 
diszkriminációról.
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6.5.4 Olyan bánásmód, amely nem sérti mások jogait

Az a bánásmód sem minősül diszkriminációnak, amely nem sérti mások jogait, mint pl. a 
különleges intézkedések és a megfelelő/észszerű kiigazítások. Ezek olyan intézkedések, 
amelyek szükségesek a kiindulási pozíciók kiegyenlítéséhez és a bizonyos személyes körülmé-
nyekkel rendelkező személyek vagy csoportok hiányainak kiküszöböléséhez, akik egyébként 
lényegesen rosszabb helyzetbe kerülnének, mint azok a személyek vagy csoportok, akik nem 
rendelkeznek ezzel a személyes körülménnyel.

Ebben a helyzetben lehet szó olyan konkrét intézkedésekről, amelyek biztatóak vagy pozití-
vak. Ezek az intézkedéseket csak bizonyos csoportoknak vannak szánva, amelyek arányta-
lanul ki vannak téve a diszkriminációnak, és elfogadásuk célja az e csoportok számára már 
bizonyított kevésbé kedvező helyzet kiküszöbölése. Más személyek, akik nem tartoznak ebbe 
a csoportba, és ezért nem férnek hozzá ezekhez az előnyökhöz, nem állíthatják sikeresen a 
diszkrimináció fennállását.

Ugyanez vonatkozik a megfelelő/észszerű kiigazítások területére. Az észszerű kiigazítás ins-
titútumát a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általá-
nos keretének létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 5. cikke 
szabályozza, amely kimondja: „Az egyenlő bánásmód elvének való megfelelés biztosítása ér-
dekében a fogyatékossággal élő személyek számára észszerű kiigazítások vannak biztosítva. 
Ez azt jelenti, hogy a munkáltatók a konkrét helyzet igényeinek megfelelően megteszik a 
megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személynek biz-
tosítva legyen a hozzáférés, a részvétel vagy az előléptetés a munkahelyen vagy a képzé-
sen, kivéve, ha ezek az intézkedések aránytalanul megterhelnék a munkáltatót. A teher nem 
aránytalan, ha azt megfelelően ellensúlyozza az érintett tagállam fogyatékossággal élőkkel 
kapcsolatos politikai intézkedései.” Az észszerű kiigazítások biztosításának kötelezettségét 
a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény is meghatározza. A szlovén 
jogi keretben a megfelelő kiigazítás csak részben van megvalósítva, mégpedig csak a fogya-
tékosság területén, a Foglalkoztatási rehabilitációról és a fogyatékos személyek foglalkoz-
tatásáról szóló törvénnyel (ZZRZI) és a Fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségéről 
szóló törvénnyel (ZIMI).

Ami a többi személyes körülményt illeti, a megfelelő kiigazításokat a szlovén szabályozások 
nem valósítják meg, vagyis a ZVarD szerint a felelősek nem kötelesek kivitelezni ezeket. Fel-
ajánlhatják azonban őket, mert bizonyos területeken csak így lehet következetesen gyako-
rolni bizonyos jogokat és szabadságokat. A gyakorlatban szükség lehet észszerű/megfelelő 
kiigazításokra az anyaság/apaság, vallás, egészségi állapot és hasonló személyes körülmé-
nyeknél.

6 Diszkrimináció-megállapítás
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6.5.5 Különbség a diszkrimináció és más 
   igazságtalanságok vagy szabálytalanságok között 

Nincs szó diszkriminációról azokban a szituációkban sem, amelyek valamilyen más igaz-
ságtalanságot, szabálytalanságot vagy törvénytelenséget jelentenek, amelyek oka nem az 
egyén személyes körülménye. A Hivatal akkor sem állapíthat meg diszkriminációt, ha úgy 
ítéli meg, hogy az ügyben fennállhat bizonyos szabálytalanság, ha az ügyben nincs megadva 
a személyes körülmények valamelyike. Ilyen esetekben számos más jogorvoslat alkalmazha-
tó a szabálytalanságok kezelésére, mint például a rendszeres fellebbezések, az igazságügyi 
védelem, a felügyeletek és más szakosodott független állami szervek.

A Hivatal előtt folyó eljárásban az első lépés annak megállapítása, hogy milyen szemé-
lyes körülmény lehet az állítólagos bánásmód oka, hogy meg lehessen állapítani egyáltalán 
hatáskörébe tartozik-e az ügy. A szlovén jogrend kiterjedt hatáskörrel ruházza fel a Hiva-
talt, mivel a ZVarD, valamint a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 14. cikke sokféle védett 
személyes körülményt határoznak meg, és mindkét rendelet tartalmaz egy nyílt általános 
záradékot is („bármely más személyes körülmény”), amely lehetővé teszi azon személyes 
körülmények figyelembevételét is, amelyeket a rendelkezésekben nincsenek kifejezetten fel-
tüntetve. Ezeket a Hivatal állapítja meg a személyes körülmények definíciójának megfelelő-
en. Csak szexuális zaklatás esetén nincs szükség személyes körülményre.
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A felsorolt helyzeteken kívül, amikor diszkriminációt nem lehet megerősíteni, létezik két má-
sik helyzet is, amikor diszkrimináció nem állapítható meg a Hivatal előtt, mivel nem tartoz-
nak a Hivatal hatáskörébe. Ezek olyan esetek, amikor az ügy más állami hatóságok előtt 
már folyamatban vannak, és olyan esetek, amelyek a jogi kereteken kívüli magán- és egyéb 
viszonyokkal kapcsolatosak.

6.6.1 Eljárások más állami szervek előtt 

A Hivatal hatáskörét a ZVarD korlátozza, ugyanakkor a Hivatal követi a hatalommegosztás 
elvét és a törvényesség elvét, miszerint a jogi szabályozás különböző területein különböző 
állami szervek vagy bíróságok illetékesek.

A SZK Alkotmánybíróságának gyakorlatával összhangban (pl. UI-92/12-13 sz. határozat, 2013. 
október 10.) a Hivatal az illetékes hatóságok által lefolytatott egyedi jogi eljárásokban (a 
közigazgatási vagy a bírósági eljárásokra vonatkozó törvény alapján lefolytatott közigaz-
gatási vagy egyéb eljárásokban) nem léphet be, nem felügyelheti az irányításukat és nem 
ellenőrizheti a meghozott döntések helyességét. Ezekben az eljárásokban a kérelmezőknek 
lehetőségük van az eljárás helyességének (törvényességének) ellenőrzésére, és a végső ha-
tározatok megtámadására a törvény által ezen eljárásokra előírt jogi eszközökkel. Az egyéni 
eljárásokba történő ilyen jellegű beavatkozás a jogorvoslatok hierarchikusan felépített rend-
szerén túl ellentétes lenne a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 2. cikkével (a jogállamiság 
elve), amely tartalmazza a a többlépcsős döntéshozatal elvét.

Ezért ha egy magánszemély olyan ügyben fordul a Hivatalhoz, amelyben már bírósági el-
járás van folyamatban egy másik szerv előtt, a Hivatal nem fellebbezési szerv, nem tudja 
megállapítani, hogy diszkrimináció történt-e az eljárásban. Ilyen esetekben gyakorolhatja a 
„segítségnyújtás diszkriminált személyeknek” hatáskörét a diszkrimináció elleni védelem-
hez fűződő jogaik gyakorlásánál, más diszkriminációval kapcsolatos közigazgatási és bírósági 
eljárásokban történő tanácsadás és jogi segítségnyújtás formájában (a ZVarD 21. cikkének 4. 
francia bekezdése).

6.6 A Hivatal előtti diszkrimináció-
 megállapítás korlátozásai
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6.6.2 A jogi szabályozáson kívüli magán- és egyéb 
   viszonyok 

Egy másik korlátozás, amely lehetetlenné teszi a diszkriminációról való döntést, akkor merül 
fel, ha az állítólagos diszkrimináció olyan területen történik, amely a jogi szabályozáson kívül 
esik. Itt elsősorban magán- és intim kapcsolatokról van szó, amelyeket a törvény nem sza-
bályoz, például a partnerválasztás, a barátság, a családi-, az interperszonális- vagy a szom-
szédi kapcsolatok azokban a szférákban, amelyeket a törvény nem szabályozza. Ezekben a 
szituációkban is sok előítélet van, de amíg az előítéletek össze nem ütköznek a szabályokkal, 
addig nem állapítható meg diszkrimináció a ZVarD szerint. Abban az esetben azonban, ha az 
ilyen kapcsolatok túllépik a jogi szabályozás korlátait, és törvény által szabályozott életterü-
leten vannak, lehetséges a diszkrimináció megállapítása, vagy más illetékes hatóságok előtti 
eljárások is lehetségesek (bűnügyi, kártérítési, ellenőrzési…).
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7 STATISZTIKAI ADATOK 
 A TANÁCSADÁSOKRÓL 
 ÉS A DISZKRIMINÁCIÓ-
 MEGÁLLAPÍTÁSOKRÓL
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2020-ban a Hivatal egyszerre foglalkozott az előző évekből 2020-ba átvitt ügyekkel, valamint 
a 2020-ban beérkezett ügyekkel.

A 2020-ban lezárt esetek statisztikai áttekintésének előkészítésekor ugyanaz a módszer-
tan lett alkalmazva, mint a 2019-es éves jelentésben. 2018-tól a Hivatal beszámol az adott 
naptári évben lezárt ügyekről, függetlenül attól, hogy mely évben érkeztek be. A „lezárt” 
megjelölés azt jelenti, hogy egy bizonyos eset vagy ügy a Hivatal hatásköreinek megfelelően 
lett lezárva, de ez nem jelenti azt, hogy a fennálló diszkrimináció minden esetben meg is lett 
szüntetve.

A Hivatal minden vizsgált esetben összegyűjti a végső statisztikai feldolgozáshoz szükséges 
adatokat. A személyes körülményekre, a diszkrimináció területére és a diszkrimináció formá-
jára vonatkozó adatok a kulcsfontosságúak, és adatokat gyűjt arról is, hogy a kezdeményező 
anonim vagy ismert-e, kollektív vagy egyéni kezdeményezőről van-e szó, és hogy a kezde-
ményezés közvetlenül az áldozat által érkezett-e be vagy közvetve más módon. A Hivatal 
megjelöli a kezdeményezés beérkezésének dátumát is, valamint az ügy lezárásának idejét és 
kimenetelét is.

A 2020-as jelentésben a Hivatal azoknál az eseteknél, amelyekben diszkrimináció lett megál-
lapítva megerősítheti, hogy a kezdeményezők által állított elemek valóban meg lettek állapít-
va, vagy más elemeket állapított meg. Minden más esetben, amikor nem lett diszkrimináció 
megállapítva, a statisztika továbbra is kimutatja a diszkrimináció személyes körülményeit, 
területeit és formáit, amelyekre a kezdeményezők hivatkoznak.

7.1 Módszertani magyarázat 

7 Statisztikai adatok a tanácsadásokról és a diszkrimináció-megállapításokról
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2020-ban 116 ügy lett átvíve a korábbi évekből, ebből 2020-ban 79 ügy lett lezárva. 2020-ban 
a Hivatal újabb 287 megállapítási és tanácsadási ügyet kapott, amelyek közül 174 ügy lett 
lezárva 2020-ban. 2020-ban tehát összesen 403 eset volt folyamatban. Ezek közül 253 ügy 
lett lezárva, és 150 megoldatlan ügy lett átvíve 2021-re. A megoldatlan ügyek közül 37 2019-
ben vagy korábban érkezett be.

A 2020-ban folyamatban lévő és lezárt ügyek statisztikájának grafikus ábrázolása

A lezárt ügyek magukban foglalják azokat az eseteket, amikor a személyeket a ZVarD 21. cik-
kének negyedik francia bekezdésével összhangban tanácsadással látták el, valamint azokat 
az eseteket, amelyekben diszkrimináció-megállapítás zajlott a ZVarD 5. fejezetével összhang-
ban. A 2020-ban lezárt 253 ügy 75 százalékában, azaz 189 ügy tanácsadással volt kezelve, 25 
százalékában, azaz 64 ügyben pedig diszkrimináció-megállapítással.

7.2 A 2020-ban lezárt esetek 
 statisztikája 

Esetek átvitele 2020-ba 
2019-ből és azt 

megelőzően:

287
Tanácsadás: 45
Megállapítás: 71

2020-ban újonnan 
beérkezett 

ügyek száma:

287
Tanácsadás: 229
Megállapítás: 58

2020-ban lezárt 
ügyek száma:

253
Tanácsadás: 189
Megállapítás: 64

2020. 12. 31-én 
folyamatban 

lévőügyekszáma:

150
Tanácsadás: 85
Megállapítás: 65

+ +=
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A leggyakoribb diszkriminációt kiváltó személyes körülmény a 2020-ban lezárt ügyekben 
a fogyatékosság volt (14 százalék). Ezt követi a nemzetiség, a faj és az etnikai származás 
személyes körülményeinek összege (11 százalék).

Az életkor állítólagos személyes körülménye hat százalékban jelent meg, ezt követik a nem 
(5,5 százalék), a vallás vagy meggyőződés (öt százalék), egy másik tagállam állampolgársá-
ga vagy egy harmadik ország állampolgársága (öt százalék), a lakóhely (három százalék), 
a társadalmi helyzet (három százalék), a vagyon (két százalék), a nyelv (két százalék) és a 
végzettség (négy eset, ami körülbelül másfél százaléknak felel meg). A Hivatal három nemi 
identitással kapcsolatos esettel is foglalkozott, amelyek a lezárt ügyek állítólagos körülmé-
nyeinek egy százalékát képviselik, két szexuális irányultsággal kapcsolatos esettel és egy 
nemi identitással kapcsolatos esettel. 2020-ban a Hivatal feljegyezte az egészségi állapot, 
valamint az anyaság/apaság és a terhesség állítólagos személyes körülményeit is, amelyeket 
a törvény nem sorol fel kifejezetten, és amelyeket a Hivatal az előző években „egyéb” sze-
mélyes körülményként rögzített. Az anyaság/apaság és a terhesség személyes körülmények 
az esetek hat százalékában voltak állítva, az egészségi állapot személyes körülménye pedig 
szintén az esetek hat százalékában. 

A személyes körülmények statisztikai áttekintése azt is kimutatja, hogy a lezárt tanácsadási 
és diszkrimináció-megállapítási ügyek 25 százalékában a személyes körülmény nem volt fel-
tüntetve, vagy a bánásmód leírásából nem lehetett kikövetkeztetni. 

A táblázat nem tartalmazza a 2020-ban lezárt ügyek összesített számában felsorolt sze-
mélyes körülmények összegét (253). Ennek oka, hogy egy kezdeményező egyszerre több 
személyes körülmény alapján is állíthat diszkrimináció fennállását, vagy pedig a személyes 
körülményre, mint a diszkrimináció kiváltó okára vonatkozó információkat egyáltalán nem 
adták meg.

7.3 A személyes körülmények 
 statisztikája 

7 Statisztikai adatok a tanácsadásokról és a diszkrimináció-megállapításokról
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A diszkrimináció állítólagos 
személyes körülményei

Tanácsadás, 
tájékoztatás

Diszkriminá-
ció-megálla-

pítás

Tanácsadás és 
megállapítás

Percentage
total (%)

1. nem Százalék Total 15 5,5

2. nemzetiség 7 10 17 6

2.1 faj vagy etnikai származás 7 6 13 5

2.2 nyelv 2 4 6 2

3. vallás vagy meggyőződés 7 6 13 5

4. fogyatékosság 29 8 37 14

5. életkor 12 4 16 6

6. szexuális irányultság 2 0 2 0,8

7. nemi identitás 2 1 3 1,2

8. nemi önkifejezés 1 0 1 0,5

9. társadalmi helyzet 4 4 8 3

10. vagyoni helyzet 6 1 7 2,5

11. oktatás 2 2 4 1,5

12 állampolgárság 8 6 14 5

13 lakóhely 5 4 9 3

14 (terhesség), anyaság/apaság 9 7 16 6

15. egészségi állapot 6 7 13 5

16. egyéb 8 1 9 3

nincs személyes körülmény 63 6 69 25

ÖSSZESEN 190 82 272 100

Táblázat: A diszkrimináció állítólagos személyes körülményei a 2020-ban lezárt ügyekben
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2020-ban a legtöbb lezárt ügy a foglalkoztatás és a munka területén volt (29 százalék): az 
ügyek 19 százaléka a foglalkoztatási feltételek és munkafeltételek területéhez kapcsolódott, 
ideértve a munkaszerződések felmondását és a fizetéseket is; kilenc százalék a foglalkozta-
táshoz, az önfoglalkoztatáshoz és a foglalkozáshoz való hozzáférés feltételeinek területéhez 
kapcsolódott, beleértve a kiválasztási kritériumokat és a foglalkoztatás feltételeit, függet-
lenül a tevékenység típusától és a szakmai hierarchia minden szintjén, ideértve az előlépte-
tést is; egy eset pedig a pályaorientáció és tanácsadás minden formájához és szintjéhez, a 
szakmai és professzionális oktatáshoz és képzéshez, a továbbképzéshez és az átképzéshez, 
ideértve a szakmai gyakorlatot is.

Az esetek 22 százaléka vonatkozott a nyilvánosság számára elérhető árukhoz és szolgálta-
tásokhoz való hozzáférésre, ideértve a lakásokat és a lakásellátást is. Az oktatás területén a 
Hivatal az esetek hét százalékát zárta le. A szociális védelem, ezen belül a szociális biztonság 
és az egészségügy területén az esetek öt százalékát zárta le. Ezt követi a szociális ellátások-
hoz való hozzáférés területe, szintén öt százalék.

A Hivatal egy esetet vizsgált meg a tagság és a munkavállalók vagy munkaadók szervezete-
ibe vagy olyan szervezetbe való csatlakozás területén, amelynek tagjai egy adott szakmát 
folytatnak, ideértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is.

Az esetek 31 százaléka más, a törvényben kifejezetten nem említett területekre vonatko-
zott, ideértve a bíróságok működését, az állami szervek adminisztratív működését, a pályá-
zatok feltételeit és a média területeit.

A táblázatban a felsorolt életterületek összege nem adódik hozzá a 2020-ban lezárt esetek 
összesített számához (253), mivel egy kezdeményező egyidejűleg az élet több területén is 
állíthat diszkriminációt, vagy olyan területeken is, amelyek nem tartoznak a Hivatal hatás-
körébe. 

7.4 Statisztika a társadalmi élet 
 területei alapján 

7 Statisztikai adatok a tanácsadásokról és a diszkrimináció-megállapításokról
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A területek, amelyeken 
diszkrimináció volt állítva

Tanácsadás, 
tájékoztatás

Diszkriminá-
ció-megálla-

pítás

Tanácsadás és 
megállapítás

összesen

Százalék
összesen (%)

1. A foglalkoztatáshoz, az önfoglalkoz-
tatáshoz és a foglalkozáshoz való 
hozzáférés feltételei, beleértve a 
kiválasztási kritériumokat és a fog-
lalkoztatás feltételeit, függetlenül a 
tevékenység típusától és a szakmai 
hierarchia minden szintjén, ideértve 
az előléptetést is

13 6 19 9

2. Hozzáférés a pályaorientáció és 
tanácsadás, a szakmai és műszaki 
oktatás, képzés, továbbképzés és 
átképzés minden formájához és 
szintjéhez, beleértve a szakmai 
gyakorlatokat is

1 0 1 1

3. foglalkoztatási körülmények és 
munkakörülmények, ideértve a 
munkaszerződés felmondását és a 
fizetéseket is

34 6 40 19

4. Tagság és részvétel munkavállalók 
vagy munkaadók szervezetében 
vagy bármely olyan szervezetben, 
amelynek tagjai egy adott szakmát 
folytatnak, ideértve az ilyen szerve-
zetek által nyújtott előnyöket is

1 0 1 1

5. Szociális védelem, ideértve a szociá-
lis biztonságot is és az egészségügyi 
ellátást

10 1 11 5

6. Szociális ellátások 10 1 11 5

7. Nevelés és oktatás 11 5 16 7

8. A nyilvánosság számára elérhető 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, beleértve a lakásokat és 
a lakásellátást

25 22 47 22

9. Egyéb 50 17 67 31

ÖSSZESEN 155 57 212 100

Táblázat: Állítólagos életterületek a 2020-ban lezárt ügyekben
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A ZVarD több különböző diszkriminációs formát határoz meg. A diszkrimináció leggyakoribb 
állítólagos formája a 2020-ban lezárt ügyekben a közvetlen diszkrimináció volt 73 száza-
lékkal. A diszkrimináció második leggyakrabban állított formája a közvetett diszkrimináció 
volt (11 százalék), ezt követték a zaklatás (10 százalék), a diszkriminációra való buzdítás (3 
százalék) és a viktimizáció (2 százalék).

2020-ban a Hivatal nem zárt le egyetlen ügyet sem a diszkriminációs utasítások és a szexu-
ális zaklatással területein.

A táblázatban a felsorolt életterületek összege nem adódik hozzá a 2020-ban lezárt ügyek 
összegéhez (253). Ugyanis egy esetre egyszerre több diszkriminációs forma is vonatkozhat, 
és egyes esetekben nem lehet beszélni a diszkrimináció formájáról, mivel nem a diszkriminá-
ció területére vonatkozó esetről van szó.

7.5 Statisztika a diszkrimináció 
 formái alapján  

A diszkrimináció állítólagos formái Tanácsadás, 
tájékoztatás

Diszkriminá-
ció-megálla-

pítás

Tanácsadás és 
megállapítás 

együtt

Százalék
összesen (%)

Közvetlen diszkrimináció 116 42 158  73

Közvetett diszkrimináció 15 10 25  11

Zaklatás 19 4 23  10,5

Szexuális zaklatás 0 0 0  0

Diszkriminációs utasítások 0 0 0  0

Viktimizáció 3 1 4  2

Diszkriminációra való buzdítás vagy a kire-
kesztés és megvetés nyilvános igazolása

6 2 8  3,5

Ebből: 

tömeges 48 22 70 /

többszörös 9 8 17 /

Táblázat: A diszkrimináció állítólagos formái a 2020-ban lezárt ügyekben

7 Statisztikai adatok a tanácsadásokról és a diszkrimináció-megállapításokról
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A diszkrimináció-megállapítás folyamatában létrejövő megállapítások alapján a Hivatal meg-
változtathatja a praxist, vagy megszüntetheti a diszkriminatív bánásmódot Bizonyos ese-
tekben a diszkriminatív bánásmód megszüntetése a Hivatal ajánlása vagy felhívása alapján 
történik, vagy döntéseinek következményei vannak a szankciókban.

A Hivatal a következő eseteket emeli ki mint olyan esetek, amelyekben változást ért el (pl. a 
diszkriminatív bánásmód megszüntetése, a felügyelőség bírsága, az áldozat és az elkövető 
megállapodása…): 

A Hivatal segített egy paraplegiával élő személynek abban, hogy békés megállapodásra jus-
sanak a biztosító társasággal

A Hivatalhoz feljelentés érkezett a paraplegiával élő személytől, akivel a biztosító társaság 
nem akart életbiztosítást kötni. A diszkrimináció-megállapítási eljárásában a Hivatal a hatá-
rozat kiadása előtt nyilatkozatában bejelentette, hogy fogyatékosság miatti diszkriminációt 
fog megállapítani. Felszólította a biztosítótársaságot, hogy mérlegelje a kérelmező életbizto-
sításának lehetőségét. Következésképpen a biztosítótársaság tájékoztatta a Hivatalt, hogy 
megfogadta az ügy békés megoldására irányuló felhívását. (0700-40/2018)

A Hivatal elérte az ellenséges hozzászólások visszavonását a webportálon

A Hivatal felhívta az egyik internetes portál figyelmét a diszkrimináció tilalmával ellentétes 
online hozzászólások moderálásának és eltávolításának kötelezettségéről. A portál azt vála-
szolta, hogy megfogadja az ajánlást, és törölte a vitatott tartalmat.  (0700-44/2018)

A Hivatal segített egy HIV-fertőzött személynek a balesetbiztosítás megkötésének lehető-
ségében

A Hivatalhoz egy HIV-fertőzött személy fordult segítségért, mert a biztosítótársaság az 
egészségi állapota miatt nem akart vele balesetbiztosítást kötni. A Hivatal egészségi álla-
poton alapuló diszkriminációt állapított meg. Az Hivatal határozatának kiadását követően a 
biztosítótársaság felajánlotta az ügyfélnek a biztosítás megkötését. (0700-18/2019)

7.6 A Hivatal szerepe és hozzájárulása 
 az egyéni esetek megoldásánál  
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Az óvodával folytatott eljárás során a Hivatal elérte a gyermek étrendjének megváltozta-
tását a vallása miatt

A Hivatal diszkrimináció kezelésére beérkezett feljelentést kapott az óvodába járó gyermek 
édesanyjától. Ott a gyerekeknek állítólag gyakran kínáltak olyan ételeket, amelyek sertéshúst 
tartalmaznak. A vallásuk (egy keresztény felekezet) miatt azonban az egész család és így a 
gyermek sem eszik sertéshúst. Mivel az ügyben a ügyfél számára kedvező egyezség szüle-
tett, az ügyfél visszavonta a kezelésre vonatkozó feljelentést, a Hivatal pedig határozatot 
hozott az eljárást megszüntetéséről. (0700-32/2019)

A Hivatal javasolta a fiatal kutatókkal szembeni terhesség vagy anyaság/apaság miatti 
diszkrimináció rendszerszintű megszüntetését

A Hivatal úgy döntött, hogy a „Raziskovalci na začetku kariere” (Kutatók pályafutásuk kez-
detén) nyilvános pályázat feltételei női kutatókkal szembeni egyenlőtlen bánásmódot tar-
talmaznak, a terhesség vagy az anyaság személyes körülményei miatt. Ez a Hivatal második 
határozata ugyanerre a témára vonatkozóan. Mindkét határozat kiadását követően a mi-
nisztérium megfogadta, hogy lehetőséget biztosít a szülői szabadságra vonatkozó projektek 
meghosszabbítására a jövőbeli pályázati finanszírozási rendszerben. (0700-37/2019)

A Hivatal elérte, hogy ki legyen alakítva egy speciális helyiség partner- és családi kapcsola-
tok fenntartásához az Igi női börtönben is

A Hivatal nemen alapuló közvetlen diszkriminációt állapított meg a börtönrendszeren belüli 
elítéltekkel szembeni bánásmód kivizsgálása során. A Hivatal határozatának kiadását köve-
tően a börtön vezetősége kialakított egy helyiséget az intim kapcsolatok fenntartásához az 
elítéltek számára; ahogy az már ki van alakítva a legnagyobb férfi börtönben. (0700-67/2019) 

A Hivatal segített a kevésbé írástudó személynek, hogy másként végezhesse el a tesztet

A Hivatalhoz olyan személy fordult segítségért, aki orvosi vizsgálaton kívánt részt venni a 
vezetői engedély meghosszabbítása érdekében. Mivel funkcionálisan kevésbé írástudó, segít-
séget kért a teszt elolvasásánál, de elutasították. A Hivatal az elutasítás okairól kérdezte az 
illetőt. Ezután az illető tájékoztatta a Hivatalt, hogy a Hivatal közbelépése után ismét enge-
délyt kapott a teszt elvégzésére. (0700-71/2019)

A Hivatal elérte a közigazgatási egységeknek kiadott, a házasságkötésre vonatkozó diszk-
riminatív utasítások visszavonását 

A Hivatal a Belügyminisztérium, az egyik közigazgatási egység és a rendőrség bánásmódja 
miatt kapott feljelentést, amelynek a 211-90/2008/2 (1321-03) sz. belső utasítás volt az alap-
ja, melyben a Belügyminisztérium a közigazgatási egységeket arra utasította, hogy legyenek 
elővigyázatosak, amikor a szlovén női állampolgárok bejelentik, hogy bizonyos afrikai orszá-
gok állampolgáraival fognak megházasodni. A Hivatal megállapította, hogy a belső utasítás 
diszkriminatív volt faj vagy etnikai hovatartozás alapján. A Hivatal eljárása végett a minisz-
térium visszavonta a belső utasítást. (700-82/2019)

7 Statisztikai adatok a tanácsadásokról és a diszkrimináció-megállapításokról
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A Hivatal változást ért el az álláshirdetések megjelentetési gyakorlatában

A foglalkoztatási szolgálat hirdetést tett közzé egy szabad munkahelyről, amelyben a testsúly 
és a testmagasság a foglalkoztatás feltételei voltak. A Hivatal figyelmeztetést és ajánlást 
küldött a foglalkoztatási szolgálatnak az említett feltételek jogellenességével kapcsolatban. 
Az intézet válaszolt és megüzente, hogy eztán figyelmesebb lesz a hirdetések közzététele 
során. (0700-11/2020)

A Hivatal tájékoztatta a vállalat képviselőit az álláshirdetésekre vonatkozó diszkrimináció 
tilalomról

A Hivatal értesítést kapott egy diszkriminatív hirdetésről, amelyben a munkáltató egy bizo-
nyos életkor feletti, gyerekekkel rendelkező női jelöltet keresett. A Hivatal magyarázatot kül-
dött a munkáltatónak az ilyen foglalkoztatási feltételek diszkriminatív jellegéről, és ajánlást 
küldött neki, hogy biztosítsa az álláshirdetések jogszerűségét. A munkáltató azt válaszolta, 
hogy be fogja tartani az ajánlásban foglaltakat. (0702-24/2020) 

A Hivatal a rádióállomásnak azt ajánlotta, hogy legyenek körültekintőbbek a mentális prob-
lémákkal élőkkel szemben

Az ügyfél felhívta a Hivatal figyelmét a rádió online közösségi oldalain közzétett rádiójáté-
kára, amely nem megfelelő módon stigmatizálta a mentális problémákkal élő személyeket. A 
Hivatal ajánlást küldött a rádiónak, hogy távolítsák el a vitatott közleményt, és hogy jövőben 
a tartalmak megosztása során mérlegeljék a tartalmak megfelelőségét a diszkrimináció el-
leni védelem szempontjából. A szerkesztő azt válaszolta, hogy a bejegyzéseket visszavonják, 
és a jövőben be fogják tartani a Hivatal ajánlását. (0702-42/2020) 

A Hivatal segített az alkalmazottaknak megszerezni a teljes karácsonyi bónuszt

A teljesítménybónusz és a karácsonyi bónusz munkahelyi jelenlét alapján történő kiszá-
mításának megállapított diszkriminatív jellegéről szóló határozat kiadása után (ügyszám: 
0700-30/2019, 2019. szeptember 4-i határozat) több olyan egyén kért segítséget, akiknek 
a munkáltatói ugyanazt a módszert alkalmazzák a karácsonyi bónuszok mértékének kiszá-
mítása során. Az egyik ügyfél arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy a Hivatal határozatának 
benyújtásával a vállalatban elérte, hogy kiküszöböljék a teljesítménybónusz kiszámításának 
diszkriminatív módszerét. (0702-139/2020)
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8 A SZABÁLYOK DISZKRIMINATÍV 
 JELLEGÉNEK ÉRTÉKELÉSE
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A ZVarD 38. cikkének rendelkezése felhatalmazza a Hivatalt arra, hogy a Szlovén Köztársa-
ság Alkotmánybíróságához forduljon a rendeletek alkotmányosságának és jogszerűségének 
értékeléséhez. Ha a Hivatal úgy ítéli meg, hogy egy törvény vagy más rendelet diszkriminatív 
jellegű, erről tájékoztathatja az alkotmányosságot és törvényességet értékelő eljárás kezde-
ményezőjét, vagy eljárást indíthat a rendelet vagy általános aktus alkotmányosságának vagy 
törvényességének értékelésére.

A Hivatal úgy hajtja végre a döntéshozatalt, hogy mielőtt döntene az alkotmányosság vagy 
a törvényesség felülvizsgálatára irányuló eljárás megindításáról, először elvégzi a rendelet 
diszkriminatív jellegének értékelését. Ez egy belső eljárás a Hivatalnál és nem közigazgatási 
eljárás keretében történő diszkrimináció-megállapítás alapján folyik le, mivel a közigazgatási 
eljárásoknak nem a rendeletek szintjén létező diszkrimináció megállapítása a céljuk.

A diszkrimináció értékelését, azaz felülvizsgálatát a Hivatal saját vagy egy ügyél kezdemé-
nyezésére végzi. Csak a rendelet diszkriminatív jellegének értékelése után dönt a Hivatal az 
alkotmányosságot és jogszerűséget felülvizsgáló kérelem benyújtásáról az Alkotmánybíró-
sághoz.

2020-ban a Hivatal 33 új kezdeményezést kapott az alkotmányossági vagy törvényességi 
eljárás megindítására. A kilenc korábbi évekből átvitt ügyével együtt 2020-ban a Hivatal 42 
rendeletnek értékelte a diszkriminatív jellegét.

2020-ban a Hivatal 13 rendeletnél állapított meg diszkriminációs jelleget. Ezek közül ötben 
diszkriminatívnak értékelte a szabályozásokat, nyolc esetben pedig nem állapított meg 
diszkriminatív jelleget. Az öt olyan esetből, amelyben a szabályozást diszkriminatívnak is-
merte el, egy esetben kérelmet nyújtott be az alkotmányosság felülvizsgálatára a SZK Al-
kotmánybíróságához, négy esetben pedig ajánlásokat tett az illetékes szerveknél a rendelet 
módosítására.

17 részletes diszkrimináció értékelés esetben, amelyeket az ügyfelek kezdeményeztek, nem 
végzett értékelést, mivel az elsődleges elemzésből nem lett diszkriminatív jelleg megállapít-
va.

2021-be 12 eset lett átvíve további elbírálás céljából.

8.1 A szabályok diszkriminatív 
 jellegének értékelésének jogalapja   

8 A szabályok diszkriminatív jellegének értékelése
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8.2.1 A szabályok diszkriminatív jellegének 
   felülvizsgálata

A 2020-as diszkrimináció-értékelések, amelyeknél a Hivatal úgy értékelte, hogy diszkrimina-
tívak, a következő témákhoz kapcsolódtak:

A Hivatal szerint a házasságkötés feltételei, valamint a közös örökbefogadáshoz való hoz-
záférés feltételei diszkriminatívak.

A Hivatal úgy értékelte, hogy a Családi Törvénykönyv (Družinski zakonik) és a Partnerségről 
szóló törvény diszkriminatívak, mivel nem teszik lehetővé az azonos neműek házasságköté-
sét és a közös örökbefogadáshoz való hozzáférést. Az ügyben a Hivatal kérelmet nyújtott be 
az alkotmányosság felülvizsgálatára az Alkotmánybíróságnak. (050-1/2018)

A Hivatal szerint a Nyugdíjakkal és a sport területén elért kiemelkedő teljesítményekkel járó 
kiegészítésekről szóló törvény diszkriminatív a fogyatékossággal élő sportolókkal szemben.

A Hivatal úgy értékelte, hogy a Nyugdíjakkal és a sport területén elért kiemelkedő teljesítmé-
nyekkel járó kiegészítésekről szóló törvény (ZDPIDŠ) diszkriminatív, mivel a fogyatékossággal 
élő sportolóknak, akik érmet szereztek a sport világversenyeken, a nem fogyatékossággal élő 
sportolóktól eltérően nem ismerik el a nyugdíj-kiegészítéshez járó jogukat. A felülvizsgálat 
alapján a Hivatal ajánlást küldött az illetékes minisztériumnak a rendelet diszkriminációs 
jellegének kiküszöböléséről. (050-3/2020) 

A Hivatal úgy értékelte, hogy az állandó lakcímmel rendelkező szlovén és külföldi állam-
polgárokat egyenlőtlenül kezelik, amikor a járvány idején el szeretnék halasztani a hitel 
fizetését.

A Hivatal úgy értékelte, hogy a Hitelfelvevők fizetési kötelezettségének elmulasztásáról szóló 
törvény (ZIUOPOK)6 megsérti az állampolgárság alapján történő diszkrimináció tilalom elvét, 
és hogy a törvény nem felel meg a 2004/38/EK és a 2003/109/EK irányelveknek. A felülvizsgá-
lat alapján a Hivatal ajánlást küldött az illetékes minisztériumnak a rendelet diszkriminációs 
jellegének kiküszöböléséről. Az ajánlást betartották. (050-5/2020)

8.2 A szabályozási diszkrimináció 
 értékelésének felülvizsgálata

6 A SZK Hivatalos Közlönye, 36/20, 49/20 - ZIUZEOP és 203/20 – ZIUPOPDVE.
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A Hivatal szerint diszkriminatív (volt) az a tilalom, hogy a járvány idején 10 óra után 65 év 
feletti emberek nem léphetnek be boltba. 

A Hivatal úgy értékelte, hogy az új koronavírus-járvány idején az üzletekben való vásárlást 
korlátozó intézkedés, amely a 65 év felettieknek megtiltotta az üzletekbe való belépést, ki-
véve a számukra fenntartott időben, életkor miatti diszkriminációnak minősül. Az értékelés 
alapján a Hivatal javaslatot tett a kormánynak, hogy vegye figyelembe a Hivatal értékelését 
a jövőbeni ilyen döntések meghozatalakor.  (050-8/2020)

A Hivatal szerint a fizikai fogyatékossággal járó ellátások értékének és a fogyasztói árak 
növekedésének nem összehangolása jogi hiányosság és diszkriminációt okoz.

A Hivatal úgy értékelte, hogy diszkriminálva vannak a fizikai fogyatékossággal járó jutalékok 
kedvezményezettjei, mert nincs szisztematikus jogalap a jutalékok mennyiségének össze-
hangolására a fogyasztói árakkal. A felülvizsgálat alapján a Hivatal ajánlást küldött az illeté-
kes minisztériumnak a rendelet diszkriminációs jellegének kiküszöböléséről. (050-12/2020)  

8.2.2 A nem diszkriminatív szabályozások értékelései

A 2020-as diszkrimináció-értékelések, amelyeknél a Hivatal úgy értékelte, hogy nem diszkri-
minatívak, a következő témákhoz kapcsolódtak:

A Hivatal szerint a Személyi segítségnyújtásról szóló törvény nem diszkriminatív a siket-vak 
személyekkel szemben a siket személyekhez képest.

A két siket-vak személy vak személyként segítség- és ápolási támogatást kap. A Személyi se-
gítségnyújtásról szóló törvény (ZOA) hatálybalépése óta jogosultak havi 30 órás személyi se-
gítségnyújtásra, és ennek következtében meg kellett kezdeniük a támogatásért és gondozá-
sért járó támogatás felének kifizetését a kiválasztott asszisztensnek. Úgy vélik, hogy a ZOA 
diszkriminatív a siket-vakokkal szemben a siketekhez képest. A Hivatal úgy értékelte, hogy a 
szabályozás nem diszkriminatív. Ugyanis a siketek nem is jogosultak a segélyre, ezért annak 
felét nem kell fizetniük az asszisztensnek, ha jogosultak személyes segítségre. A fentieket 
figyelembe véve a Hivatal úgy értékelte, hogy a rendelet nem diszkriminatív. (050-1/2019)

A Hivatal szerint a Személyi segítségnyújtásról szóló törvény nem diszkriminatív a siket-vak 
személyekkel szemben a siket személyekhez képest.

A két siket-vak személy vak személyként segítség- és ápolási támogatást kap. A Személyi se-
gítségnyújtásról szóló törvény (ZOA) hatálybalépése óta jogosultak havi 30 órás személyi se-
gítségnyújtásra, és ennek következtében meg kellett kezdeniük a támogatásért és gondozá-
sért járó támogatás felének kifizetését a kiválasztott asszisztensnek. Úgy vélik, hogy a ZOA 
diszkriminatív a siket-vakokkal szemben a siketekhez képest. A Hivatal úgy értékelte, hogy a 
szabályozás nem diszkriminatív. Ugyanis a siketek nem is jogosultak a segélyre, ezért annak 
felét nem kell fizetniük az asszisztensnek, ha jogosultak személyes segítségre. A fentieket 
figyelembe véve a Hivatal úgy értékelte, hogy a rendelet nem diszkriminatív. (050-2/2019)

8 A szabályok diszkriminatív jellegének értékelése
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A Hivatal szerint nem diszkriminatív a fogyatékkal élő nyugdíjasok és a fogyatékkal élő 
személyek esetében alkalmazott eltérő rendelkezés.

A kezdeményező azt állította, hogy a fogyatékkal élő nyugdíjasok rosszabb azaz kevésbé ked-
vező helyzetben vannak, mint azok a fogyatékkal élők, akik fogyatékossági nyugdíjban nem 
részesülnek vagy nem részesülhetnek, de rokkantsági ellátásban részesülnek. A két kategó-
riát különböző rendeletek szabályozzák. A Nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény 
(ZPIZ-2) és a Fogyatékossággal élők társadalmi befogadásáról szóló törvény (ZSVI) ténylege-
sen különböző helyzetben lévő fogyatékossággal élő személyekre vonatkoznak. A ZPIZ-2 alap-
ján kezelt személyek esetében figyelembe kell venni a nyugdíjra és a fogyatékossági biztosí-
tásra való jogosultságukat (a munkatevékenységeik tényéhez kapcsolódóan). A ZSVI alapján 
kezelt személyek nem jogosultak vagy nem lehetnek jogosultak ezekre a jogokra, mivel soha 
nem dolgoztak, vagy túl kevés időt dolgoztak. Mivel a két csoport nincs hasonló helyzetben, 
indokoltak a különböző törvények eltérő elrendezései, amelyek eltérő jogokat biztosítanak. 
Ennek eredményeként a Hivatal úgy értékelte, hogy a jogi szabályozás nem diszkriminatív a 
fogyatékkal élő nyugdíjasokkal szemben. (050-3/2019)

A Hivatal szerint a Szlovén Bank döntése a lakosságnak való hitelnyújtás makroprudenciális 
korlátozásairól nem diszkriminatív.

2019. november 1-jétől a Szlovén Bank egy határozattal megszigorította azokat a feltétele-
ket, amelyek mellett a bankok és takarékpénztárak fogyasztói- és lakáshiteleket adhatnak a 
fogyasztóknak. A Bankok Szövetsége szerint a Szlovén Bank döntése alapján a nyugdíjasok 
57 százaléka, az egy gyermeket (együtt) támogató alkalmazottak 20 százaléka, a többi mun-
kavállaló 10 és 25 százaléka maradhat hitelfelvételi lehetőség nélkül. A Hivatal értékelte a 
döntés diszkriminatív jellegét, és úgy értékelte, hogy tekintettel a hitelfelvevők társadalmi 
helyzetére, pénzügyi helyzetére és családi helyzetére, a döntés nem jelent diszkriminációt, 
mivel a korlátozások megfelelő, szükséges és arányos intézkedések a pénzügyi stabilitás biz-
tosítása érdekében. (050-8/2019)

A Hivatal szerint a gyermekeikért tartásdíjat fizető apákra vonatkozó szabályozás nem 
diszkriminatív, amikor a szlovén bankok felmérik hitelképességüket.

Szlovéniában az elválás vagy elkülönülés után a gyermekek 75%-át anyjuk gondozására és 
nevelésére bízzák. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb esetben az apák kötelesek gyerektartást fi-
zetni. Ennek eredményeként ezeket az apákat állítólag kevésbé hitelképesnek értékelik, míg 
az ilyen helyzetben lévő anyákat a bankok nem értékelték ilyen szigorúan hitelképességük 
felmérése során. A Hivatal az eljárás során megállapította, hogy a fogyasztók hitelképessé-
gének felmérésekor mindkét szülőnél figyelembe veszik a tartásdíjat. A Szlovéniai Bank által 
elfogadott, a lakossági hitelezés korlátozásáról szóló döntés hatálybalépése óta létezik egy 
olyan mechanizmus, amely megakadályozza az apák közvetett hátrányos megkülönbözteté-
sét a hitelképességük felmérése során. (050-10/2019)
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Mivel a munkanélküliség nem személyes körülmény, amint azt a ZVarD meghatározza, a 
Hivatal nem értékelte az önálló vállalkozókkal szembeni lehetséges rendszerszintű diszkri-
minációt a 30 napos betegszabadság ideje alatt.

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók a betegség vagy sérülés 31. napjától pótlékot kapnak 
a betegszabadságért a kötelező egészségbiztosításból. A betegszabadság első 30 napján a 
munkavállalók munkáltatói fizetik a pótlékot. A kezdeményező önálló vállalkozókkal szembe-
ni diszkriminatív bánásmódra hivatkozott az alkalmazottakhoz képest. Az önálló vállalkozók 
saját maguk munkáltatói, ezért a betegség első 30 napjában saját maguk kell gondoskodniuk 
arról, hogy elegendő megélhetési eszközzel rendelkezzenek cselekvésképtelenség esetén. A 
vállalkozók táppénzelésének ilyen megoldásának lehetséges rendszerszintű diszkriminatív 
jellegének felülvizsgálatakor a Hivatal megállapította, hogy az önfoglalkoztatás nem a ZVarD 
által meghatározott személyes körülmény, ezért nem tudta értékelni ezt a szabályozást. A 
Hivatal megállapítása nem jelenti azt, hogy a jelenlegi egészségügyi szabályozás Szlovéniá-
ban teljesen megfelelő lenne. A NIJZ adatai azt mutatják, hogy az önálló vállalkozók és más 
összehasonlítható munkavállalói kategóriák jóval kisebb mértékben használják ki a 30 napos 
betegszabadságot, mint a foglalkoztatott munkavállalók. (050-11/2020) 

A Hivatal véleménye szerint az Állandó lakóhely bejelentéséről szóló törvény nem diszkrimi-
natív a külföldi munkavállalókkal szemben, akik Szlovéniában alkalmazottak és nemzetközi 
sofőrök. 

A kezdeményező azt állította, hogy az Állandó lakóhely bejelentéséről szóló törvény diszk-
riminatív, mert nem szabályozza azoknak a külföldieknek a különleges helyzetét, akik egy 
szlovén munkáltatónál vannak alkalmazva és nemzetközi sofőrként dolgoznak. Leginkább 
harmadik országokban található lakóhellyel rendelkeznek. Sok közigazgatási egység nem 
akarja elfogadni ideiglenes tartózkodási címük bejelentését egy szlovéniai címen, mivel való-
jában egyáltalán nem Szlovéniában laknak. Mivel nem regisztrálhatják lakóhelyüket, nincse-
nek meg bizonyos jogaik Szlovéniában. A Hivatal elemezte jogi helyzetüket és úgy értékelte, 
hogy nincs jogi hiányosság az ügyben, és hogy bizonyos jogok hozzáférhetetlensége a Szlovén 
Köztársaságban való tartózkodásuk bizonyításának hiánya végett nem minősül rendszer-
szintű/jogi diszkriminációnak, mivel ez a feltétel indokolt (a legitim cél tekintetében meg-
felelően és mindenképp szükséges), és ezen jogok (gyakorlásának) alapvető természetéből 
származik. Azonban úgy értékelte, hogy a gyakorlatban bizonyos előírások nem megfelelő-
ek, ezért ajánlásokat küldött az Egészségügyi Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak. 
(050-15/2020)

8 A szabályok diszkriminatív jellegének értékelése
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A Hivatal szerint az a mód, ahogyan a kormány a rendeleteivel szabályozta a nagycsaládo-
sok válságpótlékát nem diszkriminatív.

A Hivatal egy újságírói kérdés alapján kivitelezett egy értékelést az intervenciós intézkedés 
diszkriminatív jellegéről, amely a nagycsaládosok megemelt juttatásaival kapcsolatos. A há-
rom vagy annál több gyermekes családok jogosultak voltak a támogatásra, vagyoni helyzet-
től függetlenül. Az egy- vagy kétgyermekes családok esetében az anyagi helyzetet figyelem-
be vették a gyermekpótlék növelése során. Családi állapot és vagyoni helyzet alapján történő 
diszkrimináció volt állítva. A Hivatal az eljárás során megállapította, hogy a nagycsaládos 
támogatás és a gyermek után járó támogatás nem hasonlíthatók össze. A nagycsaládos pót-
lék a Szülői gondozásról és családi ellátásokról szóló törvény szerint univerzális. Három vagy 
több gyermeket nevelő családok kapják meg, amelyeknél az állam viseli a gyermekgondo-
zás költségeinek egy részét, függetlenül a társadalmi helyzettől. A vagyoni helyzet alapján 
megszerezhető gyermekpótlék nem univerzális. Támogatást szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek kapnak, ideértve a három vagy annál több gyermekes családokat is. Az interven-
ciós törvény ezt a szabályozást követte, kivéve azt a részt, amikor csak azoknál a családok-
nál ismerte el a megemelt gyermekpótlékra való jogosultságot, amelyek nem részesültek a 
nagycsaládosok támogatásában is. A Hivatal úgy értékelte, hogy a rendelet nem diszkrimina-
tív, mivel figyelembe veszi a nagycsaládosok más családokhoz viszonyított eltérő helyzetét. 
(050-22/2020)  

8.2.3 A szabályozások diszkriminatív jellegének 
   értékelésére irányuló elutasított javaslatok

Azok az esetek (17), amelyekben a Hivatal 2020-ban nem végzett diszkrimináció-értékelést, 
mert az elsődleges elemzésből nem volt megállapítva diszkrimináció: 

• A kezdeményező azzal a kezdeményezéssel kereste fel a Hivatalt, hogy értékelje a Szlo-
vén Köztársaság állampolgárságáról szóló törvény (ZDRS) diszkriminatív jellegét, amely 
nem engedélyezi, hogy a Szlovén Köztársaság számára fontos eredményeket felmutató, 
kísérő nélküli kiskorúak szlovén állampolgárságot kapjanak rendkívüli honosítással, el-
lentétben a felnőttekkel, akik erre jogosultak. Az eljárás során a Hivatal megállapította, 
hogy a rendkívüli honosítás az állami érdekeket követi, amelyet a jogalkotó megítélése 
szerint teljes cselekvőképességű felnőttek teljesíthetnek. A Hivatal úgy értékelte, hogy 
a nagykorúság megfelelő és alkalmas feltétel a kitűzött célra való tekintettel. Megálla-
pította azt is, hogy a ZDRS már magában foglalja az állampolgárság megszerzésének 
lehetőségét a kísérő nélküli kiskorúak számára, miután öt évig tartózkodnak a Szlovén 
Köztársaságban, nemzetközi védelem státuszaként, anélkül hogy bizonyítaniuk kellene, 
hogy hasznosak az állam számára tudományos, gazdasági, kulturális, nemzeti vagy ha-
sonló okok miatt (a ZDRS 13. cikke értelmében). Ennek eredményeként a Hivatal nem 
állapított meg diszkriminációt a rendeletben. (050-5/2019)   
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• Két kezdeményező azon tény miatt fordult a Hivatalhoz, hogy a Képviselőkről szóló tör-
vény módosításáról szóló javaslat, amelyet a Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlése kezelt 
2019-ben, többek között szabályozta a munkába és munkából történő utazás költségeinek 
megtérítéséhez való jogot, méghozzá olyan módon, hogy az új szabályozás értelmében a 
képviselőknek az útiköltségek megtérítéseként a futásteljesítményt vennék figyelembe. 
A kezdeményezők közalkalmazottakkal szembeni diszkriminációt állítottak, mivel a mun-
káltató a legolcsóbb tömegközlekedéssel járó költségeket téríti meg a közalkalmazottak-
nak. A Képviselőkről szóló törvény módosításának állítólag diszkriminatív rendelkezése 
esetében, amelyre a kérdés hivatkozott, a Hivatal megállapította, hogy azt a Nemzet-
gyűlés végül nem fogadta el. Ezért nem értékelte diszkriminatív jellegét. (050-6/2019 és  
050-7/2019)  

• A kezdeményező azt állította, hogy az Építészeti és mérnöki tevékenységről szóló tör-
vény diszkriminatív, mivel lehetővé teszi az illetékes kamarának, hogy az ő helyzetében 
lévő személyeket, akik saját döntésük alapján részmunkaidőben dolgoznak menedzser-
ként, a felhatalmazott mérnökök közé sorolja be. A Hivatal megállapította, hogy a rész-
munkaidős munka az egyén választásáról szól, és nem az ő személyes körülményeiről. 
Következésképpen úgy döntött, hogy nem végzi el a diszkrimináció részletesebb értéke-
lését. (050-1/2020)

• Az Óvodákról szóló törvény 32. cikke előírja, hogy azok a szülők, akik a Szlovén Köztársa-
ságban nem kötelesek személyi jövedelemadót fizetni, kifizetik annak a programnak a 
teljes árát, amelyben a gyermek részt vesz, beleértve azokat a menedékkérőket is, akik 
még nem kötelesek személyi jövedelemadót fizetni. A kezdeményező kikérte a Hivatal 
véleményét arról, hogy a rendelkezés diszkriminatív-e a menedékkérőkkel és gyerme-
keikkel szemben. A Hivatal szerint a rendelet nem eredményezi az összes menedékké-
rő gyermekének kizárását státuszuk miatt, hanem csak azokat zárja ki, akik még nem 
dolgoztak, és így még nem lettek jövedelemadó-kötelesek. Ez utóbbi esetben lehetőség 
van a helyi közösséghez fordulni támogatásért, amelyet az önkormányzat saját belátása 
szerint jóváhagyhat. A fentiekre való tekintettel a Hivatal nem döntött a diszkrimináció 
részletesebb értékelésének elvégzése mellett. (050-2/2020)

• A Hivatalhoz olyan önálló vállalkozók fordultak segítségért az új koronavírus-járvány ide-
jén, akik részmunkaidőben dolgoztak, a hátralévő munkaidőre pedig a szülői, egészség-
ügyi vagy fogyatékossággal élők ellátására vonatkozó előírásoknak megfelelően voltak 
biztosítva. Anyaság/apaság, egészségi állapot vagy fogyatékosság szerinti diszkriminá-
ciót állítottak. Az intézkedések elfogadásának megfigyelése során a Hivatal megállapí-
totta, hogy a további intézkedésekben az említett személyek minden kategóriájára vo-
natkozott a támogatás, ezért nem végzett részletesebb értékelést a diszkriminációról. 
(050-6/2020, 050-7/2020, 050-8/2020, 050-9/2020, 050-20/2020, 050-21/2020)  

8 A szabályok diszkriminatív jellegének értékelése
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• A COVID-19 járvány következményeinek enyhítését és kiküszöbölését célzó intervenci-
ós intézkedésekről szóló törvény a turisztikai utalványokat csak az állandó lakóhellyel 
rendelkező állampolgárokra és külföldiekre korlátozta, és az ideiglenes tartózkodási hely-
lyel rendelkező külföldiek nem voltak jogosultak rájuk. A kezdeményezők, a Szlovéniá-
ban ideiglenesen tartózkodó külföldiek jogi státuszon alapuló diszkriminációt állítottak, 
szemben a szlovén állampolgárokkal vagy az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező 
külföldiekkel. Figyelembe véve, hogy a jogszabályok alapján a Szlovén Köztársaságban 
élő külföldiek állandó tartózkodási engedély megszerzésével hasonló előnyökhöz jutnak, 
mint a szlovén állampolgárok, míg a Szlovéniában ideiglenesen tartózkodó külföldiek a 
családi gondozásból és a munkából származó előnyökre és ellátásokra jogosultak, a Hiva-
tal úgy ítélte meg, hogy a turisztikai utalványok esetében a megkülönböztetés indokolt. 
Ennek eredményeként nem döntött a diszkrimináció részletesebb értékelésének elvégzé-
se mellett. (050-13/2020 és 050-14/2020)  

• Az ügyfél panaszt nyújtott be a Hivatalnak azzal kapcsolatban, hogy a fogyatékkal élők, 
a betegek és az idősek nem tudják kihasználni a turisztikai utalványokat. Életkor, fo-
gyatékosság és egészségi állapot szerinti diszkriminációt állított, és azt kérdezte, hogy 
ezek a személyek miért nem használhatják az utalványokat más szolgáltatásokhoz. Az 
előnyöket A COVID-19 járvány következményeinek enyhítését és kiküszöbölését célzó 
intervenciós intézkedésekről szóló törvény vezette be. A Hivatal megállapította, hogy 
az utalványok kiosztásának célja a világjárvány miatt jövedelem nélkül maradt szlovén 
turizmus megmentése, valamint a belföldi vendégek szlovéniai turisztikai létesítmények 
kihasználására való irányítása. A Hivatal szerint az utalványok kiosztásának célja legitim 
volt, az utalványok turisztikai célú felhasználásának feltételei pedig megfelelőek és szük-
ségesek voltak. Így a rendeletben nem áll fen diszkrimináció gyanúja. A Hivatal ezért nem 
végzett részletesebb értékelést a diszkriminációról. (050-17/2020)

• A Hivatal megvizsgálta annak az ügyfélnek a kezdeményezését, aki a szomszédos or-
szágokkal történő határátlépést korlátozó rendelet miatt panaszkodott (Rendelet a 
COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedések 
elrendeléséről és végrehajtásáról a külső határok határátkelőhelyein, a belső határoknál 
és a Szlovén Köztársaság belsejében.) Ez a rendelet 2020 9. 28-ig meghatározott bizo-
nyos kivételeket a határátlépéssel járó karanténkötelezettség alól. Kivételt képeztek a 
kempingekben található ingatlanok, csónakok vagy telkek tulajdonosai vagy bérlői is. A 
fél vagyoni helyzet alapján történő diszkriminációt állított, mert a határátlépés során 
állítólag hátrányos helyzetbe kerültek azok, akik a szomszédos országban nem rendel-
keznek tulajdonjoggal vagy szerződéses jogokkal. A Hivatal úgy értékelte, hogy a kötelező 
karantén alóli kivételek számos egyéb élethelyzetet is magukban foglalnak, amelyek fi-
gyelembe veszik a személyek sajátos helyzetét és a határátlépés szükségességét. A Hi-
vatal azt is megállapította, hogy egy másik országban fennálló tulajdonjog vagy szerző-
déses jog nem mond semmit a személy pénzügyi helyzetéről. Ezért személyes körülmény 
nem lett megállapítva. A Hivatal úgy értékelte, hogy a rendelet nem volt diszkriminatív.  
(050-19/2020)
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• A kezdeményező azt állította, hogy az Egészségügyről és egészségbiztosításról szóló tör-
vény (ZZVZZ) 34. cikkének második és harmadik bekezdése, valamint a Kötelező egész-
ségbiztosítás szabályainak 137. cikkének harmadik bekezdése diszkriminatív jellegűek. 
Ezek a rendelkezések előírják, hogy a munkavállaló munkaviszonya akkor jár le, amikor 
nem jár be dolgozni az ideiglenes munkaképtelenség miatt bekövetkezett betegség vagy 
sérülés miatt, akkor a munkaviszony megszűnését követő 30 napig bérkompenzációra jo-
gosult. Ha azonban az ideiglenes munkaképtelenség oka foglalkozási megbetegedés vagy 
munkahelyi sérülés, akkor a bérkompenzáció a munkaképtelenség teljes időtartamáig 
jár, vagy addig, amíg újra munkaképes nem lesz. A Hivatal megállapította, hogy az eltérő 
bánásmód a két munkavállalói csoport helyzetének összehasonlíthatatlanságából fakad, 
ezért nem végzett részletesebb diszkrimináció-értékelést. (050-23/2020)

• A kezdeményező szerint diszkriminatív a községe építési területének használatáért járó 
kártérítésről szóló rendelet. A rendelet előírja, hogy ha a tulajdonosoknak van egy kis ér-
tékű és kis méretű épülete az építési telken, akkor aránytalanul magasabb díjat fizetnek 
az építési telekért, de ha van lakóházuk, akkor lényegesen kevesebbet fizetnek. A Hivatal 
nem állapított meg olyan személyes körülményt, amely eltérő bánásmódhoz vezetne. Az 
önkormányzat rendelete különbséget tesz a beépített építési területek használatának 
ellentételezése és a beépítetlen építési területek felhasználása között. A telek nagysá-
ga befolyásolja a számítást. Az első esetben (csak) a beépített építési területet veszik 
figyelembe (vagyis az épület által a telken ténylegesen elfoglalt területet). A második 
esetben a beépítetlen (de beépíthető) építési területek teljes területét veszik figyelem-
be. Az építési telek használatáért járó ellentételezés kiszámításának módszere a község 
azon stratégiájának eredménye, hogy a beépítetlen építési földterület a beépíthetősége 
miatt az idő múlásával beépítettebb legyen. A Hivatal következésképpen úgy döntött, 
hogy nem végzi el a diszkrimináció részletesebb értékelését. (050-25/2020)

8.2.4 A szabályzatok diszkriminatív jellegének 
  folyamatban lévő értékelései

A 2020. december 31-én még folyamatban lévő ügyek a következő témákhoz kapcsolódnak:

Vajon az a tény, hogy a mesterséges megtermékenyítés csak a férfi partnerrel rendelkező 
nők számára elérhető, hátrányos megkülönböztetésnek számít-e az egyedülálló nőkkel és 
az azonos nemű partnerrel élő nőkkel szemben?

A meddőség gyógyításáról és a mesterséges megtermékenyítésről szóló törvény 5. cikkének 
(2) bekezdése kimondja, hogy a mesterséges megtermékenyítésre az a férfi és nő jogosul-
tak, akik házasságban vagy párkapcsolatban élnek, és akik az orvostudomány tapasztalatai 
alapján nem számíthatnak a terhesség elérésére nemi közösülés útján, és más meddőségi 
kezelési eljárásokkal sem lehet segíteni rajtuk. (050-1/2017)

8 A szabályok diszkriminatív jellegének értékelése



86 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

Vajon a munkáltatói nyugdíj-hozzájárulás kifizetésének kötelezettségének felfüggeszté-
se fogyatékosság, életkor, valamint anyaság/apaság és közvetetten nem alapján történő 
diszkriminációnak minősül-e?

A ZPIZ-2 a 200. cikk tizenegyedik bekezdésében előírja, hogy a munkáltatói nyugdíj-hozzájá-
rulás szünetel abban az időszakban, amikor a munkavállalónak a foglalkozási rehabilitáció 
időtartamára kártérítést fizetnek a nyugdíj- és rokkantsági biztosításra vonatkozó előírá-
sokkal összhangban, valamint amikor szülői gondoskodásért járó bérkompenzációt fizetnek 
neki a szülői gondoskodásról szóló előírásoknak megfelelően, és amikor a biztosított személy 
megfelel a nyugdíjhoz való jog megszerzésének feltételeinek. (050-2/2018)

Diszkriminatívak-e a Járművezetői törvényben foglalt, az autósiskola menedzserekre vo-
natkozó követelmények az oktatás és a szerződés formája alapján?

A ZVoz-1 30. cikkének harmadik bekezdése szerint az autósiskoláknak rendelkeznie kell olyan 
szakmai menedzserrel, aki érvényes autósiskola-menedzser engedéllyel rendelkezik, és önálló 
vállalkozóként végzi a munkát, vagy határozott vagy határozatlan ideig tartó munkaszer-
ződés alapján teljes munkaidővel, mégpedig csak egy autósiskolában. Következésképpen a 
szakmai menedzser nem lehet nyugdíjas. A ZVoz-1 32. cikkének negyedik bekezdése pedig 
meghatározza az autósiskolák szakmai menedzsereinek kiadott engedélyek feltételeit. A 
kezdeményező az oktatás feltételét vitathatónak találja. (050-3/2018)

A bírósági illetékmentesség szabályozása diszkriminatív-e a külföldiekkel szemben állam-
polgárságuk alapján?

Az Ingyenes jogi segítségnyújtásról szóló törvény szerint az ingyenes segítségnyújtásra és 
így a bírósági illetékmentességre azok a külföldiek jogosultak, akik a Szlovén Köztársaságban 
állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, valamint a törvényesen Szlo-
véniában tartózkodó hontalanok. A többi külföldi csak viszonosság feltétele mellett jogosult, 
és azokban az estekben, amelyek a Szlovén Köztársaságot lekötelező nemzetközi szerződé-
sekben meg vannak határozva. (050-9/2019) 

Vajon az iskolákba való visszatérés életkort meghatározó feltétele a koronavírus-járvány 
befejeztével a gyerekek életkoruk alapján történő diszkriminációját jelenti-e?

A járvány első hulláma után az általános iskolák első három osztályainak és utolsó osztályai-
nak tanulói visszatértek az iskolába, míg a többi diák folytatta távoktatását. A kezdeménye-
ző azt állítja, hogy ezeknek a diákoknak az oktatása hátráltatva van az iskolai oktatáshoz 
képest. (050-10/2020)
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A 65 év feletti személyes segítségnyújtáshoz való jog első megszerzésének korhatára élet-
kor szerinti diszkriminációnak minősül-e?

A Személyi segítségnyújtásról szóló törvény előírja, hogy többek között a 18 és 65 év közötti 
személyek jogosultak személyes segítségre. (050-16/2020)

Vajon az, hogy a vakságtól eltérő fogyatékkal élő kiskorúak nem jogosultak segélyre és 
ápolási támogatásra fogyatékosság típusa és életkor alapján történő diszkriminációnak 
minősül-e?

A segélyt és az ápolási támogatást kizárja a gyermekgondozási segély, amelyet a Szülői gon-
dozásról és a családi ellátásokról szóló törvény szabályoz, kivéve a 18 éven felüli vak gyerme-
kek esetében. (050-18/2020)

A szlovén nyelvtudás feltétele a harmadik országbeli állampolgárok felvételéhez a munka-
nélküliek nyilvántartásába nemzetiségi és közvetett diszkriminációnak minősül-e?

A munkaerő-piaci szabályozásról szóló törvény 8.a. cikkének első bekezdése előírja, hogy egy 
harmadik országbeli állampolgárságú munkanélkülinek ismernie kell a szlovén nyelvet, amit 
érvényes alapfokú (A1 nehézségi szint) szlovén nyelvvizsga megszerzésével kell bizonyítania, 
a munkanélküliek nyilvántartásába való bejegyzését követő 12 hónapon belül. A 129. cikk első 
bekezdésének (11. francia bekezdés) értelmében a foglalkoztatási szolgálat kitörli a munka-
nélküliek nyilvántartásából azt a személyt, aki nem teljesíti az alapfokú szlovén nyelvvizsgát. 
(050-24/2020)  

Diszkriminatívak-e a határátlépés szigorúbb feltételei a járvány idején a külföldi, bejegy-
zett lakóhely nélküli, nemzetközi szállításban dolgozó járművezetőkkel szemben?

A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések elren-
deléséről és végrehajtásáról szóló rendelet módosítását követően a Szlovén Köztársaság kül-
ső határainál és a Szlovén Köztársaság belső határainál lévő ellenőrző pontokon (SZK 163/20 
sz. Közlönye) az a személy, aki családi okokból lépi át a határt az EU-tagállamokon vagy a 
schengeni térségen kívüli közeli családtagokkal való kapcsolattartás miatt, 72 órán belül visz-
szatér a határon és nincs bejegyzett lakóhelye a Szlovén Köztársaságban, az ezt nem teheti 
meg otthoni karantén vagy negatív koronavírus teszt benyújtása nélkül. (050-27/2020)

Fogyatékosságon alapuló diszkriminációnak minősül-e a segély és gondozási támogatás 
megszerzésének eltérő eljárása a mozgássérültek és a vak személyek esetében?

A nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény 99. cikke meghatározza a mozgássérül-
tek támogatásának megszerzési feltételeit, a 100. cikkben pedig a vakoknak járó támogatás 
megszerzési feltételeit. (050-28/2020)

8 A szabályok diszkriminatív jellegének értékelése
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A fogyatékosság státusának elérhetetlensége a Fogyatékkal élő személyek társadalmi be-
fogadásáról szóló törvény értelmében diszkriminatív-e a mentális problémákkal küzdő sze-
mélyekkel szemben egészségi állapot vagy fogyatékosság típusa alapján?

A Fogyatékkal élő személyek társadalmi befogadásáról szóló törvény a jogosultak közé a 
mentális problémákkal küzdő személyeket, az autistákat, a siket-vakokat, a közepes vagy sú-
lyos agysérüléssel vagy -károsodással élőket, valamint a legsúlyosabban mozgáskorlátozott 
személyeket sorolja, azokat a személyeket viszont nem, akik olyan mentális betegség miatt 
munkaképtelenek, ami 18 éves korukig jelent meg. (050-29/2020)

Diszkriminációnak minősül-e a koronavírus-járvány idején kiosztott szülési segélyre való 
jogosultság születés idő alapján történő meghatározása?

A PKP7 avagy a COVID-19 járvány következményeinek enyhítését és kiküszöbölését célzó in-
tervenciós intézkedésekről szóló törvény (a SZK 203/20 sz. Közlönye, a továbbiakban: ZIU-
POPDVE) a „rendkívüli segélyt gyermek születésekor” a 100. cikk első bekezdésében úgy hatá-
rozta meg, hogy a gyermek születésekor 500 euró összegű rendkívüli támogatásra jogosult a 
gyermek egyik, a Szlovén Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkező szülője, ha a gyermek 
a törvény hatálybalépésének napjától a járvány végét követő egy évig születik meg, ami azt 
jelenti, hogy a törvény elfogadása esetén minden 2020 1. 1-jétől a törvény hatálybalépéséig 
született gyermeket ki volt zárva. (50-31/2020)
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9 DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI VÉDELEM 
 TÁRSADALMI SZINTEN 
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Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) a Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény 
(ZVarD) szerinti diszkrimináció elleni védelem hatáskörét és feladatait társadalmi szinten is 
gyakorolja, tehát a társadalmi csoportok helyzetének és a társadalmi kapcsolatok szintjén, a 
társadalmi alrendszerek szabályozásával. 

A Biztos ennek kapcsán éves jelentéseket és különleges jelentéseket tesz közzé, amelyek-
nek célja rávilágítani tematikus kérdésekre, amelyek a diszkriminációval, illetve annak egyéni 
szempontjaival kapcsolatosak.

Mivel az állami szervek, a helyi közösségek, az önkormányzati nemzeti közösségek és a köz-
hatalom birtokosai kötelesek biztosítani a ZVarD értelmében a különböző személyes körül-
ményekkel rendelkező személyekkel szembeni egyenlő bánásmódot, a Hivatal ezeket az in-
tézkedéseket elemzi is, hisz ez a hatáskörébe és az országban lévő diszkrimináció általános 
állapotának felmérésének feladatkörébe tartozik.

Az alábbiakban ki vannak emelve a ZVarD azon rendelkezései, amelyek alapján a Hivatal 
diszkrimináció elleni védelmet nyújt társadalmi szinten. 

A Hivatalnak a ZVarD 21. cikke értelmében a következő kötelességei és feladatai vannak, 
melyek a társadalmi szintű diszkrimináció elleni védelem kereteibe tartoznak:

• független kutatásokat végez a személyes körülményekkel rendelkező személyek helyze-
téről, különösen a nem, nemzetiség, faj és etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, életkor és szexuális irányultság, valamint a többi személyes körülmények 
miatti diszkrimináció kérdéseiről;

• független jelentéseket tesz közzé és ajánlásokat tesz az állami szerveknek, a helyi kö-
zösségeknek, a közhatalom birtokosainak, a munkaadóknak, a gazdasági szereplőknek és 
más személyeknek, akik a meghatározott személyes körülménnyel rendelkező személyek 
megállapított helyzetéhez fűződnek, méghozzá a diszkrimináció megakadályozásával és 
megszüntetésével kapcsolatban, valamint a diszkrimináció eltávolítására vonatkozó kü-
lönleges és egyéb intézkedésekkel kapcsolatban;

• felhívja a nyilvánosság figyelmét a diszkriminációra és annak megakadályozására;
• megfigyeli a Szlovén Köztársaságban lévő diszkrimináció elleni védelem és a meghatáro-

zott személyes körülménnyel rendelkező személyek helyzetének állapotát;
• javasolja a bizonyos személyes körülmény miatti kedvezőtlen helyzetben lévő személyek 

helyzetének javítására szolgáló különleges intézkedések elfogadását;
• információcserét biztosít az Európai Unió szervezeteivel;
• egyéb ebben a törvényben meghatározott feladatokat végez.

9.1 A társadalmi szinten történő 
 diszkrimináció elleni védelem 
 jogalapja

9 Diszkrimináció elleni védelem társadalmi szinten 
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A ZVarD 22. cikkének első franciabekezdésével összhangban a Hivatal: „A Szlovén Köztársa-
ság Nemzetgyűlésének éves és különleges jelentésekkel számol be munkájáról és a megha-
tározott személyes körülménnyel rendelkező személyek csoportjainak diszkriminációjáról.”

A ZVarD 15. cikke szerint a kormány és a többi állami szerv kötelesek együttműködni a szoci-
ális partnerekkel és a nem állami szervekkel. „Ennek a törvénynek a céljának megvalósításá-
hoz szükséges megoldások és ajánlások kialakításánál a kormány és az állami szervek köte-
lesek együttműködni a szociális partnerekkel és a nem állami szervekkel, amelyek az egyenlő 
bánásmód, emberi jogok és szabadságok védelmével, diszkrimináció elleni védelemmel és a 
diszkriminált személyeknek nyújtott szociális segítséggel foglalkoznak.” Ezért a Hivatal, mint 
állami szerv, különös figyelmet fordít a civil társadalommal folytatott kommunikációra. 

A Hivatalnak a ZVarD 16. cikke értelmében az illetékes felügyelőségeken kívül neki is a hatás-
körébe és a feladatkörébe tartozik az: „anonimizált adatok gyűjtése a kezelt diszkriminációs 
esetekről, az elkülönülő személyes körülmények alapján, a diszkrimináció formái alapján és 
ennek a törvénynek 2. cikkéből származó területek alapján. A felügyelőségek évente egyszer 
átadják ezeket az adatokat a Hivatalnak.” Az ilyen adatgyűjtés célja, mint ahogy az a ZVarD 
16. cikkének második francia bekezdésében le van írva, hogy „megfigyelje, megtervezze és 
vezesse a nem diszkriminatív politikát.”

Az országban lévő állapotok megfigyelése, mint ahogy az a ZVarD 16. és 21. cikkében le van 
írva, magában nem a Hivatal célja, hanem a munkavégzés módszere. Ez egy olyan tevékeny-
ség fajta, amit a Hivatal végez adatgyűjtés és adatszerzés céljából, célja pedig az, hogy minél 
mélyebb megértést szerezzen a diszkriminációról társadalmi szinten, ideértve a különböző 
megjelenési formáit, az okokat és a forrásokat, valamint a társadalmi folyamatokat, amelyek 
generálják a diszkriminációt. A megfigyelés adatgyűjtést foglal magába a társadalom reakci-
óiról a diszkriminációra, a társadalmi rendszerek diszkrimináció elleni védelemének szabályo-
zásáról és gyakorlásáról, valamint a társadalomban lévő értékrendszer változásáról.
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10 ADATOK A DISZKRIMINÁCIÓ 
 ELLENI VÉDELEMRŐL – 
 MÁS ÁLLAMI SZERVEK 
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A Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény (ZVarD) harmadik fejezete értelmében az 
Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) megfigyeli a diszkrimináció helyzetét Szlovéniában. 
A Hivatal több szempontból is figyelemmel kíséri az országos helyzetet diszkrimináció elleni 
védelem szempontjából, ideértve a kutatási módszereket (saját és nemzetközi), a helyzet 
elemzését (az országban és nemzetközi összehasonlításokban), más szervek tevékenységé-
nek megfigyelését és a Hivatal munkájának elemzését.

A ZVarD a 16. cikkében a Hivatalnak és az illetékes felügyelőségeknek kimondottan megha-
tározza, hogy anonimizált adatokat kell gyűjteniük a diszkrimináció kivizsgált eseteiről és 
kategorizálni őket a személyes körülmények, a diszkrimináció formái és az elkülönülő te-
rületek alapján. A felügyelőségek évente egyszer kötelesek ezeket az adatokat a Hivatalnak 
szolgáltatni. Ezeket az adatokat abból a célból gyűjtik, hogy megfigyeljék, megtervezzék és 
vezessék a nem diszkriminatív politikát, valamint azért, hogy tudományos kutatási célokra 
használják fel őket.

A Hivatal a ZVarD által meghatározott feladatok és hatáskörök keretein belül figyelemmel 
kíséri a Szlovén Köztársaság általános helyzetét a diszkrimináció elleni védelem és a bizonyos 
személyes körülményekkel rendelkező személyek helyzetének tekintetében (a ZVarD 21. cik-
kének hatodik francia bekezdése). Az általános helyzet figyelemmel kísérése érdekében a Hi-
vatal felkereste az illetékes hatóságokat, hogy szolgáltassanak adatokat a 2020-ban kezelt 
diszkriminációs esetek számáról az egyéni személyes körülmények, a diszkrimináció formái 
és az egyes területek szerint. A felügyelőségeken kívül a rendőrségtől, a Legfőbb Ügyészség-
től és az összes bíróságtól is kért adatszolgáltatást.

A Hivatal adatszolgáltatást kért az ügyészségtől és a rendőrségtől azokról a vizsgált esetek-
ről, amelyek megfelelnek a büntető törvénykönyv (Kazenski zakonik, KZ) 297. cikke szerinti 
bűncselekmény jeleinek, azaz a gyűlöletre, erőszakra vagy intoleranciára való nyilvános buz-
dításnak, valamint a KZ-1 131. cikke szerinti egyenlőség megsértésének, amelyek a ZVarD 
szerint személyes körülmény (nem, nemzetiség, faji vagy etnikai származás, nyelv, vallás 
vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor, szexuális irányultság, nemi identitás és nemi ön-
kifejezés, társadalmi helyzet, vagyoni helyzet, végzettség vagy egyéb) miatti diszkrimináci-
ónak minősülhetnének. A Hivatal a Közrend és béke védelméről szóló törvény (ZJRM-1) 20. 
cikke alapján a rendőrségtől adatszolgáltatást kért a jogsértésekről is.7

A Hivatal adatszolgáltatást kért a bíróságoktól azokról az anonimizált jogerős ítéletekről, 
amelyek a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 14. cikkén, a ZVarD-on, a ZUNEO-n, a fog-
lalkoztatási kapcsolatokról szóló törvény 6., 6.a, 27. és 133. cikkén, a Fogyatékkal élők esély-
egyenlőségéről szóló törvényen és a vallásszabadságról szóló törvény (ZVS) 3. cikkén alapul-
nak.8

10.1  Az adatgyűjtés jogalapja és 
  módszere  

10 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek 

7 A SZK Hivatalos Közlönye, 70/06
8 A SZK Hivatalos Közlönye, 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF és 100/13
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Az általános helyzet figyelemmel kísérése érdekében a Hivatal 2020-ban adatszolgáltatást 
kért az illetékes hatóságoktól a kezelt diszkriminációs esetek számáról egyéni személyes 
körülmények, területek és formák szerint.

Ezek a hatóságok a következők voltak:

• felügyelőségek,
• rendőrség,
• Legfőbb Ügyészség és
• az összes bíróság.
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A Hivatal a ZVarD 16. cikkével összhangban 25 felügyelőségi hivatal címére küldött kérelmet 
adatszolgáltatásra. A 25 felügyelőségi szerv közül, amelyektől a Hivatal anonimizált adatok 
szolgáltatását kérte, 18 válaszolt. A 18 beérkezett válasz közül 2020-ban 14 felügyelőségi 
hivatal (eggyel több, mint az előző évben) nem foglalkozott egyetlen diszkriminációs üggyel 
sem a személyes körülmények, a diszkrimináció formái és az egyes területek szerint. 

Azok a felügyelőségi szervek, amelyek 2020-ban nem foglalkoztak a diszkriminációs ügyekkel 
a következők:

• A SZK Kommunikációs Hálózatainak és Szolgáltatásainak Ügynöksége,
• A Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága
• Informacijski pooblaščenec (információs biztos),
• A SZK Közfelügyeleti Felügyelősége
• A SZK Mezőgazdasági, Erdészeti, Vadászati és Halászati Felügyelősége,
• A SZK Kultúra és Média Felügyelősége,
• A SZK Környezeti és Térrendezési Minisztériuma,
• A SZK Természeti és Egyéb katasztrófák Elleni Védelem Felügyelősége,
• Javna agencija za civilno letalstvo RS (pogári repülési közügynökség),
• Uprava RS za informacijsko varnost – az információs társadalom felügyelősége,
• Uprava RS za jedrsko varnost – nukleáris biztonsági felügyelőség, 
• Uprava RS za varstvo pred sevanji — sugárzásvédelmi felügyelőség
• Urad RS za meroslovje – metrológiai felügyeleti osztály, 
• Urad RS za nadzor proračuna — költségvetési felügyeleti osztály.

Négy felügyelőség foglalkozott diszkriminációs esetekkel:

• A SZK Munkaügyi Felügyelősége,
• A SZK Honvédelmi Felügyelősége, 
• A SZK Oktatási és Sport Felügyelősége,
• A SZK Piacfelügyelősége.

A következők nem válaszoltak a Hivatal levelére:

• A SZK Infrastrukturális Felügyelősége,
• A SZK Belügyi Felügyelősége,
• A SZK Gyógyszer és Gyógyászati Segédeszköz Felügyelősége,
• Uprava RS za pomorstvo — tengerészeti felügyelőség,
• A SZK Élelmezésbiztonsági, Állatorvosi és Növényvédelmi Felügyelősége, 
• Urad za kemikalije RS — vegyianyag felügyelőség
• A SZK Egészségügyi Felügyelősége.

Az alábbiakban megmutatjuk azoknak a diszkriminációs eseteknek a részletesebb áttekinté-
sét, amelyeket a felügyelőségi szervektől kapott válaszokból elemeztünk. 

10.2  A kezelt diszkriminációs esetek - 
  Felügyelőségek
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10.2.1  A SZK Munkaügyi Felügyelősége

A Munkaügyi Felügyelőség nem a vizsgált esetekről vezet nyilvántartást vagy adatbázisokat, 
hanem a munkajog rendelkezéseinek megállapított megsértéseiről, azokban az esetekben 
is, ahol a diszkrimináció tilalma meg lett sértve. Az ilyen nyilvántartás fő okai a következők:

• Egy feljelentés általában több állítólagos törvénysértést sorol fel, gyakran több különbö-
ző és sokféle jogsértést is.

• A feljelentésekben szereplő állítások általában nagyon rövidek és nem elég részletesek 
ahhoz, hogy a jelentés tartalmából következtetni lehessen az esetleges diszkrimináció 
fennállására vagy olyan személyes körülmények fennállására, amelyek miatt egy bizo-
nyos személy vagy személyek csoportja hátrányosan megkülönböztetve érezhetné ma-
gát. 

• A feljelentésben megfogalmazott jogsértések kezdeményező általi megfogalmazása 
nem feltétlenül felel meg az előírásokban szereplő jogsértések meghatározásának, vagy 
nem egyezik meg a felügyelő megállapításával a konkrét esetben.

A Munkaügyi Felügyelőség nem vezet nyilvántartást és statisztikákat azok a személyes kö-
rülmények alapján, amelyek diszkriminációhoz vezettek.

A 2020-as eredmények azt mutatják, hogy a munkaügyi ellenőrök összesen 12 esetben rög-
zítették a ZDR-1 6. cikke szerinti diszkrimináció tilalmának megsértését. Ez kevesebb, mint 
a korábbi években, amikor a diszkrimináció tilalmának megállapított megsértéseinek száma 
20 körül volt. Ennek oka az új koronavírus járvány és az ellenőrök intenzívebb munkája a 
járványhoz kapcsolódó területeken. Ezenkívül számos iparág megszüntette működését egy 
bizonyos időre, csökkent a munkavállalók jelenléte a munkaadók helyiségeiben és nőtt a táv-
munka mennyisége. Mindez tükröződött a feljelentett jogsértések tartalmában és a szakmai 
segítségnyújtás iránti kérelmekben is.

A diszkrimináció tilalmának 12 megállapított megsértése közül öt vonatkozott állásjelöltek-
re, hét pedig alkalmazottak ellen szólt. Az összes jogsértést a magánszektor munkaadóinál 
állapítottak meg, leginkább a korlátolt felelősségű társaságokban (d. o. o.), két esetben pedig 
egyéni vállalkozásoknál.

Öt esetben, amikor állásjelöltek hátrányos megkülönböztetése lett megállapítva, a munkál-
tató a következő személyes körülményekkel rendelkező személyeket keresett:

• két esetben keresett női nemű személyt „pincérnő” állásra;
• egy esetben az álláshirdetésben kijelentette, hogy az állás (asztalos) csak 19 és 35 év 

közötti férfiak számára volt elérhető;
• egy kivizsgált esetben a munkáltató kijelentette, hogy „apró ügyes ujjakkal rendelkező 

személyeket keres”;
• egy esetben (szintén nagy visszhanggal a médiában) a munkáltató meghirdette a „fog-

orvosi asszisztens” állást, és a feltételek között kijelentette, hogy „… kívánatos, hogy a 
jelöltnek már legyen hároméves gyermeke és/vagy hogy nem tervez az elkövetkező 2/3 
évben szülési szabadságra menni”, ami a nem, a terhesség, az anyaság és a családi álla-
pot személyes körülményeire vonatkozott.
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A fenti esetekben a jogsértést vagy a ZDR-1 6. cikkének megsértéseként (a diszkrimináció 
tilalmának megsértése), vagy a ZDR-1 27. cikkének megsértéseként rögzítették (a nemekkel 
szembeni egyenlő bánásmód az álláshirdetéseknél).

Minden olyan esetben, amikor az állásjelentkezők diszkriminációjának tilalmát megsértették, 
a munkáltatók visszavonták a problémás hirdetést, legkésőbb akkor, amikor az ellenőr ismer-
tette velük a jogsértést, és egyben korábban (a nyilvánosság nyomására). Ez az egyik oka 
annak, hogy az ellenőrök ezekben az esetekben általában figyelmeztetésekkel intézkedtek 
a jogsértésekről szóló törvény (ZP-1) 53. cikke9 alapján, vagy figyelmeztető határozattal a 
jogsértésről a ZP-1 21. cikke alapján. 

A fennmaradó hét jogsértés esete pedig arra vonatkozott, hogy a munkáltatók a munkavál-
lalókat a munkaviszonyuk ideje során egyenlőtlen helyzetbe hozzák. Ők állítólag:

• különböző időpontokban fizették ki az alkalmazottaik béreit;
• megsértették a munkavállalókkal szembeni diszkrimináció tilalmát, mert különböző idő-

pontokban fizették ki a távolléti díjakat;
• az ugyanazon munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók különböző összegeket kap-

tak éves távolléti díjként, anélkül hogy ez bármilyen módon összefüggött volna a mun-
kaviszonyuk időtartamával.

Ezekben az esetekben a munkavállalókat egyenlőtlen bánásmódban részesítették, viszont 
többnyire nem lehetett megállapítani a személyes körülményeket, amik kiváltották a meg-
különböztető bánásmódot. 

Egy esetben például az a két munkavállaló, akik jobban fizetett munkát végeztek a termelés-
ben (mechanika), néhány nappal korábban kaptak fizetést, mint a többi termelésben alkal-
mazott munkavállaló (varrónők), és a munkáltató nekik előbb nyújtotta be a REK-űrlapokat 
(bérfizetési űrlap) mint a többieknek. Ebben az esetben fontos, hogy a két munkavállaló férfi 
nemű volt, míg a az alacsonyabban (és később) fizetett varrónők női neműek voltak.

A diszkrimináció tilalmának 2020-ban rögzített megsértései között szerepel egy olyan eset 
is, amelyet 2019-ben rögzítettek, és arra a munkáltatóra vonatkozik, aki a távolléti díj össze-
gét az alapján számolta ki, hogy a munkavállalók a munkahelyen hány napot voltak jelen és 
távol. A munkavállalók közvetett diszkriminálásáról szóló esetét már bemutattuk a 2019-es 
éves jelentésben – 2020-ban pedig befejeződött a jogsértéssel kapcsolatos eljárás is (a jog-
sértésről szóló határozat kiadásával, a munkáltató figyelmeztetésével).

Hasonló a helyzet 2020-ban megállapított diszkriminációs esetben, amikor a munkáltató 
megállapodást kötött a szakszervezetekkel, miszerint azoknak a munkavállalóknak, akik 
2019-ben egészségügyi okokból vagy szülői szabadság miatt hiányoztak a munkából, ala-
csonyabb teljesítménybónuszt ad, mint azoknak a munkavállalóknak, akik ezen okok miatt 
nem hiányoztak a munkából. Ebben az esetben a munkavállalók közvetett diszkriminálása 
lett megállapítva a következő személyes körülmények alapján: anyaság/apaság, terhesség, 
egészségi állapot, fogyatékosság, nem stb.

9 A SZK Hivatalos Közlönye, 29/11 – hivatalos egységes szöveg, módosításokkal és kiegészítésekkel 
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Az ellenőrök a következő módokon jártak el a diszkriminációs esetekben:

• figyelmeztetéssel az Ellenőrzési felügyeletről szóló törvény 33. cikke alapján (két eset-
ben);

• figyelmeztetéssel a jegyzőkönyvre a ZP-1 53. cikke alapján (hat megállapított jogsértés 
esetén);

• a ZP-1 21. cikke alapján jogsértésről szóló határozat kiadásával (három esetben) és
• az egyik esetben az ellenőr 2020 végén jogsértési eljárást indított, de ez az idei jelentés 

időpontjáig még nem fejeződött be.

A diszkrimináció tilalom megsértésének rögzítésekor az ellenőrök a munkajog területén spe-
ciális szabályozást, nevezetesen a ZDR-1-et alkalmaztak, így a ZVarD megsértését a Munka-
ügyi Felügyelőség nem rögzítette 2020-ban.

2020-ban az ellenőrök nem állapították meg a ZDR-1 133. cikkének megsértését, amely a nők 
és férfiak egyenlő díjazását írja elő.

10.2.2  A SZK Honvédelmi Felügyelősége   

2020-ban a Honvédelmi Felügyelőség négy diszkrimináció feljelentéssel foglalkozott. A fel-
jelentések a Honvédelmi törvény10 és a Szlovén hadseregben való szolgálatról szóló törvény 
(ZSSloV)11 állítólagos megsértésével kapcsolatosak, és az azok alapján kiadott rendeletekkel 
és törvényekkel. A következő esetek lettek kezelve tartalmi szempontból:

• A szlovén hadsereg egyik alkalmazottja a munkavállalói jogok megsértésének megszün-
tetését követelte. A feljelentést a felügyelőség átadta a vezérkarnak. Ez utóbbi nem 
állapított meg jogsértést. Ennek eredményeként a felügyelőség nem vezetett be ellenőr-
zéseket ezen a területen.

• A felügyelőség megvizsgált egy feljelentést a ZSSloV állítólagos megsértése és az egyen-
lőtlen bánásmód miatt. A felügyelőség hatáskörét gyakorolva ellenőrzéseket végzett 
a vezérkarban. Az ellenőrzési eljárás során megállapította, hogy az állítólagos jogsértő 
nem járt el az előírásokkal ellentétesen azáltal, hogy kritériumokat határozott meg a 
megnövekedett munkaterhelés és terhek miatti béremelések nyilvántartása, kiszámítá-
sa és kifizetése érdekében a ZSSloV 59. cikke alapján.

10 A SZK Hivatalos Közlönye, 103/04 – hivatalos egységes szöveg és 95/15
11 A SZK Hivatalos Közlönye, 68/07 és 58/08 – ZSPJS-I
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• A felügyelőség az illegális vagyonszerzés és a munkavállalók alapvető jogainak megsér-
tésének gyanúja miatt kezelt egy feljelentést. A feljelentést a Hadsereg, Honvédelem és 
Védekezés Szakszervezete nyújtotta be, melyben szó volt a „parancsnokság diszkrimina-
tív bánásmódjáról, a katonákkal szembeni egyenlőtlen bánásmódról, az illegális vagyon-
szerzéssel való visszaélésről, a referencia-időszak után tervezett túlórák kifizetéséről, 
és a szabadság törvénytelen és kényszerített kihasználásról a szlovén katonák által”. A 
feljelentés feldolgozása még folyamatban van.

• A felügyelőség az előírások be nem tartása és a munkavállalókkal szembeni egyenlőtlen 
bánásmód miatt foglalkozott egy feljelentéssel. Azért adta át a feljelentést a Közszektor 
Felügyelőségének, mert a Honvédelmi Felügyelőség nem felelős a Közszektorra vonat-
kozó kollektív szerződés 39. cikkének és az Intervenciós intézkedésekről szóló törvény 
71. cikkének a COVID-19 járvány megfékezése érdekében történő végrehajtásának elle-
nőrzéséért, és annak az állampolgárokra és a gazdaságra gyakorolt következményeinek 
enyhítéséért (ZIUZEOP). 

10.2.3  A SZK Oktatási és Sport Felügyelősége

Az Oktatási és Sport Felügyelőséghez beküldött feljelentések 2020-ban a tudásfelméréssel, a 
nevelési intézkedéssel, a szülőkkel való együttműködéssel, a sajátos nevelési igényű gyerme-
kekkel folytatott munkával, a munkaszervezéssel – az osztályok és a távoktatás kialakításá-
val voltak kapcsolatosak. A Felügyelőség észrevette, hogy a feljelentések gyakran tükrözik az 
egyének saját elképzeléseit és tapasztalatait az egyes eseményekről, és nem feltétlenül felel-
nek meg a Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény szerinti diszkrimináció elemeinek.

Az egyenlőtlen bánásmód területén lévő hatásköreinek gyakorlása során az Oktatási és Sport 
Felügyelőség az Oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény 2.a cikkét alkalmaz-
za. Ez a cikk kimondja, hogy az óvodáknak, iskoláknak és más nevelési intézményeknek a sa-
játos nevelési igényű gyermekek és serdülők számára biztosítaniuk kell a biztonságos és ösz-
tönző tanulási környezetet, ahol tilos a gyermekek testi fenyítése és a gyermekek elleni és a 
gyermekek közötti erőszak bármilyen más formája, valamint a nem, a szexuális irányultság, 
a társadalmi és kulturális háttér, a vallás, a faji, etnikai és nemzeti hovatartozás, valamint a 
testi és szellemi fejlődés sajátosságai miatti egyenlőtlen bánásmód.

A felügyelőséghez beérkezett, közvetlen diszkriminációval kapcsolatos feljelentések a követ-
kező személyes körülményekre vonatoztak:

• nem (állítás az iskola tanulókkal és a szülőkkel szembeni diszkriminatív bánásmódjáról); 
• fogyatékosság (a tanárnő nem megfelelő kommunikációja);
• egyéb személyes körülmény (a tanár által kihangsúlyozott személyes jellemzők, a tanuló 

kirekesztése, ahol a szülők nem adtak megfelelő beleegyezést a kivizsgáláshoz, foglal-
koztatási folyamatok).
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A felügyelőség a következő feljelentésekkel foglalkozott a diszkrimináció formái szerint:

• két zaklatás eset;
• nyolc esetben igazolták egy személy vagy személyek csoportjának kirekesztését vagy 

megvetését személyes körülményeik miatt. 

A távoktatás részeként a felügyelőség olyan eseteket tárt fel, amikor az egyes iskolák olyan 
intézkedéseket próbáltak elrendelni, amelyek a gyermekek diszkriminációjához vagy megbé-
lyegzéséhez vezethettek volna (több kamera, szemmaszk követelése stb.) Ez ügyben a fel-
ügyelőség az összes intézményhez kapcsolódó tanácsadói munkája részeként 2020 11. 25-én 
szétküldte a 069-22/2020/10 sz. körlevelét, melyben figyelmeztette őket, hogy az említett 
bánásmódok elfogadhatatlanok, és a ZVarD rendelkezéseinek megsértését, valamint esetle-
ges bűncselekményt jelenthetnek.

Az e kezdeményezésekre vonatkozó ellenőrzések és további vizsgálatok nem tártak fel 
diszkriminációval kapcsolatos jogsértéseket. A kezdeményezéseket az érvényben lévő iskolai 
szabályzat és a tanulók jogainak és kötelességeinek gyakorlása, valamint a szülőkkel való 
együttműködés szempontjából kezelték.

10.2.4  A SZK Piacfelügyelősége

A piacfelügyelőség ellenőrzi a nyilvánosság számára elérhető árukhoz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést. Az ellenőrzés csak beérkezett feljelentések alapján történik. 2020-ban a 
következő esetekkel foglalkozott:

• A szauna használata a hét egy bizonyos napján csak nők (nem) által: Szerdánként a 
szaunaszolgáltató csak a nők számára biztosította a szauna használatát. A havi és éves 
jegyek ára a nők és a férfiak esetében azonos volt. Az ellenőrzés során a jogsértőt a hi-
ányosságok kiküszöbölésére rendelték el a ZIN alapján, közigazgatási figyelmeztetéssel, 
amelyet a jogsértő azonnal megszüntetett.

• Vendéglátóhely (egy bizonyos nemzetiségű vendég kiszolgálásának megtagadása): Az 
ellenőrzés során kiderült, hogy a vendégek, köztük a feljelentést benyújtó vendég, külön-
féle problémákat okoznak a vendéglátóhelyen, sértő módon viselkednek a személyzettel, 
különösen a nőkkel szemben, fenyegetnek, kiabálnak, többször már kihívták rájuk a ren-
dőrséget, ezért viselkedésük miatt (és nem nemzetiségük miatt) nem szolgálták ki itallal 
a vendéget. Nem lett jogsértés megállapítva a ZVarD rendelkezései alapján.

• Vendéglátóhely (bizonyos vendég kiszolgálásának megtagadása): Az ellenőrzés során ki-
derült, hogy a vendéget viselkedése miatt nem szolgálták ki. Nem lett jogsértés megál-
lapítva a ZVarD rendelkezései alapján.
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• Uszoda (mozgáskorlátozottak): A járvány első hulláma után megnyitották az uszoda egy 
részét. Az uszoda mozgáskorlátozottaknak szánt része zárva maradt, nekik viszont volt 
bérletük. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a fürdő ezen részének megnyitása 
nagyon magas költségekkel jár, a bérletek tulajdonosainak pedig számos lehetőséget 
kínáltak (a bérletek megfelelő meghosszabbítása vagy egy másik rész használatának 
lehetősége, valamint a jegy meghosszabbításának lehetősége, vagy a vételár arányos 
visszatérítése). Az eset megvizsgálása után nem állapították meg a ZVarD megsértését.

• Bankszámla megszüntetése (harmadik ország állampolgárai). A felügyelőség egy olyan 
személytől kapott feljelentést, akinek a bank bejelentette a bankszámlája megszünteté-
sét (annak ellenére, hogy nincsen adóssága és rendszeresen fizet) azzal az indokkal, hogy 
a tulajdonosok harmadik országbeli állampolgárok - Ukrajna. A felügyelőség a Szlovén 
Bankhoz fordult tisztázás céljából, és az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivataltól is kapott 
magyarázatot. Az eljárás még folyamatban van.

• Reklámüzenet korai eltávolítása a tömegközlekedési eszközről (diszkriminációs utasítá-
sok): A Hivatal javaslata alapján, aki a közigazgatási eljárásban diszkriminációt állapított 
meg, a felügyelőség jogsértési eljárást folytatott a jogi személy ellen, aki diszkriminációs 
utasításokat adott. A ZVarD 9. cikkének megsértése miatt jogsértési határozatot hoztak 
pénzbírság kiszabásával.

2020 utolsó negyedévében a Hivatal még négy javaslatot nyújtott be a Piacfelügyelőséghez a 
jogsértési eljárások bevezetésére, amelyeket a felügyelőség még nem vezette be, mert egyéb 
prioritásai vannak más területeken a koronavírus-járvány miatt.

10.2.5  A diszkriminációs esetek felügyelőségek által 
    szolgáltatott adatainak elemzése

Négy felügyelőség állapított meg diszkriminációt 2020-ban, eggyel több, mint 2017-ben és 
2018-ban, viszont eggyel kevesebb, mint 2019-ben. A felügyelőségekhez beérkezett adatok 
szerint a foglalkoztatás és a munka terén volt a legtöbb diszkrimináció tapasztalható, ezt 
követik az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint az oktatás területei. Ezt 
követi a honvédelem területe, ezen belül pedig a szlovén hadsereg foglalkoztatásának és 
munkafeltételeinek kérdései.

A Munkaügyi Felügyelőség néggyel kevesebb feljelentést dolgozott fel 2020-ban, mint 2019-
ben, ami a koronavírus-járványhoz kapcsolódó területeken megnövekedett ellenőrzések ered-
ménye. 2019-ben a SZK Oktatási és Sport Felügyelősége a beérkezett feljelentéseket nem 
adta át a Hivatalnak (2017-ben és 2018-ban 14 esetet adott át), hanem a ZOFVI 2.a. cikkének 
keretein belül oldotta meg őket. Az oktatás területén nőtt a feljelentések száma, a honvéde-
lem, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén pedig a feljelenté-
sek száma továbbra is hasonló a 2019-es összeghez.
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Táblázat:  A felügyeleti szervek beérkezett adatainak áttekintése a kezelt diszkriminációs esetekről – 
                 összehasonlítás 2017, 2018, 2019 és 2020 között* 

Felügyeleti szerv

Beér-
kezett 

feljelen-
tések
2017

Kivizs-
gált 

esetek
2017

Beér-
kezett 

feljelen-
tések
2018

Kivizs-
gált 

esetek
2018

Beér-
kezett 

feljelen-
tések
2019

Kivizs-
gált 

esetek
2019

Beér-
kezett 

feljelen-
tések
2020

Kivizs-
gált 

esetek
2020

1. Piacfelügyelőség 7 4 3 2 6 0 6 2

2. Munkaügyi 
Felügyelőség

/ 11 / 17 / 16 / 12

3. Honvédelmi 
Felügyelőség

5 0 / / 5 1 4 0

4. Oktatási és Sport 
Felügyelőség

9 / 16 2 6 / 10 0

5. Egészségügyi 
Felügyelőség

0 0 0 0 1 0 / /

6. Közfelügyeleti 
Felügyelőség

0 0 6 / 0 0 / /

* Amikor a felügyelőségek válaszoltak és kijelentették, hogy nem kaptak feljelentéseket, a 0 szám van megadva. 
* Ha nincs adat, vagy a felügyelőség nem válaszolt, azt / jelöli. 

A felügyelőségek a kezelt esetekben a következő személyes körülmények alapján történő 
diszkriminációkat állapítottak meg: nem, terhesség, anyaság/apaság, életkor, fogyatékosság, 
családi állapot, nemzetiség, vallás vagy meggyőződés, állampolgárság és egyéb. 
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A ZVarD 21. cikke értelmében a Hivatal a Szlovén Köztársaságban (SZK) a diszkrimináció el-
leni védelem területén kialakult helyzet figyelemmel kísérése, feljegyzése és értékelése érde-
kében adatokat gyűjt a rendőrség által kezelt jogsértések eseteiről is. Azokon a területeken, 
amelyek a rendőrség hatáskörébe tartoznak, három olyan terület van, amelyek a Hivatal 
tevékenységei szempontjából relevánsak: 

• A közrend védelméről és a békéről szóló törvény 20. cikke (intolerancia felbujtása), 
• A Büntető Törvénykönyv 131. cikke (az egyenlőség megsértése), 
• A Büntető Törvénykönyv 297. cikke (nyilvános gyűlöletkeltés).

A ZJRM-1 20. cikkének rendelkezése kimondja, hogy tilos a nemzetiségi, faji, szexuális, etnikai, 
vallási, politikai vagy szexuális irányultság miatti intoleranciára való buzdítás. A bűncselek-
mények meghatározott formájáról van szó a ZJRM-1 (erőszakos vagy goromba magatartás, 
illetlen viselkedés, hivatalos felirat, jelölés vagy határozat megrongálása, épületekre történő 
írás vagy állami szimbólumok megsemmisítése) 6., 7., 12., 13. és 15. pontjaiban meghatáro-
zottak szerint. A ZJRM-1 20. cikkének rendelkezése tehát diszkriminatív motívumot határoz 
meg a közrend és a béke bizonyos egyéb megsértésének elkövetésében. 

A rendőrség által kivizsgált bűncselekmények között a Hivatal adatokat gyűjt azokról a vizs-
gált esetekről is, amelyek megfelelnek a bűncselekmény jeleinek:

• A KZ-1 131. cikke, azaz az egyenlőség megsértése bármely személyes körülménnyel (nem-
zetiség, faj, bőrszín, vallás, etnikai hovatartozás, nem, nyelv, politikai vagy más meggyő-
ződés, szexuális beállítottság, vagyoni helyzet, születés, genetikai örökség, végzettség, 
társadalmi helyzet vagy bármely más körülménnyel) kapcsolatban. 

• A KZ-1 297. cikke, azaz a gyűlölet, az erőszak és az intolerancia felbujtása, amely bármi-
lyen személyes körülménnyel (nemzetiség, faj, bőrszín, vallás, etnikai hovatartozás, nem, 
nyelv, politikai vagy más meggyőződés, szexuális beállítottság, vagyoni helyzet, születés, 
genetikai örökség, végzettség, társadalmi helyzet vagy bármely más körülménnyel) kap-
csolatos, és diszkriminációs cselekvésnek minősülhet a ZVarD szerint.

Általánosságban kiderült, hogy úgy mint a felügyelőségeknél, a rendőrségnél is megjelent a 
diszkriminációs esetek strukturált adatáttekintésének problémája a különböző nyilvántartá-
si rendszerek miatt, a ZVarD által meghatározott formákban: személyes körülmények, terü-
letek és formák szerint. Ugyanis a rendőrség másként kezeli az eseteket – a jogsértések és 
bűncselekmények elkövetőinek neme, életkora és állampolgársága szerint. A kezelt diszkri-
minációs esetek a ZVarD követelményeinek megfelelő nemzeti szintű pontos megfigyelése 
azt mutatja, hogy szükség van a diszkrimináció eseteinek nyilvántartási módjának sziszte-
matikus harmonizációjára. 

10.3  Kezelt diszkriminációs esetek - 
  rendőrség

10 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek 
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10.3.1  A közrend védelméről és a békéről szóló törvény 
    hatálya alá tartozó bűncselekmények – 
    Intolerancia felbujtása

A rendőrség 2020-ban a Közrend védelméről és békéről szóló törvény (ZJRM-1) 20. cikke alap-
ján 56 jogsértésnél alkalmazott intézkedéseket, ami három esettel több, mint 2019-ben. A 
ZJRM-1 20. cikkének legtöbb megsértését a ZJRM-1 6. cikkével (erőszakos vagy goromba visel-
kedés) összefüggésben követték el, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb jogsértés 
verekedések és veszekedések során következett be. A ZJRM-1 12. cikkével összefüggő jog-
sértések száma (hivatalos felirat, megjelölés vagy határozat megrongálása) nőtt, a 13. cikk 
(írás épületekre) szerinti esetek száma csökkent, és a 15. cikk szerinti jogsértések (nemzeti 
szimbólumok megsemmisítése) száma továbbra is ugyanaz.

A jogsértések száma

ZJRM-1 cikke 2016 2017 2018 2019 2020

6. erőszakos vagy goromba viselkedés 29 32 31 39 38

7. illetlen viselkedés 11 8 4 7 11

12. hivatalos felirat, jel vagy határozat megrongálása 1 7 10 1 3

13. írás épületekre 1 / / 3 1

15. állami szimbólumok megsemmisítése / 1 1 3 3

ÖSSZESEN 42 48 46 53 56

Táblázat: A ZJRM-1 20. cikke szerinti intézkedések áttekintése – megállapított jogsértések
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10.3.2  A Büntető Törvénykönyv 131. cikke szerinti 
    bűncselekmények – Az egyenlőség megsértése

131. határozat A Büntető Törvénykönyv (KZ-1) előírja, hogy bárki, aki nemzetiségi, faji, szín-
beli, vallási, etnikai, nemi, nyelvi, politikai vagy egyéb meggyőződési, szexuális irányultsági, 
vagyoni helyzeti, születési, genetikai örökségi, oktatási, társadalmi státusz vagy bármely 
más körülmény miatti különbség végett megfoszt bárkit a nemzetközileg elismert vagy az 
Alkotmány vagy a törvény által meghatározott emberi jogok vagy alapvető szabadságok bár-
melyikétől, vagy korlátozza ezt a jogot vagy szabadságot, vagy bárki, aki ilyen megkülön-
böztetés alapján különleges jogban vagy előnyben részesít bárkit, az pénzbírsággal vagy egy 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (1. bekezdés). Ugyanez a büntetés vonatkozik 
mindenkire, aki egy személyt vagy szervezetet azért zaklat, mert kiáll az emberek egyen-
jogúságáért (2. bekezdés). Ha egy tisztviselő e cikk első vagy második bekezdésében említett 
cselekményt hivatali helyzetével vagy hivatalos jogaival való visszaéléssel követi el, ő három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (3. bekezdés).

2020-ban a rendőrség öt bűncselekménnyel foglalkozott a KZ-1 131. cikke alapján. Az eljárá-
sok még nem fejeződtek be.

Év 2016 2017 2018 2019 2020

Gyanúsítottak száma 5 5 9 5

Áldozatok száma 11 13 10 14 6

Táblázat: A KZ-1 131. cikke szerinti bűncselekmények – az egyenlőség megsértése évenként

10 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek 



108 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

10.3.3  A Büntető Törvénykönyv 297. cikke szerinti 
    bűncselekmények – Gyűlöletre, erőszakra vagy 
    intoleranciára való felbujtás

A KZ-1 297. cikkének rendelkezése szerint bárkit, aki nemzeti, faji, vallási vagy etnikai ho-
vatartozáson, nemen, bőrszínen, származáson, anyagi helyzeten, végzettségen, társadalmi 
státuszon, politikai vagy egyéb meggyőződésen, fogyatékosságon, szexuális irányultságon 
vagy bármilyen más személyes körülményen alapuló gyűlöletre, erőszakra vagy intoleran-
ciára nyilvánosan felbujt vagy terjeszt, és a cselekményt olyan módon követi el, amely ve-
szélyeztetheti vagy megzavarhatja a közrendet, vagy fenyegetésekkel, megalázásokkal 
vagy sértésekkel teszi azt, két évig tartó szabadságvesztéssel kell büntetni (1. bekezdés). 
Ugyanezt a büntetést kell kiszabni mindazokra, akik az előző bekezdésben említett módon 
nyilvánosan terjesztenek eszméket az egyik faj magasabbrendűségéről a másik felett, vagy 
segítséget nyújtanak rasszista tevékenységekben, vagy tagadják, csökkentik fontosságát, 
jóváhagyják, igazolják, gúnyt űznek belőle vagy védik a népirtást, holokausztot, emberiség 
elleni bűncselekményeket, háborús bűncselekményeket, agressziót vagy más emberiség elle-
ni bűncselekményeket, amelyek a Szlovén Köztársaság jogrendjében vannak meghatározva 
(2. bekezdés) Ha az előző bekezdésekben említett cselekményt médiában vagy weboldalakon 
történő közzététel útján követik el, az e cikk első vagy második bekezdésében említett bün-
tetést a főszerkesztőre vagy helyettesére is ki kell szabni, kivéve, ha ez élő közvetítés volt, 
amelyet nem lehetett megakadályozni, vagy olyan weboldalakon volt közzétéve a tartalom, 
amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a tartalmat valós időben vagy előzetes 
felügyelet nélkül publikálhassák (3. bekezdés). Ha az e cikk első vagy második bekezdésé-
ben említett cselekményt kényszerítéssel, bántalmazással, a biztonság veszélyeztetésével, 
nemzetiségi, etnikai, nemzeti vagy vallási jelképek megszégyenítésével, idegen tárgyak ron-
gálásával, szobrok, emlékművek vagy sírok meggyalázásával követik el, az elkövetőt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik (4. bekezdés). Ha egy tisztviselő e cikk első vagy 
második bekezdésében említett cselekményeket hivatali helyzetével vagy jogaival való visz-
szaéléssel követi el, ő öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (5. bekezdés).

Kezelt esetek száma

Év 2016 2017 2018 2019 2020

Vád 18 13 13 16 50

Jelentés 31 13 19 23 44

Összesen 49 26 32 39 94

Táblázat: A KZ-1 297. cikke szerinti bűncselekmények áttekintése
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A ZVarD 21. cikkével összhangban a Hivatal a Legfőbb Állami Ügyészségtől (VDT) informáci-
ókat kért a Szlovén Köztársaságban lévő diszkrimináció elleni védekezés helyzetének figye-
lemmel kísérése, feljegyzése és értékelése céljából. A VDT adatokat szolgáltatott a KZ-1 297. 
cikke – gyűlöletre, erőszakra vagy intoleranciára való nyilvános buzdítás, valamint a KZ-1 131. 
cikke – az egyenlőség megsértése miatt folytatott bűnüldözésről.

2019-ig a VDT arról számolt be, hogy csak az elkövetett bűncselekményre vonatkozó adato-
kat tartja nyilvántartásban, de soha nem rögzítette azt az indítékot, amely az elkövetőt a 
bűncselekmény elkövetésére vezette, kivéve, ha az indíték minősítő körülmény és a bűncse-
lekmény jogi jele, mint például az önzés vagy a bosszú. A VDT így nem tudta megadni a kért 
adatokat a diszkrimináció személyes körülményeiről, formáiról és területeiről, de adatokat 
szolgáltatott a beérkezett panaszok számáról és az elfogadott határozatokról a KZ-1. 297. 
és 131. cikkei szerint.

2020-ra a VDT arról számol be, hogy a Szlovén Köztársaság legfőbb államügyésze az Állam-
ügyészi rendelet 127. cikkének harmadik bekezdése alapján kiadta a VDT-Tu-10-3/8/2020 sz. 
rendeletet (2020 7. 6.) Ezzel meghatározta azon államügyészi akták különleges megjelölé-
sét, amelyek az ellenségesség indíttatásával elkövetett bűncselekményekkel foglalkoznak. A 
megjelölés során a következő definíciót használják: „A gyűlöletből elkövetett bűncselekmény 
olyan cselekedet, amelyet gyűlöletből követnek el más ellen, állampolgársága, faja, vallása 
vagy etnikai hovatartozása, neme, bőrszíne, származása, társadalmi helyzete, fogyatékos-
sága vagy szexuális irányultsága miatt.” Ez a jelölés az összes bűncselekmény megjelölésére 
szolgál, nem csak a KZ-1 131. és 297. cikke szerinti bűncselekményeknél. 

A VDT arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy az említett jelzéssel ellátott ügyek esetében az 
elektronikus okirati rendszerben lehetőség nyílik információk beszerzésére az ellenséges in-
díttatásból elkövetett bűncselekmények számáról, de nem az egyéni személyes körülmények 
szerint, amelyek ehhez a jelöléshez vezettek. A VDT 2021-ben kezdte meg az akták ilyen 
módon történő jelölését, és egyelőre még csak az állami ügyészség rendszeres gyakorlatába 
vezeti be. Arról is tájékoztatta a Hivatalt, hogy 2020-ban a büntetőügyekben tíz államügyé-
szi aktát jelöltek meg ezzel a jelöléssel, amelyet, mint már említettük, csak a fent említett 
rendelet elfogadása óta használnak.

10.4  Kezelt diszkriminációs esetek – 
  Ügyészség

10 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek 
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A statisztika először a 2008-tól 2012-ig terjedő büntetőeljárások növekedését mutatja, ami-
kor a legmagasabb volt a beérkezett panaszok száma, majd 2013-tól kezdődően csökkenés 
következett be. 2013-ban a Legfőbb Állami Ügyészség elfogadta a 2013. február 27-i jogi 
álláspontot, amely szerint a „gyűlöletbeszéd” semmiképpen sem büntethető, ha a bánás-
mód nem veszélyeztette vagy zavarta a közrendet. A kifejezés büntethetőségéhez mindig 
léteznie kell egy objektív lehetőségnek és annak valószínűségének (amelynél a feltételezhető 
veszély nem elegendő), hogy a közrend megsértése be fog következni. A jogi álláspontot az 
állami hatóságok és más, általában büntetőeljárást indító szereplők (pl. a rendőrség) mérv-
adó politikaként követték, ami jelentősen csökkentette a büntetőeljárások számát. Ennek 
eredményeként a 2014 és 2019 közötti időszakban drasztikusan csökkent a lezárt büntető-
eljárások száma, valamint az ítéletek és büntetőparancsok száma is.

Esemény 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beérkezett 
vádak 

21 8 21 63 83 34 13 20 37 13 32 26 38

Vádak 
elutasításáról 
szóló 
határozatok

22 5 6 29 37 36 13 30 19 19 15 24 32

Benyújtott 
vádiratok és 
ajánlások VU/
KAZ kikiáltására

1 3 5 5 26 15 1 2 1 2 6 2 7

Elítélő ítéletek / / 4 4 3 9 4 2 / 1 / / 3

Büntetőparancs-
ra vonatkozó 
ítéletek

/ / 1 3 13 / 2 / 1 / 1 2 3

Felmentő 
ítéletek

2 / / 1 / / / / 1 / 1 / 1

Elutasító ítéletek / / 3 / / 2 / / / / / 3 /

Táblázat:  A KZ-1 297. cikke alapján történő bűnüldözések – Gyűlöletre, erőszakra vagy intoleranciára való 
    nyilvános felbujtás
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A Legfelsőbb Bíróság 2019-ben hozta meg a KZ-1 297. cikkével kapcsolatos I Ips 65803/2012 
sz. ítéletét, amelyben a VDT jogi álláspontjától eltérően határozott, nevezetesen, hogy a 
gyűlöletre, erőszakra vagy intoleranciára való nyilvános buzdítás bűncselekményénél nem 
szükséges a közrend és a béke konkrét veszélyeztetése. Ez egy precedens ítélet a gyűlöletre, 
erőszakra vagy intoleranciára való nyilvános buzdítás területén, amelynek köszönhetően a 
következő években megnőhet a vádak és a befejezett büntetőeljárások, az ítéletek és a bün-
tetőparancsok száma.

2020-ban észrevehetően megnőtt a benyújtott vádak száma, de egyelőre nincs adat arról, 
hogy ez mennyiben következménye a Legfelsőbb Bíróság fent említett Ips 65803/2012 sz. 
ítéletének.

10 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek 



112 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

A ZVarD 21. cikke értelmében a Hivatal adatokat gyűjtött a bírósági praxisról a diszkrimináció 
elleni védelem területén annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje, feljegyezze és értékelje 
a Szlovén Köztársaságban kialakult helyzetet. Először a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bí-
róságának adatbázisába (keresőmotor) tekintett bele – www.sodnapraksa.si. A keresőmotor 
alapján 19 2020-as diszkriminációval kapcsolatos ítéletet azonosított. A 19 azonosított ítélet 
közül 11-ből volt kiolvasható konkrét személyes körülmény, minden más ítéletben pedig a 
felperesek határozottan diszkriminációt állítottak anélkül, hogy meghatározták volna a sze-
mélyes körülményeket és megadták volna a bizonyítási teher egyéb elemeit.

A Hivatal a bírósági praxis keresőmotorjába való betekintés mellett mind a 66 bíróságtól 
adatszolgáltatást kért közvetlenül a lehető legátfogóbb információk megszerzése érdeké-
ben.

A Hivatal 46 választ kapott a bíróságoktól, amelyek közül 16 bíróság közölte, hogy foglal-
koztak diszkriminációs ügyekkel 2020-ban. A Legfelsőbb Bíróság egy üggyel foglalkozott. A 
közigazgatási bíróság kijelentette, hogy hat diszkriminációval kapcsolatos per érkezett hoz-
zájuk (mindet az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal ellen indították). A ljubljanai felső bíróság 
két esettel, a celjei felső bíróság pedig egy esettel foglalkozott. A Munkaügyi és Szociális 
Felső Bíróság 11 diszkriminációval kapcsolatos üggyel foglalkozott. A ljubljanai Munkaügyi és 
Szociális Bírósághoz 13 ügy érkezett. A koperi Munkaügyi Bíróság 11, a maribori Munkaügyi 
Bíróság pedig öt üggyel foglalkozott. Egy-egy üggyel foglalkoztak Ljutomer, Ljubljana, Koper, 
Celje, Novo mesto, Črnomelj és Kranj járásbíróságai.

A bíróságok többi válasza azt mutatja, hogy nem foglalkoztak diszkriminációs esetekkel, 
vagy egyszerűen nem tudnak ilyen adatokat megszerezni, mivel a bíróságok nem kezelik 
az ügyeket a nyilvántartásokban olyan szempontok szerint, mint a személyes körülmények, 
területek, formák és egyéb szempontok, amikre a Hivatal kíváncsi. Az összes diszkrimináci-
óval kapcsolatos adatot ezért manuálisan kellene beszerezni, ami a korlátozások miatt nem 
lehetséges. Ennek eredményeként néhány bíróság elbeszélgetett a bírákkal, és felkérte őket, 
hogy azonosítsanak olyan dokumentumokat, amelyek a diszkrimináció területéhez tartoz-
hatnak. Még azok a bíróságok, amelyek szolgáltathatnak adatokat a kezelt diszkriminációs 
esetekről, sem vezetnek nyilvántartást olyan módon, hogy abból könnyen ki lehetne olvasni 
az adatokat. Ezenkívül felmerülhet a diszkrimináció kérdése más kérdéseknél is, amelyek a 
bíróság előtt egy adott ügyben vannak kezelve. Ez történhet például akkor, amikor a diszk-
rimináció az alapja a kártérítésről való döntésnek, a munkaszerződés jogellenes felmondása 
miatti pereknek, a fegyelmi eljárásoknak, a pénzbeli követeléseknek és hasonló dolgokra vo-
natkozó döntések meghozatalakor. A diszkrimináció területén hozott ítéletek azonban gyak-
ran összefonódnak a bántalmazás vádjával is. 

10.5  Kezelt diszkriminációs esetek – 
  Bíróságok
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Bíróság Ügysz. Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az 
állítólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/
megjegyzés

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
611/2019

A felperes fel-
lebbezésének 
elutasítása 
és a megtá-
madott ítélet 
megerősítése

Fogyaté-
kosság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció 

A diszkrimináció tilalmának 
megsértését nem bizonyí-
tó megfordított bizonyítási 
teher a munkáltatót terheli, 
a bizonyítási teher azonban a 
munkavállalót terheli.

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
585/2019

Az alperes fel-
lebbezésének 
helyt adott, 
és a vád többi 
részét elutasí-
totta

Életkor és 
nem

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

Az a puszta tény, hogy nem a 
felperes kapta meg a hivatali 
állást, és hogy a kiválasztott 
jelölt tíz évvel fiatalabb és 
férfi nemű volt, nem elegen-
dő annak megállapításához, 
hogy a felperest pont ez a két 
jellemző miatt nem választot-
ták-e ki, ami alapot jelenthetne 
a kártérítésre.

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
709/2019

A fellebbezést 
elutasították 
és a bíróság 
ítéletét meg-
erősítették 

/ Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkri-
mináció, 
zaklatás

A fellebbviteli bíróság egyetért 
azzal, hogy ha az elbocsájtás 
oka például az utazási költsé-
gekkel való visszaélés, amely 
esetben a munkavállaló aktív 
magatartásáról (munkaügyi 
kötelezettségek megszegé-
se) van szó, a személy és a 
munkáltató közötti kapcsolatok 
nem meghatározóak (sem a a 
felperes panaszában felvetett 
diszkrimináció és munkahelyi 
zaklatás).

Táblázat: A diszkrimináció területén 2020-ban meghozott bírósági ítéletek 

10 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek 
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Bíróság Ügysz. Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az 
állítólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/
megjegyzés

Közigaz-
gatási 
Bíróság

II U 
310/2017-
14

A pert hely-
benhagyják, 
az ügyet 
újragondlják

az aján-
lattevő 
székhelye

Engedmé-
nyek

/ A állami és magánszektor 
közötti partnerségről szóló 
törvény (ZJZP) 12. cikke előírja, 
hogy az állami partner bizto-
sítja, hogy ne legyen különbség 
a jelöltek között az állami és 
magánszektor közötti partner-
ség megkötésére és végrehaj-
tására vonatkozó eljárás egyik 
elemében és fázisában sem. A 
differenciált pályázati feltéte-
lek csak a közérdeket igazoló 
indokok esetén lennének meg-
engedhetők.

Közigaz-
gatási 
Bíróság

II U 
275/2017-
25

A pert hely-
benhagyják, 
az ügyet újra-
gondolják

Az aján-
lattevő 
székhelye

Engedmé-
nyek

/ Az a kritérium, amely szerint az 
egyéni ajánlattevő alacsonyabb 
pontszámot kap az önkormány-
zattól érkező ajánlattevőkhöz 
képest, pusztán azért, mert 
székhelye vagy fióktelepe nincs 
az önkormányzatban, nem 
felel meg a koncesszió odaíté-
lési eljárásában a jelöltekkel 
szembeni egyenlő bánásmód 
követelményének. 

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
641/2019

Az alperes 
fellebbezésé-
nek helyt ad, 
a rendelkezés 
módosul

/ Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

Az elsőfokú bíróságnak figye-
lembe kellene vennie a ZDR-1 
6. cikkéből eredő személyes 
körülményeket. E törvényi 
rendelkezés szerint a munkál-
tatónak egyenlő bánásmódban 
kell részesítenie az álláskereső-
ket személyes körülményeiktől 
függetlenül. A felperes azonban 
a törvényben meghatározott 
személyes körülmények egyikét 
sem említette. 
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Bíróság Ügysz. Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az 
állítólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/
megjegyzés

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
78/2020

A felperes 
fellebbezését 
elutasítják, és 
a megtáma-
dott ítéletet 
helybenhagy-
ják.

Egyéb 
személyes 
körülmé-
nyek

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

A diszkrimináció tilalma 
szabályozva van a ZDR-1 6. 
cikkében. A felperes személyes 
körülményként rámutatott az 
alperes igazgatójának hoz-
záállására az apjához, azaz 
neheztelésére. Ezt az elsőfokú 
bíróság helyesen sorolta azon 
„egyéb” személyes körülmé-
nyek közé, amelyek tekinteté-
ben a munkáltatónak biztosíta-
nia kell a jelöltekkel szembeni 
egyenlő bánásmódot. 

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
17/2020

Az alperes 
fellebbezését 
elutasítják, és 
a bíróság íté-
letének kifo-
gásolt részét 
megerősítik 

Anyaság/
apaság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

A Szlovén Köztársaság alkot-
mányának 14. cikke és a ZDR-1 
6. cikkével összhangban az 
elsőfokú bíróság megállapítot-
ta, hogy az alperes jóváhagyta 
két alkalmazottja számára, 
hogy rendkívüli szabadságra 
mennjenek. Helyes az elsőfokú 
bíróság azon következtetése, 
miszerint az alperes köteles 
minden alkalmazottat egyenlő 
bánásmódban részesíteni.

10 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek 
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Bíróság Ügysz. Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az 
állítólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/
megjegyzés

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 
(egyéni és 
kollektív 
munka-
ügyi viták 
osztálya)

Pdp 
29/2020

A felperes 
fellebbezését 
elutasítják, és 
a megtáma-
dott ítéletet 
helybenhagy-
ják. 

/ Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkri-
mináció, 
zaklatás

Az elsőfokú bíróság elutasította 
a felperes kártérítési igényét 
munkahelyi zaklatás végett. A 
felperes és az alperes kü-
lön-külön felhozott állításainak 
megfelelő elemzése és az egyes 
cselekmények összességének 
értékelése után a bíróság helye-
sen állapította meg, hogy ezek 
az események együttesen nem 
tükrözik az alperes folyamatos 
bánásmódját, amely megfelelne 
a munkahelyi zaklatás definí-
ciójának, hisz nem ismétlődő 
vagy szisztematikus kritikáról 
volt szó, vagy nyilvánvalóan 
negatív és sértő bánásmódról a 
felperessel szemben a munka-
helyen vagy a munkájával kap-
csolatban. Bár a felperes azt 
állítja, hogy az alperes indoko-
latlanul egyenlőtlenül bánt vele 
(diszkrimináció), nem adta meg 
a személyes körülményt, amely 
az egyenlőtlen bánásmódhoz 
vezetett volna. 

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság

Psp 
27/2020

A felperes 
fellebbezését 
elutasítják, a 
bíróság ítéle-
tét helyben-
hagyják. 

/ Betegbiz-
tosítás

/ Mivel ez a fajta beavatkozás, 
amelyet a felperes a Horvát 
Köztársaságban érvényesített, 
a Szlovén Köztársaságban is 
érvényes beutalót igényel, nem 
megengedhetetlen az alperes 
követelménye, hogy az felpe-
resnek érvényes beutalóval kell 
rendelkeznie a beavatkozás 
idején. A szlovéniai egészség-
biztosítási szabályozás tehát 
nem korlátozza a páciensek 
szabad mozgását, és nem 
bizonyodott valóságosnak az 
állítólagos diszkrimináció a 
betegek kezelésében.
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Bíróság Ügysz. Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az 
állítólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/
megjegyzés

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 
(egyéni és 
kollektív 
munka-
ügyi viták 
osztálya)

Pdp 
53/2020

A felperes 
fellebbezését 
elutasítják, és 
a megtáma-
dott ítéletet 
helybenhagy-
ják.

Egészségi 
állapot

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkri-
mináci, 
zaklatás

A fellebbezésben a felperes 
indokolatlanul érvel a zaklatás 
ténye mellett. A zaklatás egy 
olyan folyamat (történés, visel-
kedés vagy cselekvés), amelyet 
egészében ítélnek meg, nem 
csak egyéni állítások alapján. Az 
Elsőfokú Bíróság értékelt min-
den egyes állítást, amelyeket 
átfogóan értékeltek, és megál-
lapították, hogy nem történt 
zaklatás. A felperes egészségi 
állapot szerinti hátrányos meg-
különböztetésért is kártérítést 
követelt. Az elsőfokú bíróság 
ebben a részben sem adott 
igazat a felperesnek.

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
103/2020

A felperes 
fellebbezését 
elutasítják, és 
a bíróság íté-
letének kifo-
gásolt részét 
megerősítik

Fogyaté-
kosság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció 

Az Elsőfokú Bíróság megfe-
lelően megalapozta, hogy az 
alperes miért nem bánt diszkri-
minatív módon.

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
246/2020

A felperes 
fellebbezését 
elutasítják, és 
a bíróság íté-
letének kifo-
gásolt részét 
megerősítik. 

Egészségi 
állapot és 
nemzeti 
hovatarto-
zás

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetlen 
vagy köz-
vetett
diszkrimi-
náció

Az alperes nem diszkriminál-
ta a felperest az hosszabb 
betegszabadság miatt, hanem 
törvényben meghatározott ok-
ból, nevezetesen a ZDR-1. Cikk 
110. cikke első bekezdésének 4. 
francia bekezdése alapján rend-
kívüli felmondást adott neki 
(ha a munkavállaló nem megy 
be dolgozni, és nem tájékoztat-
ja a munkáltatót távollétének 
okairól, bár megtehetné). 

10 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek 
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Bíróság Ügysz. Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az 
állítólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/
megjegyzés

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
92/2020

A felperes 
fellebbezését 
elutasítják, és 
a bíróság íté-
letének kifo-
gásolt részét 
megerősítik. 

Nincs 
állítva

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

Nem igaz a felperes azon 
állítása, miszerint az elsőfokú 
bíróság nem vizsgálta meg a 
felperes munkaszerződésének 
rendkívüli felmondásának 
összes okát, nevezetesen 
azt, hogy nem állapította 
meg, hogy az alperes miért 
nem biztosította számára az 
egyenlő bánásmódot azáltal, 
hogy előrelépteti (a diszkrimi-
náció tilalmának megszegése). 
A munkavállaló erőfeszítései 
a rendeletek és a munkaszer-
ződés által előírt előírások 
érvényesítésére vagy védelmére 
nem tekinthetők személyes 
körülménynek a ZDR-1 6. cikke 
értelmében. 

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
362/2020

A fellebezése-
ket elutasít-
ják, és a bíró-
ság ítéletének 
kifogásolt 
részét meg-
erősítik. 

Egyéb 
személyes 
körülmény

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkri-
mináció, 
zaklatás, 
mobbing, 
provokálás

Mivel ez egy vita az alperes 
által a felperesnek mobbing kö-
vetkeztében okozott károkért, 
a kártérítés megítélése szem-
pontjából elengedhetetlen, 
hogy a polgári jogellenes ká-
rokozásnak a Polgári Törvény-
könyv 131. cikke szerinti elemei 
kumulatívak-e. Az elsőfokú 
bíróság 3 000,00 euró összegű 
kártérítést ítélt a felperesnek 
mobbingért, a követelés többi 
részét (62 000,00 euró) pedig 
elutasította.

Közigaz-
gatási 
Bíróság 

I U 
29/2020-
21

A vádat eluta-
sítják

Egészségi 
állapot, 
terhesség, 
anyaság/
apaság

Személyi 
jogok – al-
kotmány-
jog 

Közvetett 
diszkrimi-
náció

Az alperes nem, anyaság/apa-
ság és egészségi állapot alapján 
történő közvetett diszkriminá-
ciót állapított meg a teljesít-
mény-megállapodás problémás 
rendelkezéseiben. 
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Bíróság Ügysz. Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az 
állítólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/
megjegyzés

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
336/2020

A fellebezése-
ket elutasít-
ják, és a bíró-
ság ítéletének 
kifogásolt 
részét meg-
erősítik. 

/ Foglalkoz-
tatás és 
munka

/ Az alperes panaszában sze-
replő állítás a diszkrimináció 
fennállásáról nem releváns és 
megalapozatlan.

Legfel-
sõbb 
Bíróság 

VIII Ips 
74/2019

A fellebbe-
zésnek helyt 
adnak, a bí-
róság ítéletét 
hatályon kívül 
helyezik, és 
az ügyet új 
bíróság elé 
utalják

Fogyaté-
kosság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetett 
diszkrimi-
náció

Amennyiben a munkáltató 
intézkedéseket tesz annak ér-
dekében, hogy a fogyatékkal élő 
személyek összehasonlítható 
eredményeket érhessenek el a 
többi munkavállalóval szemben, 
figyelembe véve a fennmaradó 
munkaképességüket, ugyana-
zon kritériumok alkalmazása az 
elbocsátott munkavállalók és a 
nem fogyatékossággal élő mun-
kavállalók azonosítására nem 
jelent automatikusan közvetett 
diszkriminációt.

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság 

Pdp 
387/2020

A felperes 
fellebbezését 
elutasítják, és 
a megtáma-
dott ítéletet 
helybenhagy-
ják.

Nemzeti-
ség

Foglalkoz-
tatás és 
munka 

Diszkrimi-
náció

A felperes az eljárás során azt 
is állította, hogy az alperes hát-
rányos megkülönböztetésben 
részesítette őt mert külföldi. 
A ZDR 6. cikke szabályozza 
a diszkrimináció tilalmát, és 
kimondja, hogy a munkáltató 
köteles egyenlőként bánni az 
alkalmazottakkal, tekintet 
nélkül nemzetiségre, faji vagy 
etikai származásra, nemzeti és 
társadalmi származásra. A fel-
peres Bulgária állampolgára, és 
a bíróság a bizonyítási eljárás 
lefolytatása után, A.A. igazgató 
meghallgatása után megállapí-
totta, hogy nem bánt másként 
a felperessel.

10 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek 
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11 A HIVATAL AJÁNLÁSAI 
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Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) alapvető feladata a diszkrimináció megakadá-
lyozása és megszüntetése. A munkavégzés egyik módszere a közjogi vagy magánjogi jogi 
személyek, mindenekelőtt a politikai döntéshozók ösztönzése arra, hogy rendszerszintű 
feltételeket teremtsenek az egyenlőtlen bánásmód megelőzésére, vagy ha az már megtör-
tént, akkor annak gyors megszüntetésére. Egy rendelet diszkriminatív cikkének eltörlésének 
vagy egy speciális intézkedés végrehajtásának következményei sokkal nagyobb társadalmi 
hatással járhatnak, mivel egyszerre több egyént vagy társadalmi csoportot érintenek. Nem 
elhanyagolható a pozitív változások szimbolikus értéke sem, amelyet a diszkrimináció ilyen 
rendszer szintű megszüntetése vagy megakadályozása hoz. Az ajánlások a Hivatal eszköze a 
változások eléréséhez a nagyobb alrendszerek diszkriminatív gyakorlataiban vagy szabályai-
ban (pl. törvények, rendeletek, különféle előírások).

A Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény (ZVarD) 2. cikke arra kötelezi az állami szer-
veket, hogy „biztosítsák a diszkrimináció elleni védelmet és az egyenlő bánásmódot a kor-
mányzati döntéshozatal, a jogi ügyletek és más, harmadik felekkel szembeni tevékenységek 
vagy bánásmód minden területén”. A ZVarD szerint az állami szervek, a helyi közösségek, 
az önszabályozó nemzeti közösségek és a közhatalom birtokosai szintén kötelesek „… sa-
ját területükön, hatáskörükön belül megteremteni az egyenlő bánásmód feltételeit minden 
személlyel szemben, minden személyes körülménytől függetlenül, a tudatosság növelésével 
és a helyzet megfigyelésével ezen a területen, valamint normatív és politikai jellegű intézke-
désekkel” (14. cikk).

Az egyenlő bánásmód biztosításának sikere változó és több tényezőtől is függ. A ZVarD 21. 
cikkének második francia bekezdése kimondja, hogy a Hivatal „… ajánlásokat ad az állami 
szerveknek, a helyi közösségeknek és más szervezeteknek a diszkrimináció megelőzésével 
és megszüntetésével, valamint a diszkrimináció kiküszöbölését szolgáló különleges és egyéb 
intézkedések elfogadásával kapcsolatban”.

Ezen tartalmi különbségek figyelembevételével a Hivatal ajánlásainak három alapvető típusa 
különböztethető meg:

• ajánlások a törvények és rendeletek javaslataival kapcsolatban (a diszkrimináció meg-
előzése);

• ajánlások a hatályos törvényekkel és rendeletekkel kapcsolatban (a diszkrimináció meg-
szüntetése);

• ajánlások az egyenlő bánásmód előmozdítására (diszkrimináció megelőzése).

A Hivatal ajánlásai egy vagy több korábbi tevékenység eredményeként keletkeznek:

• a Hivatal előtt lezárt diszkrimináció-megállapítási eljárás;
• saját maga vagy mások által elvégzett elemzések és kutatások; 
• a diszkrimináció elleni védelem általános helyzetének megfigyelése;
• együttműködés a különböző érdekelt felekkel;
• nemzetközi együttműködés és egyéb. 

11.1  Az ajánlások jogalapja és célja

11 A hivatal ajánlásai 
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Az ajánlások az egyenlőség vagy esélyegyenlőség biztosítását célzó különleges intézkedések 
elfogadására vonatkozó ajánlásokat is tartalmazzák. A Hivatal céljuk szerint az egyenlő bá-
násmód előmozdítását célzó ajánlások kategóriájába sorolja őket.

A különleges intézkedések fontos eszközei az emberek esélyegyenlőségének biztosításának. 
A garantált formális egyenlőség (egyenjogúság) nem mindig jelenti az egyenlő esélyeket 
(egyenlőséget) minden ember számára. Egyes személyek csoportjai bizonyos személyes kö-
rülmények miatt rosszabb helyzetben vannak, mint mások, függetlenül attól, hogy a törvény 
előtt mindenki egyenlő, hogy a törvények által biztosított egyenlő jogokkal (egyenjogúság-
gal) rendelkeznek.

A kedvezőtlenebb helyzetben lévő emberek csoportjainak ezért további támogatásra van 
szükségük (pl. több jog, több előny) annak érdekében, hogy a gyakorlatban ténylegesen 
egyenlők lehessenek másokkal abban az értelemben, hogy egyenlő esélyekkel rendelkezzenek 
a társadalmi élet különböző területein való részvételben és érvényesülésben.

Az ügyszámok megjelölésére használt színskála a társadalmi élet azon területét jelzi,
amelyen az egyéni eset történt. A következő színekkel vannak jelölve:

Munka és foglalkoztatás
• A foglalkoztatáshoz, az önfoglalkoztatáshoz és a foglalkozáshoz való hozzáférés felté-

telei (beleértve a kiválasztási kritériumokat és a foglalkoztatás feltételeit, függetlenül a 
tevékenység típusától és a szakmai hierarchia minden szintjén, ideértve az előléptetést 
is);

• hozzáférés a pályaorientáció és tanácsadás, a szakmai és műszaki oktatás, képzés, to-
vábbképzés és átképzés minden formájához és szintjéhez, beleértve a szakmai gyakor-
latokat is;

• foglalkoztatási körülmények és munkakörülmények, ideértve a munkaszerződés felmon-
dását és a fizetéseket is.

Szakszervezeti tagság
• Tagság és részvétel munkavállalók vagy munkaadók szervezetében vagy bármely olyan 

szervezetben, amelynek tagjai egy adott szakmát folytatnak, ideértve az ilyen szerveze-
tek által nyújtott előnyöket is.

Szociális jogok
• Szociális védelem, ideértve a szociális biztonságot is;
• szociális ellátások.

Egészségügyi ellátás
• Egészségügyi ellátás.

Oktatás
• Nevelés és oktatás.

Áruk és szolgáltatások piaca
• A nyilvánosság számára elérhető árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, beleért-

ve a lakásokat és a lakásellátást.

Egyéb
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2020-ban a Hivatal a különféle diszkriminációt kezelő eljárásokban 48 ajánlást adott ki. Ezek 
közül 25 ajánlás született (érvényes vagy javasolt) törvényekkel és rendeletekkel  kapcsolat-
ban, és 23 ajánlás az egyenlő bánásmód előmozdítására.

2020-ban a Hivatal kiadott:

• 19 ajánlást törvényjavaslatokra (a diszkrimináció megelőzése),
• hat ajánlás a hatályos törvényekre és rendeletekre (a diszkrimináció megszüntetése),
• 23 ajánlást az egyenlő bánásmód előmozdítására (a diszkrimináció megelőzése). 

A címzettek típusától függően:

• 28 ajánlás lett elküldve a minisztériumoknak,
• hat ajánlás lett elküldve a Nemzetgyűlésnek,
• négy ajánlás lett elküldve a Szlovén Köztársaság Kormányának,
• egy ajánlás lett elküldve a Kormány Főtitkárságának,
• egy ajánlás lett elküldve egy helyi közösségnek,
• egy ajánlás lett elküldve minden önkormányzatnak,
• két ajánlás lett elküldve az állami ügynökségeknek és intézményeknek,
• négy ajánlás lett elküldve vállalatoknak (ebből kettő három érdekcsoportnak is) és
• egy ajánlás lett elküldve nem kormányzati szervezeteknek. 

Tartalom, vagyis személyes körülmények szerint a Hivatal ajánlásai a következőkre vonat-
koztak:12

• a 17 esetben a fogyatékosság személyes körülményére,
• 14 esetben az egészségi állapot személyes körülményére,
• 11 esetben a vagyoni helyzet személyes körülményére,
• 8 esetben az életkor személyes körülményére,
• 7 esetben az állampolgárság személyes körülményére,
• 6 esetben az állampolgárság és etnikai hovatartozás személyes körülményére,
• 6 esetben a társadalmi helyzet személyes körülményére,
• 5 esetben az anyaság/apaság személyes körülményére,
• egy-egy ajánlás vonatkozott a nem, a szexuális orientáció, a nyelv és a végzettség sze-

mélyes körülményeire,
• 7 ajánlás pedig az általános diszkrimináció elleni védelemre.

11.2  A Hivatal ajánlásai

12 A személyes körülmények szerinti összeg nem egyenlő az ajánlások teljes számával, mivel egyes ajánlások 
 egyszerre több személyes körülményre vonatkoztak. Néhány ajánlás a diszrimináció elleni védelem általános 
 területére is kitért, és nem csupán bizonyos személyes körülményekre.

11 A hivatal ajánlásai 
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11.2.1  A javasolt törvényekre és más rendeletekre 
    vonatkozó ajánlások 

Ajánlások (cím)
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota14

Fejezet-
szám a 
második 
részben15

1 Ajánlások a COVID-19 járvány 
megfékezésére, valamint a 
polgárokra és a gazdaságra 
gyakorolt következményeinek 
enyhítésére irányuló inter-
venciós intézkedésekről szóló 
törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatról (PKP2)

0701-5/2020/6 2020. 4.13. Nemzetgyűlés Részben 
figyelembe 
vették

Második 
rész, 
1.6.4

2 Ajánlások a Bűncselekmények 
kezelése területén lévő szemé-
lyes adatok védelméről szóló 
törvényjavaslattal kapcsolat-
ban

0701-6/2020/3 2020 6. 19. Igazságügyi 
Minisztérium

Részben 
figyelembe 
vették

Második 
rész, 
1.12.4

3 Ajánlások és megjegyzések 
a Médiatörvény módosításá-
ról szóló törvényjavaslat új 
törvénytervezetével kapcso-
latban

0701-1/2019/7 2020 7. 27. Kulturális 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.2.4

4 Ajánlások az Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló 
törvény törvénytervezetével 
kapcsolatban 

0709-48/2020 2020 7. 28. Kulturális 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.6.4

Táblázat:  A javasolt törvényekre és más rendeletekre vonatkozó ajánlások áttekintése a diszkrimináció 
    megelőzése szempontjából időrendi sorrendben

13 A 2020-ban kiadott ajánlások a következő címen érhetők el:  www.zagovornik.si/priporocila-2020
14 Az ajánlás állapota a 2020-as éves jelentés elkészítésének végén. 
15 Az oldalszám a 2020-as éves jelentés második részének fejezetére utal, ahol az ajánlás részletesebb leírása 
 jelenik meg.

Az alábbiakban áttekintjük a 2020-ban kiadott ajánlásokat, amelyek teljes mértékben elér-
hetők a Hivatal weboldalán.13
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Ajánlások (cím)
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet-
szám a 
második 
részben

5 Ajánlás a Lakástörvény 
módosításáról szóló törvény 
tervezetével kapcsoaltban

0709-62/2020/1 2020 8. 18. Környezet-
védelmi és 
Térrendezési 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.10.4

6 Ajánlás a Szlovéniai rádióról és 
tévéről szóló törvény törvény-
tervezetével kapcsolatban

0701-10/2020/1 2020 2. 9. Kulturális 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.6.4

7 Ajánlás az Ügyészségi törvény 
módosításáról szóló törvényja-
vaslattal kapcsolatban 

0701-11/2020/1 2020 9. 4. Igazságügyi 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.6.4

8 Ajánlás az Új fertőző betegsé-
gekről szóló törvényjavaslattal 
kapcsolatban 

0070-1/2020/1 2020 9. 30. Egészségügyi 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.8.4

9 Ajánlás a Hosszantartó ápo-
lásról szóló törvénytervezettel 
kapcsolatban

0701-14/2020/2 2020 10. 5. Egészségügyi 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.10.4

10 A COVID-19 járvány következ-
ményeinek enyhítését és kikü-
szöbölését célzó intervenciós 
intézkedésekről szóló törvény 
(PKP5) javaslataira vonatkozó 
ajánlás

0701-15/2020/1 2020 10. 8. Nemzetgyűlés Részben 
figyelembe 
vették

Második 
rész, 
1.10.4

11 A COVID-19 járvány második 
hulláma következményeinek 
enyhítését célzó intervenciós 
intézkedésekről szóló törvény-
re (PKP6) vonatkozó ajánlások 

050-5/2020/15 2020 11.19. Nemzetgyűlés Figyelembe 
vették 

Második 
rész, 
1.12.4

12 Ajánlás az érzelmi és viselke-
dési problémákkal és zava-
rokkal küzdő gyermekek és 
serdülők bánásmódjáról szóló 
törvényjavaslatról, második 
eljárás

001-6/2020/5 2020 11.30. Oktatási, 
Tudományos 
és Sport 
Minisztérium

Részben 
figyelembe 
vették

Második 
rész, 
1.6.4

11 A hivatal ajánlásai 



126 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

Ajánlások (cím)
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet-
szám a 
második 
részben

13 Az új Mentális egészségről 
szóló törvényjavaslatra vonat-
kozó ajánlás 

0070-4/2020/1 2020 11.30. Egészségügyi 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.6.4

14 A Gépjárműadóról szóló 
törvényjavaslatra vonatkozó 
ajánlások

0070-3/2020/1 2020 12.4. Nemzetgyűlés Nem vették 
figyelembe

Második 
rész, 
1.6.4

15 A Helyi választási törvény 
módosításáról szóló törvény 
javaslataira vonatkozó aján-
lások

0070-5/2020/1 2020 12.17. Közigazgatási 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.6.4

16 A Népszavazásról és népi inici-
atívákról szóló törvény módo-
sításáról szóló törvényterve-
zetre vonatkozó ajánlások

0070-7/2020/1 2020 12.22. Közigazgatási 
Minisztérium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.6.4

17 A közrend és a béke védelmé-
ről szóló új törvény tervezeté-
re vonatkozó ajánlások

0070-6/2020/1 2020 12.22. Belügyminisz-
térium

A jogalkotás 
még folya-
matban van

Második 
rész, 
1.12.4

18 A COVID-19 járvány második 
hulláma következményeinek 
enyhítését segítő intervenciós 
intézkedésekről szóló tör-
vényjavaslatról (PKP7) szóló 
ajánlások

0070-8/2020/1 2020 12.23. Nemzetgyűlés Részben 
figyelembe 
vették

Második 
rész, 
1.9.4
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11.2.2  A hatályos törvényekre és rendeletekre vonatkozó 
    ajánlások

Ajánlások (cím)
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota16

Fejezet-
szám a 
második 
részben17

1 Az Áruk és szolgáltatások a 
Szlovén Köztársaság fogyasz-
tóinak történő kínálásának és 
eladásának ideiglenes tilalmá-
ról szóló rendelet módosításá-
ra vonatkozó ajánlás - javaslat 
a nyugdíjasok, a fogyatékkal 
élők és a terhes nők vásárlási 
idejének meghosszabbítására

0701-2/2020/1 2020 4. 2. Gazdaság-
fejlesztési és 
Technológiai 
Minisztérium

Részben 
figyelembe 
vették 

Második 
rész, 
1.7.4

2 Ajánlás az önkiszolgáló moso-
dák megnyitására vonatkozó-
an az Áruk és szolgáltatások a 
Szlovén Köztársaság fogyasz-
tóinak történő kínálásának 
és eladásának ideiglenes tilal-
máról szóló rendelet keretein 
belül

0700-22/2020/4 2020 4. 9. Gazdaság-
fejlesztési és 
Technológiai 
Minisztérium

Nem vették 
figyelembe 

Második 
rész, 
1.10.4

3 A Hitelfelvevők fizetési kötele-
zettségeinek elhalasztásának 
intervenciós intézkedéséről 
szóló törvényre vonatkozó 
ajánlás 

050-5/2020/11 2020 8. 31. Pénzügymi-
nisztérium

Figyelembe 
vették

Második 
rész, 
1.12.4

4 Az Áruk és szolgáltatások a 
Szlovén Köztársaság fogyasz-
tóinak történő kínálásának és 
eladásának ideiglenes tilalmá-
ról szóló rendeletre vonatkozó 
ajánlás 

050-8/2020/39 2020 9. 7. Kormány Figyelembe 
vették 

Második 
rész, 
1.7.4

Táblázat: A hatályos törvényekre és rendeletekre vonatkozó ajánlások áttekintése időrendi sorrendben

16 Az ajánlás állapota a 2020-ra vonatkozó éves jelentés elkészítésének végén.
17 Az oldalszám a 2020-as éves jelentés második részének fejezetére utal, ahol az ajánlás részletesebb leírása 
 jelenik meg.

11 A hivatal ajánlásai 
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11.2.3  Ajánlások az egyenlő bánásmód előmozdítására

Ajánlások (cím)
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota18

Fejezet-
szám a 
második 
részben19

1 A Konzultációra érdekelt külső 
felekre vonatkozó a Szlovén 
Köztársaság megszervezé-
sével kapcsolatos ajánlás, az 
egyetemes időszakos felülvizs-
gálat harmadik ciklusában ka-
pott ajánlások keretein belül

511-27/2019 2020 1. 9. Külügyminisz-
térium

Részben 
figyelembe 
vették

Második 
rész, 
1.12.4

2 A Konzultációra érdekelt külső 
felekre vonatkozó a Szlovén 
Köztársaság megszervezé-
sével kapcsolatos ajánlás, az 
egyetemes időszakos felülvizs-
gálat harmadik ciklusában ka-
pott ajánlások keretein belül

511-27/2019 2020 1. 21. Kormány Részben 
figyelembe 
vették 

Második 
rész, 
1.12.4

Táblázat: Az egyenlő bánásmód előmozdítására vonatkozó ajánlások áttekintése időrendi sorrendben

18 Az ajánlás állapota a 2020-ra vonatkozó éves jelentés elkészítésének végén.
19 Az oldalszám a 2020-as éves jelentés második részének fejezetére utal, ahol az ajánlás részletesebb leírása 
 jelenik meg.

Ajánlások (cím)
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet-
szám a 
második 
részben

5 Az Áruk és szolgáltatások a 
Szlovén Köztársaság fogyasz-
tóinak történő kínálásának és 
eladásának ideiglenes tilalmá-
ról szóló rendeletre vonatkozó 
ajánlás - önkiszolgáló mosodák 
megnyitása

0702-
136/2020/4

2020 11.19. Gazdaság-
fejlesztési és 
Technológiai 
Minisztérium

Nem vették 
figyelembe

Második 
rész, 
1.9.4

6 A sport terén végzett mun-
káért és elért kiemelkedő 
eredményekért járó nyugdíjki-
egészítéséről szóló törvényre 
vonatkozó ajánlás

050-3/2020/24 2020 11.27. Oktatási, 
Tudományos 
és Sport 
Minisztérium

Még nem 
vették figye-
lembe 

Második 
rész, 
1.6.4
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Ajánlások (cím)
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet-
szám a 
második 
részben

3 A jogalkotási javaslatok elfo-
gadására vonatkozó ajánlások 

079-3/2020/1 2020 2. 5. Kormány Részben 
figyelembe 
vették 

Második 
rész, 
1.12.4

4 Ajánlás a COVID-19 járvány 
idején a hajléktalanok védel-
mére irányuló további intézke-
dések elfogadásáról

0709-38/2020/1 2020 4. 6. Községek 
társulásai

Részben 
figyelembe 
vették

Második 
rész, 
1.9.4

5 A távoktatás feltételeinek 
minden iskoláskorú gyermek 
számára történő biztosítására 
vonatkozó ajánlások

0701-4/2020/1 2020 4. 10. Oktatási, 
Tudományos 
és Sport 
Minisztérium

Részben 
figyelembe 
vették 

Második 
rész, 
1.10.4

6 A COVID-19 járvány követ-
kezményeinek enyhítésére 
irányuló további intézkedé-
sekre vonatkozó ajánlások, a 
diszkrimináció megelőzése és 
megszüntetése céljából

0701-5/2020/1 2020 4. 10. Kormány Részben 
figyelembe 
vették 

Második 
rész, 
1.10.4

7 A COVID-19 járvány lakhatásra 
gyakorolt hatásainak enyhíté-
sének további intézkedéseire 
vonatkozó ajánlások

0701-5/2020/4 2020 4. 21. Környezet-
védelmi és 
Térrendezési 
Minisztérium

Nem vették 
figyelembe 

Második 
rész, 
1.7.4

8 A sajtókódexek rendelkezése-
inek betartására vonatkozó 
ajánlások

0709-59/2020 2020 8. 4. Slovenske no-
vice, Újságírók 
és Publicisták 
Szövetsége, 
Szlovén
Újságírók 
Szövetsége

Részben 
figyelembe 
vették 

Második 
rész, 
1.2.4

9 Az inkluzív oktatás iskolák be-
zárása esetén történő biztosí-
tására vonatkozó ajánlások

0709-60/2020/1 2020 8. 5. Oktatási, 
Tudományos 
és Sport 
Minisztérium

Részben 
figyelembe 
vették 

Második 
rész, 
1.3.4

10 A külföldi járművezetőkkel 
szembeni, a nemzetközi közle-
kedésben történő bánásmódra 
vonatkozó ajánlások

050-15/2020/59 2020 11. 9. Egészségügyi 
Minisztérium

Még nem 
vették figye-
lembe

Második 
rész, 
1.12.4
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Ajánlások (cím)
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet-
szám a 
második 
részben

11 A külföldi járművezetőkkel 
szembeni, a nemzetközi köz-
lekedésben történő bánás-
módra vonatkozó ajánlás

050-15/2020/60 2020 11. 9. Belügyminisz-
térium

Még nem 
vették figye-
lembe

Második 
rész, 
1.12.4

12 A migránsok taxiszállításhoz 
való hozzáférésére vonatkozó 
ajánlások

0700-78/2019/20 2020 10. 26. Metro 1, 
szolgáltatások 
és kereskede-
lem kft. 

Még nem 
vették figye-
lembe

Második 
rész, 
1.2.4

13 A taxizás, mint Ljubljana vá-
rosának nyilvánosan elérhető 
szolgáltatásai területén lévő 
diszkrimináció elleni haté-
kony védelemre vonatkozó 
ajánlások

0700-78/2019/22 2020 11. 11. Ljubljana 
Városi 
Hivatala

Még nem 
vették figye-
lembe

Második 
rész, 
1.2.4

14 Ajánlás a biztosítási szol-
gáltatások elérhetőségére 
vonatkozóan a HIV-fertőzöt-
tek számára (biztosítótársa-
ságok)

0709-5/2020/52 2021 1. 22. Biztosító 
társaságok

Folyamatban Második 
rész, 
1.12.4

15 Ajánlás a biztosítási szolgál-
tatások elérhetőségére vo-
natkozóan a HIV-fertőzöttek 
számára (Szlovén Biztosító-
társaságok Szövetsége)

0709-5/2020/51 2021 1. 22. Szlovén Bizto-
sítótársaságok 
Szövetsége

Folyamatban Második 
rész, 
1.12.4

16 Ajánlás a biztosítási szolgál-
tatások elérhetőségére vo-
natkozóan a HIV-fertőzöttek 
számára (nem kormányzati 
szervek)

0709-5/2020/50 2021 1. 22. Nem 
kormányzati 
szervezetek 

Folyamatban Második 
rész, 
1.12.4

17 Ajánlás a biztosítási szol-
gáltatások elérhetőségére 
vonatkozóan a HIV-fertőzöt-
tek számára (Egészségügyi 
Minisztérium)

0709-5/2020/49 2021 1. 22. Egészségügyi 
Minisztérium

Folyamatban Második 
rész, 
1.12.4
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Ajánlások (cím)
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet-
szám a 
második 
részben

18 Ajánlás a biztosítási szol-
gáltatások elérhetőségére 
vonatkozóan a HIV-fertő-
zöttek számára (Pénzügyi 
Minisztérium)

0709-5/2020/48 2021 1. 22. Pénzügymi-
nisztérium

Folyamatban Második 
rész, 
1.12.4

19 Ajánlás a HIV-fertőzöttek 
biztosítási szolgáltatásainak 
elérhetőségéről (Biztosítási 
Felügyeleti Ügynökség)

0709-5/2020/47 2021 1. 22. Biztosítási 
Felügyeleti 
Ügynökség

Folyamatban Második 
rész, 
1.12.4

20 Az interszexuális emberekkel 
szembeni egyenlő bánásmód 
biztosítására vonatkozó aján-
lások (Pénzügyminisztérium)

0709-49/2020/5 2021 1. 21. Egészségügyi 
Minisztérium

Még nem 
vették figye-
lembe

Második 
rész, 
1.12.4

21 Az interszexuális emberekkel 
szembeni egyenlő bánásmód 
biztosítására vonatkozó aján-
lások (Oktatási, Tudomány és 
Sport Minisztérium)

0709-49/2020/6 2021 1. 21. Oktatási, Tu-
dományos és 
Sport Miniszté-
rium

Még nem 
vették figye-
lembe

Második 
rész, 
1.12.4

22 Az interszexuális emberekkel 
szembeni egyenlő bánásmód 
biztosítására vonatkozó aján-
lások (Belügyminisztérium)

0709-49/2020/7 2021 1. 21. Belügyminisz-
térium

Még nem 
vették figye-
lembe

Második 
rész, 
1.12.4

23 Az interszexuális emberekkel 
szembeni egyenlő bánásmód 
biztosítására vonatkozó 
ajánlások (egészségügyi 
intézmények)

0709-
49/2020/10

2021 1. 21. Egészségügyi 
intézmények

Még nem 
vették figye-
lembe

Második 
rész, 
1.12.4
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12 INTÉZKEDÉSEK A DISZKRIMINÁCIÓ 
 MEGSZÜNTETÉSÉRE ÉS AZ EGYENLŐ 
 BÁNÁSMÓD ELŐMOZDÍTÁSÁRA 
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A Szlovén Köztársaság alkotmányának 14. cikke mindenkinek biztosítja az „egyenlő emberi 
jogokat és alapvető szabadságokat, tekintet nélkül nemzetiségre, fajra, nemre, nyelvre, val-
lásra, politikai vagy egyéb meggyőződésre, anyagi helyzetre, születésre, iskolai végzettségre, 
társadalmi helyzetre, fogyatékosságra vagy bármilyen más egyéb személyes körülményre”. 
Ugyanezen cikk második bekezdése kimondja, hogy mindenki „egyenlő a törvény előtt”. Ez 
mindenki számára biztosítja a törvény előtti egyenlőséget.

A garantált formális egyenlőség nem mindig jelenti az egyenlő esélyeket minden ember szá-
mára. Egyes személyek csoportjai bizonyos személyes körülmények miatt rosszabb helyzet-
ben vannak, mint mások, függetlenül attól, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, hogy a 
törvények által biztosított egyenlő jogokkal (egyenjogúsággal) rendelkeznek. A kedvezőtle-
nebb helyzetben lévő emberek csoportjainak ezért további támogatásra van szükségük (pl. 
több jog, több előny) annak érdekében, hogy a gyakorlatban ténylegesen egyenlők lehessenek 
másokkal abban az értelemben, hogy egyenlő esélyekkel rendelkezzenek a társadalmi élet 
különböző területein való részvételben és érvényesülésben.

Ezek az ösztönzések a Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény (ZVarD) terminológiá-
jában különleges intézkedésekként szerepelnek, amelyek speciális eszközök az esélyegyenlő-
ség biztosítására azok számára, akik egy bizonyos személyes körülmény miatt valóban ked-
vezőtlenebb helyzetben vannak.

A ZVarD értelmében az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatalnak (Hivatal) a hatásköreibe tartozik 
a diszkrimináció kiküszöbölésére irányuló különleges intézkedések elfogadásának (a 21. cikk 
hetedik francia bekezdése) ajánlása az állami és a magánszektor minden érdekeltjének, akik-
nek feladatuk a diszkrimináció elleni védelem (2. cikk). A ZVarD 21. cikkének második francia 
bekezdése alapján a Hivatalnak a feladatai és hatáskörei közé tartozik, hogy beszámoljon 
a független jelentéseiben vagy ajánlásokat tenni a diszkrimináció elleni védelemért felelős 
személyeknek a diszkrimináció megelőzése és megszüntetése kiküszöbölésére vonatkozóan, 
valamint a speciális és egyéb intézkedések elfogadására vonatkozóan.

A ZVarD 17. cikke („különleges intézkedések az egyenlőség biztosításához”) kimondja, hogy 
a különleges intézkedések átmenetiek, és céljuk „… az egyenlő bánásmódhoz, az esély-
egyenlőséghez vagy a tényleges egyenlőséghez való jog és a személyek társadalmi életbe 
való integrációjának” megvalósulásának biztosítása. E cikk második bekezdése előírja, hogy 
ezek a különleges intézkedések ösztönzőek vagy pozitívak lehetnek. Az ösztönző különleges 
intézkedések különleges előnyöket jelentenek vagy speciális ösztönzést tesznek lehetővé a 
hátrányos helyzetű csoportok számára, míg a pozitív intézkedések, ha megfelelnek az előírt 
kritériumoknak és feltételeknek, elsőbbségben részesítik a bizonyos személyes körülmény-
nyel rendelkező személyeket, és kivételesen csak akkor használhatóak, ha eltérő ezeknek 
a személyeknek a jogaikhoz, termékeikhez, szolgáltatásaikhoz vagy az előnyeikhez való 
hozzáférésük. A nők és férfiak esélyegyenlőségéről szóló törvény (ZEMŽM) 7. cikke szintén 
meghatározza a nem személyes körülményével összefüggő különleges intézkedéseket.20  

12.1  A különleges intézkedések 
  jogalapja és célja

12 Intézkedések a diszkrimináció megszüntetésére és az egyenlő bánásmód előmozdítására 

20 A SZK Hivatalos Közlönye, 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD és 59/19
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A nem személyes körülményével kapcsolatos ösztönző és pozitív intézkedések mellett a 
ZEMŽM különleges intézkedéseknek tekinti a „tudatosságnövelő tevékenységek és cselekvé-
si tervek formájában megjelenő programszerű intézkedéseket” is, az esélyegyenlőség és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítása és megteremtése céljából”.

A ZVarD 18. cikke lehetővé teszi és elrendeli az állami szervek, az önkormányzattal rendelke-
ző helyi közösségek, a közhatalom birtokosai, a munkaadók, az oktatási intézmények, a gaz-
dasági és egyéb szervezetek különleges intézkedéseinek elfogadását. A ZVarD 18. cikkének 
második bekezdésével összhangban a következő feltételeknek kell teljesülniük a különleges 
intézkedések elfogadásához:

• A bizonyos személyes körülményekkel rendelkező személyek kevésbé kedvező helyzeté-
nek megszüntetésének célját kell követniük; 

• megfelelő elemzéseken kell hogy legyenek megalapozva (bizonyítaniuk kell a kevésbé 
kedvező helyzetet) és

• szükséges és megfelelő eszközök kell hogy legyenek a bizonyos személyes körülménnyel 
rendelkező személyek kedvezőtlenebb helyzetének kiküszöböléséhez. 

A Hivatal ajánlásaiban folyamatosan találkozik az egyenlőség, az egyenlő bánásmód és az 
esélyegyenlőség biztosítását célzó konkrét intézkedésekkel. Közülük sok kérdéses, mivel nem 
indokoltak vagy megalapozottak, és nem releváns adatok vagy elemzések alapján fogadják 
el őket. Másrészt a bizonyos társadalmi csoportok egyenlőtlen helyzete olyan speciális intéz-
kedéseket igényel, amelyeket az állam (még) nem kivitelez. Egy másik probléma az adatok 
hiánya az egyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről, azaz a személyes 
körülmények szerinti adatok hiánya. Ezek az adatok elkerülhetetlen alapját jelentik a bizo-
nyos személyes körülményekkel rendelkező személyek hátrányos helyzetének igazolásához 
és a különleges intézkedések szükségességének megerősítéséhez.

A speciális intézkedések megkövetelik az alapos helyzetelemzés folyamatát, amely azonosít-
ja a személyek bizonyos személyes körülmény miatt bekövetkező kedvezőtlenebb helyzetét, 
valamint javasolják a problémás helyzet megoldását Ennek a helyzetnek az orvoslásához 
azonban politikai akaratra is szükség van, mivel az állami szervek, a helyi közösségek, az 
önkormányzati nemzeti közösségek és a közhatalom birtokosai a saját területeiken hajtanak 
végre speciális intézkedéseket.
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Az országban a diszkrimináció elleni védelem helyzet megfigyelése részeként a Hivatal 2020 
decemberében vizsgálatot folytatott a minisztériumoknál, az őket alkotó szerveknél és a ki-
választott kormányzati szolgálatoknál a diszkrimináció elleni védelem, az egyenlő bánásmód 
és az egyenlő lehetőségek biztosításához szükséges intézkedésekről, amelyeket 2020-ban 
hajtottak végre.

A ZVarD 14. cikke szerint, amely meghatározza a diszkrimináció elleni védelem területén 
a feladatok kivitelezőit, az állami szervek, a helyi közösségek, az önkormányzati nemzeti 
közösségek és a közhatalom birtokosai kötelesek a feltételek megteremtésére az összes 
személy egyenlő bánásmódjához, bármilyen személyes körülménytől függetlenül, a tuda-
tosság növelésével és helyzetük figyelemmel kísérésével, normatív és politikai jellegű intéz-
kedésekkel. Ennek során külön kötelezettséget rónak a minisztériumokra és a kormányzati 
szervekre, amelyek kötelesek a munkájuk területén a hatáskörükön belül javaslatokat készí-
teni a vonatkozó intézkedésekről. A ZVarD 18. cikkének első bekezdése felsorolja az állami 
szerveket elsősorban azon szervezetek között, amelyek a ZVarD feltételei szerint különleges 
intézkedéseket hajthatnak végre az egyenlőség, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében.

Megalakulása óta a Hivatal kifejlesztette a minisztériumok és a kormányzati szolgálatok 
tevékenységének szisztematikus megfigyelési módját a diszkrimináció elleni védelem és az 
egyenlő bánásmód előmozdítása érdekében végrehajtott intézkedések terén, ideértve a spe-
ciális intézkedéseket is. A Hivatal már 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is végzett vizsgálato-
kat az összes intézkedéssel kapcsolatban. A beérkezett válaszok összefoglalását és az azokra 
vonatkozó megállapításokat a Hivatal közölte rendszeres éves jelentésében.21

A Hivatal a 2020-ban végrehajtott intézkedések kivizsgálását a jelenlegi közegészségügyi 
helyzethez és a COVID-19 járványhoz igazította, amely jelentősen befolyásolta az állami szer-
vek abban az évben végzett munkáját. A Hivatal két részre osztotta a címzettek felkeresé-
sét, nevezetesen:

• a koronavírus-járványra reagáló intézkedések, és
• egyéb tartalmilag releváns intézkedések. 

Az két részen belül a Hivatal a következőkről érdeklődött:

• politikai információk (irányelv) és a bizonyos személyes körülményekkel rendelkező sze-
mélyek vagy csoportok és a nyilvánosság számára szánt normatív intézkedések adatai,

• és (elkülönítve) a különleges intézkedések adatai, a ZVarD 17. és 18. cikke értelmében.  

12.2  Különleges intézkedések 
  végrehajtása a minisztériumok és 
  a kormányzati szolgálatok által

21 Elérhető itt:  www.zagovornik.si/letno-porocilo-2
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Szinte az összes minisztérium, alkotó szerv és kormányzati szerv válaszolt a Hivatalnak 
2020. december vége és 2021. január vége között. Néhány címzett azt válaszolta, hogy 2020-
ban nem hajtották végre azokat az intézkedéseket, amelyekről a Hivatal érdeklődött.

A több más beérkezett válaszból megállapítható, hogy a címzettek részéről még mindig van-
nak hiányosságok a ZVarD-nak megfelelő feladataik megértésében és a ZVarD értelmében 
vett diszkrimináció elleni védelemben, ideértve a különleges intézkedések fontosságát is. 
Ezért a beérkezett válaszok alapos megvizsgálása után a Hivatal saját maga határozta meg 
a vizsgálat szempontjából releváns intézkedéseket. A Hivatal azt is meghatározta, hogy ezek 
az intézkedések közül természetüknél fogva melyek a különleges intézkedések a ZVarD ér-
telmében.

A Hivatal a továbbiakban felsorolja a diszkrimináció kiküszöbölésére és az egyenlő bánás-
mód előmozdítására irányuló konkrét intézkedéseket, amelyek végrehajtásáról a címzettek 
2020-ban számoltak be.22

 

Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (MDDSZ)
A COVID-19 járvány megfékezése érdekében történő, és annak az állampolgárokra és a gaz-
daságra gyakorolt következményeinek enyhítéséről szóló törvény (ZIUZEOP), és A COVID-19 
járványos intervenciós intézkedésekről szóló törvény (ZIUOPDVE) keretein belül különleges 
kivételeket hoztak létre a szociális biztonság területén az anyagilag hátrányos helyzetű 
személyek ellátásánál. A Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 
(MDDSZ) is beszámolt a a ZIUZEOP-val egyszeri szolidaritási támogatás nyújtásáról pénzbeli 
szociális segélyben és gyermekgondozási támogatásban részesülőknek, valamint 700 euró 
vagy annál kevesebb nyugdíjban részesülőknek. Az aktív foglalkoztatási politika részeként az 
MDDSZ kiemelte a nemzetközi védelemmel rendelkező személyek munkahelyi képzési prog-
ramját; segítség a romák számára a roma települések szocializációjában és rendezésében a 
közmunkaprogram keretében; valamint egy alapvető műveltségfejlesztő program a romák 
számára nem formális képzés és oktatás révén.

Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium (MGRT)
Az MGRT beszámolt az Áruk és szolgáltatások a Szlovén Köztársaság fogyasztóinak történő 
kínálásának és eladásának ideiglenes tilalmáról szóló rendeletről, amely bizonyos kulcsfon-
tosságú üzletekben kizárólag bizonyos kiszolgáltatott csoportok (idősek, fogyatékkal élők, 
terhes nők) számára rendelt el vásárlási időpontokat, amivel csökkent a koronavírussal 
való fertőzés lehetőségének kockázata.23 A SPIRIT Slovenija állami ügynökségen keresztül 
az  MGRT eszközöket biztosított a nők a vállalkozói tevékenységekbe történő nagyobb mér-
tékű integrációjának elősegítéséhez. Ezt az intézkedést a Nők és férfiak esélyegyenlőségének 
2015–2020 közötti nemzeti programjáról szóló határozat is lefedi.

22 A minisztériumok, az alkotó szervek és a kormányzati szervek teljes válaszai a Hivatal archívumában érhetők el.
23 A Hivatal úgy értékelte, hogy ez az intézkedés részben diszkriminatív volt, nevezetesen abban a részben, amely 
 a 65 évnél idősebb emberek vásárlását csak a nap bizonyos óráira korlátozta.
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Oktatási, Tudományos és Sport Minisztérium (MIZŠ)
A koronaellenes intervenciós jogszabályokban (ZIUOPDVE) a minisztérium ingyenes meleg 
étkeztetést biztosított a szociálisan gyengébb családokból származó, távoktatásban részt-
vevő diákok és hallgatók számára. Az ingyenes meleg étkezés azoknak a tanulóknak és hall-
gatóknak is járt, akiket örökbe fogadtak. A MIZŠ elfogadta a Rövidebb programokat meg-
valósító és az állami költségvetésből finanszírozott óvodai tagozatok megszervezésének, 
működésének és finanszírozásának szabályzatát is, amely lehetővé teszi a kiszolgáltatott 
csoportokból származó óvodás gyermekek számára, hogy rövidebb, a szülők számára ingye-
nes óvodai programot szervezzenek. A minisztériumok, az alkotó szervek és a kormányzati 
szervek teljes válaszai a Hivatal archívumában érhetők el. A Hivatal úgy értékelte, hogy ez 
az intézkedés részben diszkriminatív volt, nevezetesen abban a részben, amely a 65 évnél 
idősebb emberek vásárlását csak a nap bizonyos óráira korlátozta. A nyilvános pályázat ke-
retében az óvodákat felkérték az említett rövid program megszervezésére. A felsőoktatás-
ba történő beiratkozásra és a beiskolázás végrehajtására vonatkozó pályázat szabályzata 
szabályozza a különleges státusszal rendelkező jelöltekkel szembeni különleges bánásmó-
dot, amelyet az első fokon felvételizők a jelentkezési-felvételi eljárás során szereznek meg. 

Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezési Minisztérium (MKGP)
A koronaellenes jogszabályok első csomagja (ZIUZEOP) keretén belül szolidaritási támogatást 
szabtak ki a 65 év feletti mezőgazdasági szereplők számára. Az agrárstrukturális politika 
és a vidékfejlesztési agrárpolitika intézkedéseiről szóló rendelet harmadik intézkedésének 
pályázati felhívásában – A mezőgazdaság, az erdészet és a vidéki térségek területén működő 
nonprofit egyesületek működésének támogatása 2020-ig – az MKGP külön támogatásban 
részesítette a vidéki asszonyok munka- és életkörülményeinek javításán dolgozó vidéki egye-
sületeket. A 2014–2020 közötti vidékfejlesztési program keretében, amely az EU közös ag-
rárpolitikájának része, az MGKP végrehajtotta az M06.1 a fiatal gazdálkodók tevékenységeit 
megindító támogatás alintézkedését. Ezek olyan egyirányú támogatások, amelyekre azok a 
18–40 éves fiatal gazdálkodók jogosultak, akik megfelelő szakmai ismeretekkel és készségek-
kel rendelkeznek, és első alkalommal létesítenek mezőgazdaságot.

Belügyminisztérium (MNZ)
A rendőrség, mint az MNZ-t alkotó szerv figyelemfelkeltő kampányt folytatott a COVID-19 
témával kapcsolatban a járvány során elkövetett erőszak különböző formáiról. A szociális 
munka központjaival (CSD) és a nem kormányzati szervezetekkel együtt egyöntetűen meg-
állapították, hogy nem kevesebb, hanem több erőszak, valamint kevesebb feljelentés és se-
gítségkérés történt. A vírus terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések idején a 
családon belüli erőszak és az internetes zaklatás áldozatává vált nők és gyermekek nagyon 
rossz helyzetben vannak.

Környezetvédelmi és Térrendezési Minisztérium (MOP)
A minisztérium számos olyan projektről számolt be a 2020–2025 közötti időszakra, amelye-
ket a SZK Ingatlanjegyzékével (SSRS) együtt hajt végre. Ez a keret magában foglalja az SSRS 
saját építési projektjeit, a Lakások és telkek vásárlására irányuló lakossági felhívás szerinti 
lakásvásárlásokat és hasonlóakat. Itt a MOP kihangsúlyozta, hogy a lakások egy része kizáró-
lag 18 és 29 év közötti fiataloknak lesz szánva, mivel a fiatalok és a fiatal családok az egyik 
kiemelt csoport a nonprofit lakások kiosztásánál a lakástörvénynek megfelelően.

12 Intézkedések a diszkrimináció megszüntetésére és az egyenlő bánásmód előmozdítására 



138 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

Igazságügyi Minisztérium (MP)
A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések részeként a minisztérium beszámolt a jár-
vány idején a börtön elhagyását lehetővé tevő intézkedésekről, a börtönbüntetést letöltő 
anyák számára, a gyermekekkel való kapcsolattartás céljából. A Büntetőeljárási törvény mó-
dosításának elfogadásával, amelyet az MP készített 2020-ban, kiegészítették a fiatalkorúak 
eljárási jogait a büntetőeljárásokban annak érdekében, hogy azok megértsék és követhessék 
az ilyen eljárásokat, és gyakorolhassák a tisztességes eljáráshoz való jogukat.

Egészségügyi Minisztérium (MZ)
A COVID-19 járvány kezelésével kapcsolatos intézkedéseknél az MZ levélben felhívta az 
egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy a kiszolgáltatott betegcsoportok (onkológiai bete-
gek) egyéni szállításban részesüljenek a koronavírus fertőzésének megakadályozása érdeké-
ben, függetlenül a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet (ZZZS) szabályaitól. Az MZ beszámolt 
azon rendeletek elfogadásáról, amelyek kivételt írnak elő a kísérő jelenlétére a szlovén nyelv 
tolmácsolásához való joggal rendelkező betegek gyógykezelésében. Rámutattak a COVID-19 
fertőző betegség kockázatának és terjedésének csökkentésére irányuló ideiglenes intézkedé-
sekről szóló rendeletre is, amely előírja, hogy a siketekkel, siketnémákkal és nagyothallókkal 
folytatott közvetlen kommunikáció során ideiglenesen fel lehet függeszteni a védőmaszkok 
használatát, figyelembe véve az összes érintett személy védelmét, feltéve, hogy biztosítva 
vannak bizonyos egyéb biztonsági intézkedések.
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13 A HIVATAL KUTATÁSI 
 TEVÉKENYSÉGE  
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A Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény (ZVarD) 21. cikkének első francia bekezdése 
értelmében az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) hatásköreibe és feladatköreibe tar-
tozik a független kutatások lefolytatása, amelyek célja a bizonyos személyes körülményekkel 
rendelkező személyek helyzetének és más diszkriminációval kapcsolatos kérdések meghatá-
rozása. Bármilyen, a diszkriminációval kapcsolatos elemző vagy kutatómunka eredményei 
információk az egyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről (equality 
data).

A Hivatal kutatási tevékenységeit és az ország diszkrimináció elleni védelme általános hely-
zetének megfigyelését (a ZVaRD 21. cikkének hatodik francia bekezdése) két nehézségi szin-
ten végzi:

• A kutatások szintjén, amikor a cél egy bizonyos társadalmi problémákba való komple-
xebb betekintés tudományos eszközök segítségével (pl. a nyilvánosság hozzáállása egy 
bizonyos személyes körülményekkel rendelkező társadalmi csoporthoz).

• Az elemzések szintjén, amikor egy kevésbé terjedelmes vagy specifikusabb diszkriminá-
ciós kérdés főbb jellemzőit elemzi és azonosítja.

Olyan információk számítanak az egyenlőségre, az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlő-
ségre vonatkozó adatoknak, amelyek felhasználhatók a társadalmi helyzet leírására és elem-
zésére. Az információ lehet kvantitatív vagy kvalitatív, amelyből levezethető az egyenlőt-
lenség, az egyenlőtlen bánásmód és az esélyegyenlőtlenség, valamint ezek hatásainak vagy 
vagy okainak mértéke. Az adatforrások lehetnek népszámlálások, közigazgatási nyilvántar-
tások, háztartási és egyéni kérdőívek, felmérések, a lakosság értékeit és hozzáállását feltá-
ró közvélemény-kutatások, a diszkriminációs esetekre vonatkozó adatok, a diszkrimináció 
helyzetvizsgálata, a munkaadók és szolgáltatók általi sokszínűség megfigyelése, valamint 
kvalitatív kutatási stratégiák, például esettanulmányok, mélyinterjúk és szakértői interjúk… 
24 Az egyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló minőségi és meg-
bízható adatok elengedhetetlenek a diszkrimináció elleni hatékony védelemhez és az egyenlő 
bánásmód előmozdításához, valamint az e területeken tapasztalható tendenciák azonosítá-
sához.

A diszkrimináció és a tényleges egyenlőtlenség, az egyenlőtlen bánásmód és az esélyegyen-
lőtlenség fennállására vonatkozó kutatások és adatok hiánya azt jelenti, hogy nem tudjuk 
teljes mértékben megérteni a diszkrimináció okait, mértékét és jellemzőit. Ennek eredmé-
nyeként a diszkrimináció elleni védelmet szolgáló intézkedések és politikák megtervezése és 

13.1  A kutatások fontossága a Hivatal 
  munkája szempontjából

24 Az egyenlőségre vonatkozó adatok definíciója az Európai Bizottság (2016) European Handbook on Equality 
 Data című kiadványából származik, 15. oldal Elérhető itt: https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.
 cfm?action=display&doc_id=43205
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142 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

végrehajtása is akadályozva van. Csak minőségi adatok és független kutatások eredménye-
inek megszerzésével lehet olyan intézkedéseket és jogalkotási megoldásokat megtervezni, 
amelyek biztosítják az egyenlő bánásmódot mindenkivel szemben, és amelyek pártatlan és 
reális képet adnak a diszkrimináció állapotáról.

Szlovéniát a nemzetközi ellenőrzési mechanizmusok is figyelmeztetik az egyenlőség, az 
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség adataihoz való hozzáférés rendszeres és teljes körű 
biztosításának fontosságára.25 Ezek rávilágítanak a hiteles, lebontott adatok hiányára a sze-
mélyes körülményekkel rendelkező emberek egyes csoportjairól, és ezzel összefüggésben a 
releváns kutatások hiányáról.

2020-ban néhány kulcsfontosságú stratégiai dokumentum lett elfogadva az Európai Unió 
szintjén, amelyek kihangsúlyozzák az ilyen adatok gyűjtésének fontosságát, mivel ezek kulcs-
fontosságúak a fejlődés nyomon követésében, és a nemzeti és európai szintű intézkedések 
hatékonyságának értékelésében is.

Ezek a dokumentumok a következők:

• Az EU 2020–2025 stratégiája a leszbikus, meleg, biszexuális, transz, interszexuális és 
queer (LMBTIQ) személyek egyenlőségéért,26

• EU 2020–2025 rasszizmus elleni uniós cselekvési terv27 és  
• Az EU 2020-2030 stratégiai kerete a roma egyenlőséghez, integrációhoz és befogadás-

hoz28 

A miniszterekkel és az állami intézmények magas szintű képviselőivel folytatott találkozó-
kon a Hivatal vezetője rámutatott az elégtelen adatgyűjtés kihívására az egyenlőség, egyen-
lő bánásmód és esélyegyenlőség területén, mivel Szlovénia le van maradva a többi EU tagál-
lamhoz képest.29  

25 Az ENSZ kisebbségekkel foglalkozó különleges előadójának jelentése (2019), elérhető szlovén fordításban az  
 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal 2018-as éves jelentésében és a www.zagovornik.si oldalon. 
26 Elérhető itt: Az LMBTIQ személyek egyenlőségének stratégiája az EU-ban (europa.eu); https://ec.europa.eu/ 
 commission/presscorner/detail/en/ip_20_2068
27 Elérhető itt: A rasszizmus elleni küzdelem fordulópontjának cselekvési terve (europa.eu); https://ec.europa.eu/
 commission/presscorner/detail/en/ip_20_1654
28 Elérhető itt: A romák egyenlősége, befogadása és integrációja az EU-ban | Európai Bizottság (europa.eu);  
 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/ 
 roma-equality-inclusion-and-participation-eu_sl#strateki-okvir-eu-za-enakost-vkljuevanje-in-udelebo-romov
29 Az Európai Bizottság 2017-es tanulmánya szerint az egyenlőségre vonatkozó adatok gyűjtése Szlovéniában  
 „kritikusan gyenge”, és a szlovén hatóságok erőfeszítései a meglévő adatok terjesztésére, javítására és  
 felhasználására messze elmaradnak az Európai Unió tagállamai átlagától. Bővebben: Evropska komisija (2017) 
 Analysis and comparative review of equality data collection practives in the European Union: Equality data 
 indicators: Methodological approach, 49. oldal Elérhető itt: https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.
 cfm?action=display&doc_id=45793
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30 Az egyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló információk szükségességének 
 okainak részletesebb elemzései: Európai Bizottság (2016) European Handbook on Equality Data, 19–22. oldal 
 Elérhető itt: https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=43205.
31 Például: A személyek faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
 végrehajtásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/ES irányelv 15. cikke. Elérhető itt: EUR-Lex - 32000L0043 - 
 EN - EUR-Lex (europa.eu)

13 A hivatal kutatási tevékenysége 

A minőségi és megbízható adatok az egyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esély-
egyenlőségről főként ezért szükségesek:30

• a közvetett diszkrimináció azonosítása és bizonyítása. Közvetett diszkrimináció a 
ZVarD 6. cikkének második bekezdése értelmében akkor áll fenn, ha egy bizonyos sze-
mélyes körülményekkel rendelkező személy vagy személyek csoportja kedvezőtlenebb 
helyzetben van, vagy lehetne egy látszólag neutrális rendelkezés, kritérium vagy praxis 
miatt. Ez összhangban áll az uniós joggal, amely kifejezetten kimondja, hogy a nemzeti 
jog előírhatja, hogy közvetett diszkrimináció statisztikák alapján is megállapítható.31  

• az emberi jogok és alapvető szabadságok gyakorlásának megfigyelése és felügyelete. 
A 21. cikk hatodik francia bekezdésében a ZVarD előírja a Hivatalnak, hogy figyelnie kell 
az ország általános helyzetét a diszkrimináció elleni védelem és a bizonyos személyes 
körülményekkel rendelkezők helyzetének területén. Ennek a feladatnak a következetes 
végrehajtása szinte lehetetlen a Hivatal számára az egyenlőségről, az egyenlő bánás-
módról és az esélyegyenlőségről szóló megfelelő információk hiányában, és csak a tények 
részleges és nem reprezentatív képén alapulhat, aminél kiemelkednek bizonyos személyi 
körülményekkel rendelkező személyek bizonyos csoportjai (pl. nemi identitás, vallás, et-
nikai származás, szexuális irányultság), amelyek státusa gyakorlatilag ismeretlen. Ezen 
adatok hiánya lehetetlenné teszi az emberi jogok egyezményei alapján történő, Szlové-
nia által vállalt nemzetközi kötelezettségek végrehajtásának megfigyelését az Egyesült 
Nemzetek Szervezete és az Európa Tanács égisze alatt, különféle nemzetközi mechaniz-
musok keretében, állami szervek szintjén.

• a diszkrimináció elleni védelemre, valamint az egyenlőség, az egyenlő bánásmód és 
az esélyegyenlőség előmozdítására irányuló közpolitikák kialakítása és végrehajtása. A 
ZVarD 14. cikke értelmében az állami szerveknek, a helyi közösségeknek, az önszabályozó 
nemzeti közösségeknek és a közhatalom birtokosainak meg kell teremteniük a feltétele-
ket hatáskörükön belül az egyenlő bánásmódhoz minden emberrel szemben, bármilyen 
személyes körülménytől függetlenül, a tudatosság növelésével és a helyzet megfigyelé-
sével ezen a területen, valamint normatív és politikai jellegű intézkedések révén. 

• egyedi intézkedések elfogadása és végrehajtása az egyenlőség, az egyenlő bánásmód 
és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A ZVarD 17. és 18. cikke értelmében az 
állami és a magánszektor szereplői különleges intézkedéseket fogadhatnak el annak biz-
tosítása érdekében, hogy a kedvezőtlenebb helyzetben lévő személyek vagy személyek 
csoportjai a bizonyos jogokhoz való hozzáférésükkor kedvezőbb bánásmódban részesül-
jenek. Ezeknek az intézkedéseknek a jogszabályi előírásoknak megfelelő elemzéseken kell 
alapulniuk, végrehajtásukat rendszeresen ellenőrizni kell, és az intézkedéseket meg kell 
szüntetni, amikor elérik céljukat. Az egyenlőségre vonatkozó minőségi adatok hiánya 
megakadályozza a Hivatalt abban, hogy megfelelő különleges (és egyéb) intézkedések 
elfogadását javasolja a jogalanyoknak a ZVarD értelmében. 



144 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

2020-ban a Hivatal három kutatást végzett:

• közvélemény-kutatás: Felfogások és tapasztalatok a diszkriminációról Szlovéniában 
2020-ban; 

• kutatás: A HIV-fertőzöttek biztosításhoz való hozzáférése;
• kutatás: Az idősek otthonaiban lévő körülmények a COVID-19 járvány első hullámában.

2020-ban az egyenlőségre, az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó ada-
tok gyűjtése vagy felhasználása céljából a Hivatal az alábbiakat hajtotta végre:

• társfinanszírozta a 2019–2021 közötti időszakban társfinanszírozásra szánt két célzott 
kutatási projekt kutatási tevékenységének végrehajtását (a Szlovén Köztársaság Kuta-
tási Ügynökségével együttműködve); 

 
• alaposan megtervezte és végrehajtotta az összes diszkrimináció tapasztalataival kap-

csolatos közvélemény-kutatás frissítésének és részleges megismétlésének folyamatát, 
valamint finanszírozta a felmérés végrehajtását;

• részt vett az Equinet egyenlőségről, egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről szóló 
kutatásával és adataival foglalkozó munkacsoportjának munkaértekezletén (Equinet 
Working Group Research and Equality Data);

• részt vett az egyenlőség, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség adataival kapcsola-
tos alcsoport két munkaértekezletén (Subgroup on Equality Data) a megkülönböztetés-
mentesség, az egyenlőség és a sokszínűség főképviselői csoportjában (High Level Group 
on Non-Discrimination, Equality and Diversity).

13.2  A Hivatal kutatási 
  tevékenységeinek áttekintése 
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13.3.1  A közvélemény-kutatásról 

2020-ban a Hivatal kivitelezte a „2020-as kutatást a diszkrimináció felfogásáról és tapasz-
talatairól Szlovéniában” (közvélemény-kutatás) azzal a céllal, hogy nyomon kövesse a lakos-
ság diszkriminációval kapcsolatos tendenciáit. Ez „A diszkrimináció felfogása Szlovéniában 
— közvélemény-kutatás” korszerűsítése, amelyet a Hivatal 2017-ben készített. A kutatás egy 
részének megismétlésével összehasonlító adatokat akart szerezni, hogy figyelemmel kísér-
hesse a közvélemény három év alatt bekövetkező lehetséges változásait.

A közvélemény-kutatás célja az volt, hogy betekintést nyerjen az emberek diszkriminációval 
kapcsolatos attitűdjeibe és tapasztalataiba, valamint hogy értékelje az Esélyegyenlőségi Biz-
tosi Hivatal felismerhetőségét. Ezért különleges kérdőívet készített egy külső vállalkozóval, 
és a felmérést teljes egészében a Mediana kft. Piac- és Médiakutató Intézet végezte. A kuta-
tási módszer a számítógéppel segített telefonos és a számítógéppel támogatott online fel-
mérés kombinációja volt. A felmérés 2020. október 30. és november 9. között lett kivitelezve.

13.3.2   A válaszadók mintájának leírása

A mintakeret a Szlovén Köztársaság népessége volt, a 18 és 75 év közötti általános népes-
ség. A felmérés nem, életkor, régió és végzettség szerint reprezentatív; 1007 fős mintán lett 
elvégezve.

A válaszadók több mint fele (53 százaléka) vallásosnak vallotta magát, ebből 91 százalék a 
katolikus hit tagjának vallotta magát. A válaszadók kevesebb mint fele (45 százaléka) vallot-
ta magát ateistának. A válaszadók döntő többsége szlovénnak vallotta magát nemzetiség 
szempontjából (94 százalék). Hat százalék más nemzet vagy nemzetiség tagjának vallotta 
magát, például szerbnek, horvátnak és másoknak. 

13.3.3  A diszkriminációval kapcsolatos toleranciák és 
    nézetek 

A válaszadók kérdések sorozataiban egyetértésüket vagy egyet nem értésüket fejezték ki a 
különféle diszkriminációval kapcsolatos állításokkal. A válaszadók ötfokú Likert-skálán adták 
meg véleményüket, ahol az 5 a teljesen egyetértek, a 4 az egyetértek, a 3 az egyet is értek 
meg nem is, a 2 a nem értek egyet és az 1 az egyáltalán nem értek egyet.

13.3  2020-as kutatás a diszkrimináció 
  felfogásáról és tapasztalatairól 
  Szlovéniában

13 A hivatal kutatási tevékenysége 
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A diszkriminációról szóló állításokkal való egyetértés, és a 2017. évi közvélemény-kutatás 
eredményeivel való összehasonlítás legfontosabb megállapításai:

• Általánosságban elmondható, hogy a szlovén lakosság körében a tolerancia szintje vi-
szonylag magas. Átlagosan a fiataloknak (15–24 évesek) és az időseknek (65–75 évesek), 
a nőknek, a városlakóknak és az ateistáknak magasabb toleranciájuk.

• Szlovéniában kevesebb ember van meggyőződve az idősebb generáció azonos képességé-
ről a fiatalabb generációhoz képest, mint 2017-ben.

• A legmagasabb a nemek egyenlő szerepének toleranciája és a különböző képzettségű 
emberek iránti hozzáállás toleranciája.

• Nagyon nagy tolerancia mutatkozik az olyan munkatárs iránt, aki idegen és jól tud szlo-
vénul, valamint a gyermek más nemzetiségű vagy bőrszínű emberrel való házasságának 
támogatásánál.

• Magas szintű bizonytalanság tükröződik a romákkal kapcsolatos attitűdben, míg a bizo-
nyos vélemények arányosan negatívak és pozitívak.

• 2017-hez képest nagyobb a tolerancia a homoszexuálisokkal és a romákkal szemben.
• Csökkent azok aránya, akiknek kellemetlen lenne egy mentális rendellenességgel vagy 

HIV-vel élő emberrel dolgozni. 

13.3.4  A diszkrimináció felfogása

A közvélemény-kutatás eredményei azt mutatják, hogy Szlovénia lakossága a diszkrimináci-
ót többnyire bőr szín miatti egyenlőtlen bánásmódként értelmezi (30 százalék). Az állítások 
negyede nem miatti egyenlőtlen bánásmódra vonatkozott (26 százalék), ötöde pedig a val-
lásra (21 százalék) vagy az általánosságban vett egyenlőtlen bánásmódra (21 százalék).

A lakosság kétharmada számára fontos probléma az országban lévő diszkrimináció. 
Szlovénia lakosságának öt százaléka számára jelenti a diszkrimináció a legnagyobb prob-
lémát az országban. 24 százalék véli úgy, hogy a diszkrimináció az ország legelterjedtebb 
problémái közé tartozik, és 37 százalékuk véli úgy, hogy a diszkrimináció problémát jelent. Ez 
azt jelenti, hogy Szlovénia lakosságának 66 százaléka számára fontos társadalmi probléma 
a diszkrimináció.

A válaszadók csupán 30 százaléka véli úgy, hogy a diszkrimináció kisebb probléma, mint az 
ország többi problémája, és három százaléka véli úgy, hogy ez egyáltalán nem probléma.

Az emberek szerint kik azok, akik diszkriminációt okoznak?
A válaszadók álláspontja – három válaszra volt lehetőségük – az, hogy a diszkriminációt legy-
gyakrabban természetes személyek vagy magánszemélyek (50 százalék), magánmunkálta-
tók (34 százalék) és politikusok (34 százalék) követik el. Őket követik a média (18 százalék), 
a kormányok (17 százalék) és a vallási szervezetek (17 százalék).

Az emberek szerint milyen személyes jellemzők miatt jön létre a legtöbb diszkrimináció?
Azok a személyes körülmények, amelyeket a válaszadók leggyakrabban tekintenek a diszkri-
mináció kiváltó okának a nemzetiségi, faji vagy etnikai hovatartozás (45 százalék), ezt köve-
tik a szexuális irányultság (39 százalék) és a politikai meggyőződés (25 százalék).
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Melyik társadalmi területen terjed leginkább a diszkrimináció?
Szlovénia lakosságának 70 százaléka szerint a diszkrimináció a munka és a foglalkoztatás 
területén a legelterjedtebb, ezt követik az igazságszolgáltatás és a szociális biztonság 38 
százalékkal, és a rendőrségi eljárások 36 százalékkal.

A szlovén emberek szerint kik a diszkrimináció leggyakoribb célpontjai?
Szlovénia lakossága úgy véli, hogy a diszkrimináció leggyakoribb célpontjai a homoszexuáli-
sok (24 százalék) és a romák (24 százalék), őket követik a szegények (21 százalék), a külföldi-
ek (20 százalék) és a nők (19 százalék).

Hogyan kezelik az emberek a diszkriminációt?
Szlovénia lakosságának majdnem kétharmada (62 százaléka) valószínűleg vagy biztosan fel-
jelentené más emberek diszkriminációját, ha ennek tanúi lennének vagy megtudnák.

A legtöbb válaszadó az ombudsmant (78 százalék), a különböző felügyeleteket (44 százalék) 
és az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatalt (37 százalék) jelölte meg azon szervezetek és szervek 
között, amelyekhez az egyének diszkrimináció esetén fordulhatnak.

Általánosságban hogyan értékelik az emberek a diszkrimináció terén elért haladást?
Szlovénia lakosságának alig egyötöde (19 százaléka) gondolja azt, hogy az elmúlt években 
javult a diszkriminációval és az egyenlőtlenséggel kapcsolatos helyzet. 40 százaléka szemléli 
kritikusan a diszkrimináció elleni védelem módját, és úgy vélik, hogy az egyenlőtlenség elleni 
küzdelemről nem gondoskodnak megfelelően (vagy egyáltalán nem).

13.3.5  A diszkriminációs tapasztalatok

Milyen mennyiségben és hol voltak a lakosok diszkriminálva az elmúlt 12 hónapban?
A válaszadók 22 százaléka mondta azt, hogy diszkrimináció érte őket az elmúlt 12 hónapban. 
Ezek 11 százaléka válaszolta azt, hogy többször megcélozták őket. 

Milyen személyes sajátosságok miatt diszkriminálták a válaszadókat leggyakrabban? 
Több mint fele válaszolta azt, hogy a munka és a foglalkoztatás területén (52 százalék) érte 
őket diszkrimináció, majdnem ötödét az egészségügy területén (17 százalék), valamint a 
kereskedelemben és egyéb szolgáltatási tevékenységekben (15 százalék).

Azok a személyes körülmények, amelyek miatt a válaszadók úgy gondolták, hogy szemé-
lyesen diszkriminálták őket, az életkor (22 százalék), az iskolai végzettség (20 százalék), a 
politikai meggyőződés (16 százalék), a fogyatékosság (14 százalék), a nem (12 százalék) és a 
társadalmi helyzet (11 százalék) voltak.

Szlovénia lakosságának 13 százaléka állítja, hogy rokonaikat diszkrimináció érte, 9 kilenc 
százalékuk pedig azt, hogy többszörös diszkrimináció érte őket. Leggyakrabban, az esetek 
jó felében (54 százalék), a munkahelyen vagy a foglalkoztatás során diszkriminálták őket, és 
majdnem 20 százalékot az egészségügyben.
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A diszkrimináltak intézkedtek-e, és ha nem miért nem? 
Azoknak a négyötöde (80 százalék), akik úgy gondolják, hogy az elmúlt 12 hónapban diszk-
rimináció érte őket, (22 százalék) nem indított eljárást a jogaik védelme érdekében, mivel 
úgy gondolják, hogy semmi sem változott volna (48 százalék), hogy ez csak tovább rontott 
volna a helyzeten (26 százalék), vagy úgy érezték, hogy a folyamat túl bonyolult, időigényes 
és drága (18 százalék). Csak ötöde (20 százalék) azoknak, akik diszkriminációt tapasztaltak, 
cselekedett jogai védelme érdekében.

Hány ember tapasztalt zaklatást az elmúlt 12 hónapban és hol? 
Szlovénia lakosságának 14 százaléka tapasztalt zaklatást az elmúlt 12 hónapban, hat száza-
léka többször. A zaklatottak közel 40 százaléka (az összes válaszadó legalább öt százaléka) 
tapasztalt munkahelyi vagy foglalkoztatási zaklatásokat.

Mennyire elterjedt a szexuális zaklatás Szlovéniában, és hol volt a legelterjedtebb?  
Tavaly Szlovénia lakosságának négy százaléka tapasztalt szexuális zaklatást, egy százalék 
többször is. Leggyakrabban, az esetek csaknem felében (46 százalék), a szexuális zaklatás a 
munka és a foglalkoztatás területén történt.

13.3.6   A Hivatal ismeretsége és felismerhetősége

A Hivatal számára fontos adatnak számít az, hogy a válaszadók 42 százaléka nem tudja, 
milyen funkciókat tölt be a Hivatal.

A szolgáltatások igénybevevőinek csaknem fele (47 százaléka) volt elégedett a Hivatal szol-
gáltatásaival, amelyek közül nyolc százalék volt nagyon elégedett.

Szlovénia lakosságának több mint 40 százaléka érdeklődik a diszkriminációval vagy az egyen-
lőtlenséggel kapcsolatos információk iránt. Alig egynegyedük gondolja úgy, hogy kellően tá-
jékozott ebben a témában.
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2019-ben a Hivatalhoz egy indítvány érkezett diszkrimináció kezelésére, amelyben a kezde-
ményező kijelentette, hogy a biztosítótársaság indokolatlanul elutasította a biztosítás meg-
kötését a HIV-fertőzés személyes körülménye miatt. Jelen esetben a Hivatal az egészségi 
állapotot személyes körülményként ismerte el. Az eljárás során a Hivatal megállapította, 
hogy a biztosítótársaság ilyen bánásmódja ZVarD szerinti diszkriminációnak minősül.32

A Hivatal ellenőrizte, hogy ez egy egyszer előfordult eset volt-e, vagy a HIV-vel élő embe-
reknek, mint csoportnak, hasonló problémái vannak-e a biztosítás megkötése során. Ezért 
2020-ban úgy döntött, hogy ebben a kutatásban rendszerszinten vizsgálja meg a HIV-fer-
tőzöttek hozzáférését a biztosításhoz. Ehhez a döntéshez hozzájárult az a tény is, hogy a 
HIV-fertőzötteket még mindig gyakran megbélyegzik, ami miatt nem szeretnék (nyilváno-
san) felvállalni.

A kutatás áttekintést nyújt a biztosítás és a diszkrimináció koncepcióiról, kiemeli a HIV-fer-
tőzöttek helyzetét, és összefoglalja a Hivatal által kezelt esetet. Példák vannak bemutatva 
más országok szabályozásairól, és más országok egyes esélyegyenlőségi szerveinek tapaszta-
latairól. Be vannak mutatva a szlovén biztosító- és viszontbiztosító társaságok a Hivatalnak 
küldött, a biztosítási feltételekkel és a HIV-fertőzöttek kezelésével kapcsolatos válaszai is. 
A kutatás befejező része megállapításokat tartalmaz a HIV-fertőzöttekkel szembeni bánás-
módról a biztosítás megkötése során Szlovéniában.

A Hivatal megállapította, hogy a HIV-vel élő emberek számára:

• a súlyos betegség biztosítása (és hasonló egészségbiztosítások) szabály szerint nem áll-
nak rendelkezésre, és az életbiztosítás általában módosított feltételek mellett áll ren-
delkezésre; 

• a balesetbiztosítások általában rendelkezésre állnak. 

Ebben az kontextusban a biztosítótársaságok nem térnek el más országok gyakorlataitól. 
Egyéb jellemzőkben sem térnek el, pl. viszonylag merev biztosítási rendszeren alapulnak; a 
viszontbiztosító társaságoktól függenek; nincs tapasztalatuk és üzleti érdeklődésük a szol-
gáltatások HIV-fertőzötteknek való testreszabása iránt. 

A Hivatal ajánlásokat küldött különféle szervezeteknek33 a kutatás és hasonló külföldi elem-
zések eredményei alapján.

A teljes kutatás elérhető a Hivatal honlapján.34

13.4  Kutatás: A HIV-fertőzöttek 
  biztosításhoz való hozzáférése

32 Az anonimizált eset a www.zagovornik.si weboldal „Zaključena ugotavljanja diskriminacije” 
 (lezárt diszkrimináció-megállapítások) részben van közzétéve
33 Pl. National AIDS Trust. 2017. HIV and Finance: Exploring access to financial services for people living with HIV 
 in the UK. Elérhető itt: https://www.nat.org.uk/sites/default/files/publications/hiv_and_finance2017.pdf 
34 Elérhető itt: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/12/Raziskava-Zagovornika_ 
 Dostopnostzavarovanj-za-ljudi-ki-%C5%BEivijo-s-hivom-1.pdf 
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Amikor 2020 márciusában bejelentették a koronavírus-járványt, a Hivatal arra összponto-
sított, hogy figyelemmel kísérje miként befolyásolják a járvány és a bevezetett védelmi in-
tézkedések a kiszolgáltatott csoportok jogait, esélyegyenlőségét és a velük szembeni bánás-
módot. Az idősek otthonaiban a fertőzések terjedése és a halálozások magas aránya miatt 
(az általános lakossághoz viszonyítva) a Hivatal igyekezett minél több információt szerezni 
az idősek otthonaiban kialakult helyzetről az ott élőktől, hozzátartozóiktól és az otthonok 
dolgozóitól. Az idősek jogainak védelme területén tevékenykedő civil szervezetek képviselőit 
is meghívta részvételre.

A kutatás célja az volt, hogy lehetőségük legyen megszólalni azoknak, akiket a koronaví-
rus-fertőzés terjedésének megfékezésére irányuló intézkedések súlyosan érintettek és nehéz 
helyzetbe kerültek miattuk. A Hivatal a „semmit az idősekről az idősek nélkül” elvet követte.

A vizsgálat két részben lett kivitelezve. A Hivatal először egy online felmérést készített, ame-
lyet részben vagy egészben 87 lakó, a lakók 597 rokona vagy hozzátartozója, 72 igazgató, 
427 egyéb alkalmazott és 84 civil szervezet munkatársa töltött ki. Ezután mélyinterjúkat 
készített az idősek intézményi gondozásának kiválasztott szakértőivel és néhány lakossal.

A felmérés és az interjúk azt mutatják, hogy a lakosok koronavírus-fertőzés elleni védelmére 
irányuló intézkedéseknek 2020. március 6. és április 30. között súlyos következményei voltak 
az egészségükre, jóllétükre, előnyeikre és jogaikra. Egyes otthonokban a lakosokat nagyon 
sokáig bezárták a szobájukba, emiatt fizikailag és szellemileg is meggyengültek. Szenvedtek 
a korlátozott kapcsolattartás és a társasági élet korlátozása miatt. Bár biztonságban voltak, 
mégis börtönben érezték magukat, mint ahogy azt állították. Néhányan úgy haltak meg, 
hogy a rokonaik nem is tudtak róla. 

A rokonokkal telefonon és más technikai eszközökön folytatott beszélgetések enyhítették 
szorongásukat. De nem mindenki tudta kihasználni ezeket a lehetőségeket, mert nem bírták 
vagy tudták használni ezeket az eszközöket, vagy nem volt hozzáférésük hozzájuk.

13.5  Kutatás: Az idősek otthonaiban 
  lévő körülmények a COVID-19 
  járvány első hullámában
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Az igazgatók, az otthoni alkalmazottak és a civil szervezetek képviselői kijelentették, hogy 
a járvány idején a szakorvosi vizsgálatok, a gyógytorna és a foglalkozási terápiák kevésbé 
voltak elérhetőek. Azt is kifejtették, hogy a koronavírus terjedésének megfékezésére irányuló 
intézkedések súlyosan sértették a lakók emberi, alkotmányos jogait, például a mozgáshoz, a 
családi élethez, az egyenlő egészségügyi bánásmódhoz, az egészséghez, a lakás sérthetetlen-
ségéhez és a jogi védelemhez való jogukat. Felhívták a figyelmet a személyzet alultápláltsá-
gára is, ami már a járvány előtt is problémát jelentett.

Az otthonok lakói megdicsérték a személyzet kemény munkáját, odaadását és szívélyessé-
gét.

Az otthonok lakói által a járvány első hullámában tapasztalt problémák számos következ-
ménye annak is köszönhető, hogy már harminc éve nem megfelelő az idősek intézményi 
és intézményeken kívüli ellátása, valamint annak, hogy nincs megfelelően megszervezve a 
hosszan tartó gondozás területe.

Az otthonokban nem volt elegendő szobakapacitás, hogy a lakókat megfelelő módon szét-
válasszák különböző zónákba, és megakadályozzák a vírus terjedését. Túl kevés volt a sze-
mélyzet. A korlátozó és védő intézkedések következésképpen aránytalanul sokáig tartottak.

Az otthonok nem tudtak megfelelő kezelést biztosítani a koronavírussal megfertőzöttek szá-
mára, mivel nem egészségügyi intézmények. Csökkenteniük kellett vagy teljesen le kellett 
állítaniuk a terápiák és egyéb szolgáltatások alkalmazását, ami jelentős hatással volt a lakók 
egészségére és jólétére. Különösen azoknak romlott az állapota, akik demenciában, mozgás-
képtelenségben, valamint egyéb fogyatékkal vagy betegséggel küzdenek.

Az otthonokban nem volt megfelelő hozzáférés az információs és kommunikációs technoló-
giákhoz, valamint a kisegítő személyzethez, hogy a lakók jobban tarthassák a kapcsolatot a 
külvilággal. A lakosokat nem tájékoztatták megfelelően az ellátással kapcsolatos panasztétel 
lehetőségéről.

A kutatás részeként a Hivatal megvizsgálta a külföldi bevált gyakorlatokat, és elemezte, 
hogy a korlátozó intézkedések más országokban milyen hatással vannak az idősek helyze-
tére. Röviddel a járvány kihirdetése után a nemzetközi kormányzati és nem kormányzati 
szervezetek arra hívták fel a figyelmet, hogy az időseknek ugyanolyan jogaik vannak, mint 
mindenkinek: joguk van azonos szintű egészségügyi ellátáshoz, joguk van dönteni a gyógyí-
tásukról és egyéb kérdésekről.

Ezért a kutatás megállapításai alapján a Hivatal kihangsúlyozta, hogy ha új intézkedéseket 
vezetnek be az új koronavírus veszélyesebb változatainak terjedésének korlátozására, akkor 
az intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül és olyan mértékben kell bevezetni, amely a 
legkevésbé érintené negatívan az otthonokban lakók helyzetét. A kivételeket és a megfelelő 
kiigazításokat is előre meg kell határozni a fogyatékossággal élők, demenciában szenvedők, 
mentális nehézségekkel küzdők és haldoklók esetében, hogy másokkal azonos vagy hasonló 
szintű jogokat élvezhessenek.
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Az idősek méltóságának és alapvető emberi jogainak tiszteletben tartásának kell lennie a fő 
útmutatónak, amikor az idősek gondozására vonatkozó megoldásokat találnak ki. E megoldá-
sok megvitatásába be kell vonni az otthonok lakosait és az idősek képviselőit is, akik részesei 
a civil társadalmi szervezeteknek. Erre vészhelyzetekben is lehetőségük kell hogy legyen.

Fontos, hogy a hatóságok elfogadják a kritikus helyzetekben történő kezelésről szóló proto-
kollokat, és tájékoztassák az otthonok lakóit, rokonaikat és barátaikat, az otthonok vezetőit 
és alkalmazottait, valamint az idősek gondozásában dolgozó civil szervezeteket a protokollok 
tartalmáról. A Hivatal kutatásai szerint a járvány első hullámában mindenki rosszul volt tá-
jékoztatva arról, hogy ki jogosult kórházi kezelésre és ki nem.
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35 Elérhető itt: https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/19/razp-crp-19.asp
36 További információ a kutatási projektről a Hivatal honlapján érhető el: http://www.zagovornik.si/
 raziskave-o-diskriminaciji/ 

13 A hivatal kutatási tevékenysége 

2019 elején a SZK Kutatási Közügynöksége meghívta a Hivatalt, hogy vegyen részt a „CRP 
2019” célzott kutatási program végrehajtásában.35 A Hivatal részt vesz a pályázatok megva-
lósításában és két kétéves kutatási projekt társfinanszírozásában, amelyek becslései szerint 
jelentősen hozzájárulnak a Szlovéniában lévő diszkrimináció okainak, terjedelmének és jel-
lemzőinek megértéséhez.

2020 márciusának végén a Hivatal tájékoztatta mindkét kutatási projekt szolgáltatóját a 
koronavírus-járvány visszaszorítására irányuló kormányzati intézkedések megváltozott kö-
rülményeiről.

A források csökkentése miatt a Hivatal kénytelen volt 2020-ban teljes mértékben felszaba-
dítani a projektek társfinanszírozására szánt pénzt, és felhasználni azt a járvány következ-
ményeinek megoldására Szlovéniában. A Hivatal arra kérte a kutatási projektek kivitelezőit, 
hogy ideiglenesen módosítsák a kutatási tevékenységek végrehajtását a szerződéses pénz-
eszközök rendelkezésre bocsátásáig. 2020. október elején a Hivatalnak visszaadták a koráb-
ban visszavont forrásokat, így a szerződéses kötelezettségeknek megfelelően 2020-ban újra 
teljesítve voltak a projektek társfinanszírozásának feltételei. Az említett helyzet miatt a 
kutatási projekteken belül egyes tevékenységek megvalósítása 2020-ban kevésbé volt sikeres 
az eredetileg tervezettnél.

A strukturális diszkrimináció mint akadály a tisztességes élet eléréséhez kutatási projekt 
kivitelezője a Ljubljanai Egyetem Szociális Munka Kara, Az etnikai származáson, fajon és/
vagy valláson alapuló diszkrimináció csökkentése és megszüntetése kutatási projekt kivite-
lezője pedig a Mirovni inštitut.

Az alábbiakban bemutatjuk mindkét projekt kutatási tevékenységének megvalósítását 2020-
ban.

13.6.1  A strukturális diszkrimináció mint akadály a 
    tisztességes élet eléréséhez

2020-ban a következő kutatási tevékenységek valósultak meg:36 

• Elemezve lettek a rendelkezésre álló statisztikák és az érdekképviseleti intézmények ada-
tai a diszkrimináció állapotának megvizsgálása érdekében, különös hangsúlyt fektetve 
a COVID-19 járvány következményeire. A következő csoportok a legkiszolgáltatottabbak:
• bizonytalan és önfoglalkoztatott munkások, akiknél a társadalmi-gazdasági helyzet 

aggasztóan romlik, a hatóságok által egyénekkel szemben hozott politikai indíttatá-
sú büntető intézkedések miatt is;

13.6  Célzott kutatási projektek
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37 További információ a kutatási projektről a Hivatal honlapján érhető el: http://www.zagovornik.si/raziskave-o-
 diskriminaciji/ 

• szegénységben élő idős emberek, akik között a legkiszolgáltatottabbak a 65 év feletti 
nők;

• fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek, akik nem megfelelően értelmezik és szabá-
lyozzák a helyzetüket;

• nők és gyermekek, akik erőszak áldozatai, és akiknél az erőszak patriarchális normali-
zálódása figyelhető meg;

• csoportok, amelyek gyűlöletbeszéd, rasszizmus, antiszemitizmus, homofóbia és nő-
gyűlölet áldozatai;

• a mentális egészségi problémákkal küzdők számának növekedése, állapotuk jelentős 
romlásával a járvány idején (például a serdülők körében növekvő öngyilkosság aránya).

• Felülvizsgálva lett a releváns nemzeti, európai és nemzetközi normatív keret a legkiszol-
gáltatottabb csoportokkal szembeni egyenlő bánásmód szempontjából: gyermekek, fogya-
tékkal élők, bizonytalan munkavállalók, mentális egészségi problémákkal küzdők, migrán-
sok és idősekkel szembeni egyenlő bánásmód. 

• Elemezve lettek az emberi jogok védelmével foglalkozó nemzetközi felügyeleti szervek je-
lentései, amelyek Szlovéniával foglalkoztak és a strukturális diszkriminációhoz kapcsolód-
nak, valamint az emberi jogok védelmét szolgáló európai intézmények jelentései. 

• Elemezve lettek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt Szlovéniával szembeni, diszkrimi-
nációval kapcsolatos ügyek. 

13.6.2   Az etnikai származáson, fajon vagy valláson 
    alapuló diszkrimináció csökkentése és 
    megszüntetése

2020-ban a következő kutatási tevékenységek valósultak meg:37 

• A rendelkezésre álló nemzeti forrásokból származó megállapítások áttekintése alapján 
elemezve lett a személyekkel szembeni diszkrimináció állapota. Az etnikai származás, faj, 
nemzetiség és/vagy vallás személyes körülményeivel rendelkező emberek diszkriminációjá-
nak legvalószínűbb megjelenési életterületei a következők: 

a) a lakhatáshoz való hozzáférés – különösen a bérlakásokhoz, 
b) a foglalkoztatás és az álláskeresés területe, és 
c) hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz és az összes egészségügyi szolgáltatáshoz.

• A jelenlegi kutatások szerint a leginkább diszkriminált csoportok a romák, a kitörölt sze-
mélyek, a menedékkérők és a menekültek (azaz a nemzetközi védelemmel rendelkező sze-
mélyek), az eltakart muszlim nők és az úgynevezett harmadik országokból érkező beván-
dorlók (a jelentések kiemelik a volt Jugoszláviához tartozó személyeket és az Afrikaiakat, 
illetve a sötétebb arcú személyeket).

• A munkautasításokkal ellátott módszertani kézikönyvben benne volt az adatgyűjtés és a 
terepkutatás tervezésének módszertana, amely fókuszcsoportokat, helyzetvizsgálatot és 
online felmérést tartalmaz.

• Megkezdődött az online felmérés előkészítése a terepi adatok megszerzéséhez, amelyeken 
az eredmények kvalitatív és kvantitatív elemzése fog alapulni.

• Megkezdődtek a szakértői konzultáció megszervezésének előkészületei.



15513 A hivatal kutatási tevékenysége 

Az írásbeli megkeresések a Hivatal egyik eszközei az országban lévő diszkrimináció általános 
állapotának megfigyeléséhez, amint az a ZVarD 21. cikkének hatodik francia bekezdéséből, 
és a ZVarD 17. és 18. cikkéből következik. A Hivatal 2020-ban 437 címre küldött írásbeli meg-
keresést állami szerveknek, más intézményeknek és civil társadalmi szervezeteknek. Ezek 
a megkeresések a diszkrimináció megállapítására irányuló eljárások részeként, valamint az 
ország diszkriminációs állapotának figyelemmel kísérése és az egyes rendszerszintű kérdések 
kezelése céljából lettek elkészítve.

A Hivatal írásbeli megkeresések útján információkat és magyarázatokat szerez különböző 
felektől, akár azoktól, akik diszkriminációt okoznak vagy okozhatnának, vagy olyanoktól, akik 
jelentősen befolyásolhatják egy bizonyos társadalmi csoport (…) helyzetét. Szóba jöhetnek 
olyan címzettek is, akik jól ismerik a személyes körülményeket, vagy más típusú konkrét 
információval rendelkeznek, amelyek segíthetik a Hivatal megfigyelési folyamatát, az egyes 
társadalmi csoportokkal szembeni egyenlőtlen bánásmód megállapítását, valamint a Hivatal 
ajánlásainak elkészítését, beleértve a különleges intézkedéseket is.

A Hivatal a következőkkel kapcsolatban több érdemi vizsgálatot is folytatott: 

• HIV-fertőzöttekkel szembeni bánásmód és biztosítási feltételeik;
• befogadó oktatási folyamat biztosítása az iskolák fokozatos megnyitásával; 
• a diszkrimináció helyzete a civil társadalmi szervezetek munkaterületein;
• a fogyatékkal élők szervezeteinek korábbi kezdeményezései a választások fogyatékkal 

élők számára történő hozzáférhetőségéről;
• az értelmi fogyatékossággal élő személyek helyzete a szociális intézményekben;
• a roma népesség helyi szintű integrálása Délkelet-Szlovéniában, valamint a romák és a 

régió más lakosságának együttélése;
• adatok az új koronavírus fertőzésekről az idősek otthonaiban.

13.7  A Hivatal megkeresései 
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Az ebben a fejezetben bemutatott tevékenységek különböző célokat követnek, amelyek a 
Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvényben (ZvarD) meghatározott hatáskörökből és 
feladatokból származnak. 

Ezek a tevékenységek elsősorban a következőkhöz kapcsolódnak:

• az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) munkájáról szóló rendszeres éves jelentés 
bemutatása, amelyet a ZVarD 22. cikkével összhangban a Nemzetgyűlésnek, az Országos 
Tanácsnak, a köztársasági elnöknek, a kormánynak, az európai parlamenti képviselőknek 
és az államigazgatás egyéb érdekeltjeinek küldi el;

• a Szlovén Köztársaság általános helyzetének megfigyelése a diszkrimináció elleni véde-
lem területén (a ZVarD 21. cikke) és

• a lakosság tudatosságának növelése a diszkriminációval kapcsolatban (a ZVarD 21. cik-
ke).

Az együttműködés legelterjedtebb formái a legmagasabb szintű állami képviselőkkel, szak-
miniszterekkel, államtitkárokkal és más állami szervek képviselőivel folytatott találkozók és 
munkaértekezletek. Ezeken az üléseken a Hivatal vezetője az Hivatal munkáját az előző évről 
szóló éves jelentéssel, valamint a Hivatal munkakörébe és hatáskörébe tartozó közös tema-
tikák segítségével mutatta be.

2020-ban a COVID-19 járvány miatt a találkozók és értekezletek korlátozott formában va-
lósultak meg, az Országos Közegészségügyi Intézet (NIJZ) ajánlásainak megfelelően, vagy 
online videós értekezleteken keresztül.

14.1  Az együttműködés szerepe és 
  fontossága

14 A hivatal együttműködése országos szinten
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A Hivatal 2019-es éves jelentésének bemutatása során Borut Pahor köztársasági elnök nagy előrelépést állapított 
meg az állami szerv munkájában és felismerhetőségében.
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14.1.1  A Szlovén Köztársaság elnöke

Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos 2020. szeptember 16-án átadta és bemutatta a Hivatal 
2019-es éves jelentését Borut Pahornak, a Szlovén Köztársaság elnökének.

A Hivatal tájékoztatta az elnököt a diszkrimináció elleni védelem kihívásairól is, és kiemel-
te, hogy a járvány során különös figyelmet fordítottak a jelenlegi helyzet megfigyelésére, 
és a COVID-19 terjedésének megakadályozását célzó kormányzati intézkedésekre vonatkozó 
ajánlások megfogalmazására. A Hivatalt a járvány idején sokan keresték fel segítségért és ta-
nácsadásért. „Az emberek elvárják, hogy diszkrimináció esetén az állam segíteni fog nekik,” 
jelentette ki az esélyegyenlőségi biztos. 

A Hivatal bemutatott a köztársasági elnöknek néhány konkrét tervet bizonyos munkaterüle-
tekről, és ismertette a javult munkafeltételeket, amelyek az elmúlt években akadályt jelen-
tettek a törvényben előírt feladatok sikeres végrehajtásában. Egyetértettek abban, hogy a 
járványból való kilábalás és a fokozott társadalmi egyenlőtlenség ideje szintén nagy kihívást 
jelentenek majd a diszkrimináció elleni védelem fenntartásánál az országban.
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A Hivatal egyre nagyobb szerepet kap a társadalomban, mondta Igor Zorčič, a Nemzetgyűlés elnöke, miután találko-
zott Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztossal.
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14 A hivatal együttműködése országos szinten

14.1.2  A Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlése

Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos 2020. szeptember 22-én bemutatta a Hivatal 2019-es 
munkájáról szóló éves jelentést Igor Zorčičnak, a Nemzetgyűlés elnökének. Ez utóbbi megál-
lapította, hogy a Hivatal egyre fontosabb szerepet játszik a társadalomban, és kihangsúlyoz-
ta, hogy mindig újból reagálni kell a diszkriminációra.

„A diszkriminációs feljelentések jelentősen megnövekedett száma megerősíti, hogy szüksé-
günk van ilyen intézményre, mivel a COVID-19 járvány ideje alatt jelentősen megnőtt a ta-
nácsadás iránti igény, emellett az ehhez az időszakhoz kapcsolódó specifikus esetekkel és 
kihívásokkal is foglalkoztunk,” emelte ki a találkozón az esélyegyenlőségi biztos. Rámutatott 
a kialakulásban lévő vagy hatályos törvényekre vonatkozó ajánlásokra is, amelyeket átad a 
Nemzetgyűlésnek annak érdekében, hogy megismertesse a képviselőket a Hivatal érveivel, 
amelyeket felhasználhatnak a törvényhozási folyamat során.

Miha Lobnik bemutatta a Hivatal munkáját a parlamenti csoportok gyűlésein is, majd a 
Nemzetgyűlés 2020. október 1-jén megismerkedett a 2019-es éves jelentéssel, amely a 
Munkaügyi, Családi, Szociális és Fogyatékosságügyi Bizottság gyűlésén lett bemutatva.

Miha Lobnik az oktatási bizottság gyűlésén rámutatott, hogy 2019-ben ismét annyi diszk-
riminációs feljelentés érkezett, mint 2018-ban. Hozzátette: a Hivatal által 2019-ben lezárt 
ügyekben a kérelmezők leggyakrabban a nem, az állampolgárság, a faj és a fogyatékosság 
személyes körülményei alapján történő diszkriminációra hivatkoztak. A leggyakoribb élette-
rületek pedig a foglalkoztatás és a foglalkozás, a szolgáltatásokhoz, az árukhoz és a lakha-
táshoz való hozzáférés, valamint az oktatáshoz való hozzáférés voltak.
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„A diszkrimináció megállapításának folyamata során gyakran kiderül, hogy a diszkrimináció 
nem volt szándékos és előre eltervezett, és a diszkrimináció tilalmának megsértői utána gon-
doskodnak róla, hogy ez ne történhessen meg újból. Vannak azonban olyan esetek is, amikor 
a jogsértők tudatosan ragaszkodnak ahhoz a bánásmódhoz, amelynél a Hivatal diszkriminá-
ciót állapított meg,” mondta az esélyegyenlőségi biztos. Rámutatott azokra az esetekre is, 
amelyekben a Hivatal nem állapított meg diszkriminációt. „Nem nevezhetünk minden igaz-
ságtalanságot diszkriminációnak. A diszkrimináció pusztán egy bizonyos személyes körül-
mény alapján történő egyenlőtlen bánásmód, ezért a diszkriminatív bánásmódot megfelelő 
eljárással állapítjuk meg.”

A képviselők több kérdést is feltettek a biztosnak, és arra a következtetésre jutottak, hogy a 
jelentés jól van felépítve, és megdicsérték a Hivatal eddigi munkáját.

Megismerkedtek a Hivatal különleges jelentésével is az interszexuális emberek helyzetéről az 
orvosi eljárásokban.

14.1.3  A Szlovén Köztársaság Nemzeti Tanácsa

Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos 2020. május 20-án bemutatta az állami tanácsosoknak 
a Hivatal 2019-és éves jelentését az Országos Szociális Jóléti, Munkaügyi, Egészségügyi és Fo-
gyatékosügyi Tanács Bizottságában, majd a Nemzeti Tanács 2020. július 1-jei plenáris ülésén. 
Az állami tanácsosok megdicsérték a Hivatal munkáját és úgy értékelték, hogy a jelentés és 
az éves jelentés bemutatása jelentős előrelépést mutatnak ezen állami szerv munkájában.

Miha Lobnik elmagyarázta az állami tanácsosoknak, hogy a Hivatal működésének és felismer-
hetőségének megerősítésével nőtt a diszkriminációs feljelentések száma is. Megemlítette a 
bíróságok ítéleteit, amelyek áttekintését a 2019-es éves jelentés tartalmazza, és amelyek a 
terhes nők és szülők foglalkoztatása és munkája terén való viszonylag elterjedt diszkrimi-
nációt mutatnak be. A Hivatal ezért készített egy különleges szórólapot, amelyből mindenki 
megismerheti a terhes nők és szülők diszkriminációjának eseteit, valamint a lehetőségeket, 
amelyek az ilyen egyenlőtlen bánásmód során vannak.

A Nemzeti Tanácsban megvitatták a különleges intézkedéseket is, amelyeket néha pozitív 
diszkriminációnak hívunk. A tanácsosok rámutattak, hogy a pozitív diszkrimináció nem lehet 
mentség vagy kifogás arra, hogy a veszélyeztetett csoportok, akiknek ezeket az intézkedé-
seket szánták, megszegjék a szabályozásokat és törvényeket. A Hivatal egyetértett azzal, 
hogy a ZVarD-dal összhangban minden különleges intézkedésnek részletes elemzéseken kell 
alapulnia, amelyek először bizonyos egyenlőtlenséget, egyenlőtlen bánásmódot vagy esély-
egyenlőtlenséget igazolnak, ugyanakkor világos céljuk kell hogy legyen, és előre meghatá-
rozott módon kell figyelemmel kísérni ezen intézkedések hatását, és amikor elérik céljukat, 
akkor meg kell szüntetni őket. A különleges intézkedések ezért egy adott veszélyeztetett 
csoport helyzetének javítását szolgálják, és nem jelentenek és nem is lehetnek mentségek az 
alkalmazandó törvények, rendeletek és szociális szabályok be nem tartására. Szlovéniában 
a különböző területeken átlátható módon, a speciális intézkedések tervezésére és végrehaj-
tására előírt eljárások jogi módszertanának megfelelően kell továbblépnünk a szociálisan 
veszélyeztetett csoportok nehéz helyzetének általános „kompenzációjából”.
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Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos az elmúlt évben kezelt eseteket az állami tanácsosoknak is bemutatta. A meg-
beszélésen egyetértettek abban, hogy a pozitív diszkrimináció nem mentesíti a társadalom törvényeinek és szabá-
lyainak tiszteletben tartásának kötelezettségétől azokat, akiknek az szánva van.

14 A hivatal együttműködése országos szinten

Miha Lobnik kifejtette, hogy a Hivatalnak hatáskörei közé tartoznak az állami és a magán-
szektor, és a diszkriminatív gyakorlatok azonosítása mellett értékeli a szabályozások diszk-
riminatív jellegét is. 2019-ben 15 rendeletet kezdett el értékelni, hármat lezárt és egyben 
állapított meg diszkriminációt. A megállapított egyenlőtlen bánásmód törvénymódosítással 
meg lett szüntetve. Az esélyegyenlőségi biztos kiemelte azokat az ajánlásokat is, amelyeket 
2019-ben eggyel többször adott ki, mint 2018-ban.

14.1.4  A Szlovén Köztársaság kormánya

A kormány képviselőivel folytatott megbeszélések keretében 2020-ban Miha Lobnik esély-
egyenlőségi biztos a következőkkel találkozott:

• Janez Ciglar Kralj munkaügyi, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, 
• Dr. Simona Kustec oktatási, tudományos és sportminiszter,
• Boštjan Koritnik közigazgatási miniszter,
• Dr. Jože Podgoršek földművelésügyi, erdészeti és élelmiszerügyi miniszter,
• Aleš Hojs belügyminiszter,
• Lilijana Kozlović igazságügyi miniszter és 
• Robert Rožac, a Környezetvédelmi és Térrendezési Minisztérium államtitkára.
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15 A HIVATAL EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
 A CIVIL TÁRSADALOMMAL
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A civil szervezetek, a szociális partnerek és más civil társadalmi szervezetek képviselik a pol-
gárok részvételének egyik formáját a közügyek kezelésében. Közülük sokan közérdekből va-
lósítanak meg projekteket és programokat az egyenlőség és a diszkrimináció elleni védelem 
kulcsfontosságú területein. A civil társadalmi szervezetek individuálisan és rendszerszinten 
is érzékelik a társadalom problémáit és szükségleteit, és fontos összekötők az egyének és az 
állami struktúrák között. Emellett jelentősen hozzájárulnak az egyenlő bánásmód, az emberi 
jogok és az alapvető szabadságok védelméhez, a hátrányos megkülönböztetéstől szenvedő 
személyek közvetlen támogatásán keresztül. A Hivatal számára a civil társadalmi szerveze-
tek fontos stratégiai partnerek az ország diszkrimináció elleni védelme terén kialakult hely-
zet megfigyelésében (a ZVarD 21. cikke), valamint az intézkedések végrehajtására vonatkozó 
megoldások és javaslatok megfogalmazásában.

A ZVarD 15. cikke értelmében a Hivatal együttműködik a nem kormányzati szervezetekkel, 
szociális partnerekkel és más civil társadalmi szervezetekkel, akik az egyenlő bánásmód, az 
emberi jogok és alapvető szabadságok, és a kiszolgáltatott csoportok diszkrimináció elleni 
védelme terén dolgoznak megoldások kitalálásával és törvények javaslatával.

A COVID-19 fertőző betegséghez kapcsolódó rossz epidemiológiai kép miatt 2020-ban meg-
szakadt a normális együttműködés a civil társadalmi szervezetekkel.

A Hivatal 2020 júliusának elején 314 civil társadalmi szervezethez fordult írásbeli megke-
reséssel, amelyeket a diszkrimináció elleni védelem és az esélyegyenlőség előmozdításának 
fontos szereplőinek tekint. Az ilyen típusú kommunikációt a civil társadalmi szervezetekkel a 
COVID-19 fertőző betegséghez kapcsolódó rossz epidemiológiai kép miatt választotta 2020-
ban. Ilyen módon folytatta a párbeszédet és az együttműködést a szlovén civil társadalmi 
szervezetekkel.

A megkeresés célja információk megszerzése volt egy bizonyos személyes körülménnyel élő 
személyek helyzetéről és a civil társadalmi szervezetek által a munkájuk során észlelt diszk-
riminációról. Ezek terepmunkájuk során közvetlenül találkoznak olyan egyénekkel vagy cso-
portokkal, akik bizonyos személyes körülmények miatt rossz bánásmódban részesülnek, vagy 
ennek következtében valóban kedvezőtlenebb helyzetben vannak.

A megkeresés két tartalmi részre oszlott. Az első a diszkrimináció helyzetének általános ér-
tékelésére összpontosított, míg a második a koronavírus járvány első hullámának időszakára 
a 2020-as tavaszi hónapokban.

15.1  A diszkrimináció kihívásai a civil 
  társadalmi szervezetek 
  szempontjából   

15 A hivatal együttműködése a civil társadalommal
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72 szervezet válaszolt a megkeresésekre. Ezek közül hét válaszolta azt, hogy munkájuk so-
rán nem érzékeltek diszkriminációt. A fennmaradó 65 szervezet válaszában megemlítette 
az érzékelt diszkriminatív gyakorlatokat, amelyekkel véleményük szerint a szolgáltatásaik 
felhasználói szembesülnek.

A legtöbb szervezet (tíz vagy annál több) a következő személyes körülmények alapján tör-
ténő diszkriminációról számolt be: fogyatékosság, egészségi állapot, életkor (gyermekek) és 
nem. Ezek a következők: nemzetiség, faji vagy etnikai származás, terhesség vagy anyaság/
apaság, életkor (idősek), anyagi helyzet, vallás vagy meggyőződés és életkor (fiatalok), ame-
lyekre öt-tíz szervezet hívta fel a figyelmet. 

A legritkábban említett (ötnél kevesebb) személyes körülmények: végzettség, szexuális ori-
entáció, nemi identitás, lakóhely vagy hallgatói státusz. A Hivatal megkeresésére válaszoló 
szervezetek egyike sem hívta fel a figyelmet a személyek nyelv vagy szexuális kifejezés alap-
ján történő diszkriminációjára.

Amint azt a civil társadalmi szervezetek észrevették, a járvány első hullámában még jobban 
fokozódtak az emberek nehézségei, különösen a legkiszolgáltatottabbak helyzete. A korona-
vírus-járvány, annak közvetlen következményei és a terjedésének megfékezésére irányuló 
intézkedések egyenlőtlen hatásai azonban még intenzívebbé váltak, súlyosbítva a legkiszol-
gáltatottabb emberek számos csoportjának helyzetét.

Az együttműködés más formáin belül a Hivatal részt vett három értekezleten, amelyek kép-
viselők kezdeményezésére lettek megszervezve, és kettő a nem és a fogyatékosság szemé-
lyes körülményeivel voltak kapcsolatosak, egy pedig mélyinterjú volt.

A Hivatal 2020-ban támogató leveleivel tíz projektet támogatott, amelyekkel a civil társa-
dalmi szervezetek pályázatokon versenyeztek nemzeti és európai finanszírozásért.

A Hivatal a civil társadalommal folytatott együttműködéséről bővebben a 2020-as éves jelen-
tés második részének első, A diszkrimináció személyes körülményei fejezetében olvasható.
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16 OKTATÁS, TUDATOSSÁGNÖVELÉS 
 ÉS TÁJÉKOZTATÁS
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Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) 2020-ban számos tevékenységet végzett az ál-
talános és a kiválasztott célközönségek oktatása, tudatosságnövelése és tájékoztatása érde-
kében. Ezek a tevékenységek tartalmukat és céljaikat tekintve megfelelnek a Diszkrimináció 
elleni védelemről szóló törvény (ZVarD) 21. cikkének ötödik francia bekezdésének jogsza-
bályi rendelkezésének, amely a Hivatal feladat- és hatásköreként meghatározza a lakosság 
tájékoztatását a diszkriminációról és annak megelőzésére irányuló intézkedésekről.

Munkája során a Hivatal megállapította, hogy a diszkrimináció tilalmának megsértői néha 
nincsenek is tudatában, hogy diszkriminatívan bántak valakivel szemben. Ha figyelmeztetve 
vannak, akkor könnyen kiküszöbölik viselkedésüket.

A diszkrimináció megszüntetésénél mindig kulcsfontosságú eszköznek bizonyul annak meg-
értése, hogy mi a diszkrimináció és milyen következményei vannak. Ezért a Hivatal törvény-
ben előírt feladatai között szerepelnek a lakosság és a kiválasztott nyilvánosság oktatása, 
tudatosságának növelése és tájékoztatása.

A Hivatal 2020-ban oktatási műhelymunkákat tartott a diszkriminációról, és részt vett más 
szervezetek eseményein, amelyek a diszkrimináció elleni védelemmel kapcsolatosak, már 
amennyire azt a járványhelyzet megengedte.

A diszkrimináció elleni védelemre és annak megelőzésére irányuló intézkedésekről való tájé-
koztatás feladatát médián keresztül történő tájékoztatással, a Hivatal honlapján megjelenő 
hírekkel és a közösségi hálózatokon való közzétételekkel is végezte.

16.1  Az oktatás és a kommunikáció 
  szerepe és fontossága

16 Oktatás, tudatosságnövelés és tájékoztatás 
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Az emberi jogokról szóló oktatás a tiszteletben tartásuk alapja. Ez vonatkozik a diszkriminá-
ció elleni védelemre is. A Hivatal ennek érdekében oktatja a lakosságot és felhívja figyelmét a 
diszkriminációra és az annak megakadályozására irányuló intézkedésekre. Ilyen módon lenne 
az oktatás elérhetősége és hatása a legnagyobb, és ezzel együtt a haladás az egyenlőség 
területén.

A pénzügyi és személyzeti korlátozások, valamint a 2020-as koronavírus-járvány miatt a Hi-
vatal főként az érdeklődő közönségre összpontosított, vagyis azokra, akiknek lehetőségük 
van közvetve vagy közvetetten terjeszteni ezeket az ismereteket és információkat csator-
náikon keresztül, a szervezetükön belül és az általános nyilvánosság számára. Ezek az erő-
feszítések a szakembereket, a köztisztviselőket, a szociális partnereket és az állami szektor 
szervezeteit, a tanárokat, a civil társadalmat és a nem kormányzati szervezeteket célozzák.

A közvetlen oktatás tekintetében a Hivatal kilenc eseményen vett részt: 

• kerekasztal az intoleranciáról a Rendőrakadémián,
• munkaértekezlet a Szlovén Szociális Kamara képviselőivel,
• szakértői konzultáció a menekültek világnapja alkalmából,
• Az EURES-hálózat ülése,
• műhelyek a diszkrimináció elleni védelemről a Drom Többcélú Roma Központban, a Krško 

melletti Kerinov Grm településen,
• ülés a Szlovén Szabad Szakszervezetek Szövetségében, ahol bemutatta munkáját, 
• műhelyek a diszkrimináció elleni védelemről, 
• előadások a Jogtudományi Karon, ahol előadásokat tartott a Szlovéniában lévő diszkrimi-

náció elleni rendszerszintű védelemről,
• Fenntartható fejlődés és jog szakmai webinárium.

A Hivatal oktatási tevékenységeiről bővebben a 2020-as éves jelentés második részének első, 
A diszkrimináció személyes körülményei fejezetében olvasható. 

16.2  Oktatás 
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16.3  A Hivatal tudatosságnövelési 
  tevékenységei a rendezvényeken 
  való részvétellel

16 Oktatás, tudatosságnövelés és tájékoztatás 

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos különféle esemé-
nyeken való részvétele révén a Hivatal tájékoztatja a résztvevőket és felhívja figyelmüket a 
diszkrimináció elleni védelem és az egyenlőség előmozdításának fontosságáról.

2020-ban a Hivatal a következő tizenegy eseményen növelte a közönségek tudatosságát:

• a Sožitje (Együttélés) Szövetség központi éves ülése,
• a különböző fogyatékokkal élő személyek multimodális mobilitásának lehetővé tétele 

című projekt rendezvénye,
• „A siket-vakok nyelve” kerekasztal,
• a Sožitje Szövetség konferenciája: A járvány kihívásai az értelmi fogyatékos emberek és 

családjaik számára, 
• „A siket-vakok érzései” című műalkotás kiállítás megnyitója,
• a fogyatékkal élők szexuális életéről szóló könyv kiadása alkalmából tartott kerekasztal, 
• Az emberi jogok és az idősek kerekasztal,
• a ZaVse/4ALL projekt zárókonferenciája,
• a Szlovén Siketek Szövetségének 14 11 audizmussal kapcsolatos rendezvénye, 
• az Európai Bizottság első LMBTIQ+ stratégiájáról folytatott megbeszélése, 
• a Risa Intézet szakértői konferenciája az egyszerű olvasásról. 

A Hivatal tudatosságnövelési tevékenységeiről bővebben a 2020-as éves jelentés második 
részének első, A diszkrimináció személyes körülményei fejezetében olvasható.
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16.4  A Hivatal saját anyagokkal 
  történő tudatosságnövelési 
  tevékenységei

A Hivatal aktívan tervezi a különféle intézkedések és tevékenységek gyűjteményét, amellyel 
javítani szeretné saját kommunikációs hozzáférhetőségét. Ennek során két kulcsfontosságú 
célt követ és továbbra is követni fog; elsősorban a (lehetséges) akadályok elhárításáról van 
szó, különösen azokról, amelyek a Hivatal és a potenciális ügyfelek közötti kommunikációban 
állnak. E tevékenységek célja a Hivatal és a diszkrimináció megelőzésével és felszámolásával, 
valamint az egyenlőség előmozdításával kapcsolatos tevékenységeinek aktív ismertetése a 
különböző célcsoportokkal, beleértve az összes, különböző fogyatékkal élő személyt, ami ösz-
szhangban áll az Európai Bizottság egyenlőségi testületekre vonatkozó, 2018. júniusi szab-
ványokkal és az Európa Tanács általános ajánlásaival a rasszizmus és az intolerancia elleni 
nemzeti szintű küzdelemért felelős egyenlőségi testületekről 2018. februárjából.

A Hivatal célja, hogy információkat nyújtson a kulcsfontosságú tartalmakról barátságosan és 
a lehető legérthetőbben, azaz a lehető legszélesebb nyilvánosság számára. Az, hogy az em-
berek megértik a diszkrimináció és az egyenlőség fogalmát, valamint ismerik a jogi védelem 
lehetőségét a diszkrimináció tilalmának megsértése esetén és a ZVarD egyéb tartalmait, az 
szükséges előfeltétele a diszkrimináció sikeres megelőzésének és megszüntetésének.

A Hivatal a nagyobb átláthatóság és hozzáférhetőség érdekében átrendezte a weboldal 
struktúráját és kiegészítette tartalmát.

A Hivatal a 2019-es éves jelentést 500 címzettnek küldte el. Minisztériumoknak és más állami 
szerveknek, a külföldi szlovén nagykövetségeknek, a szlovén EP-képviselőknek, a Nemzetgyű-
lés parlamenti csoportjainak, a szociális munka központoknak, a foglalkoztatási irodáknak, 
a közigazgatási egységeknek, a bíróságoknak, a könyvtáraknak, a betegjogi képviselőknek és 
más egészségügyi intézményeknek és testületeknek, az egyetemeknek és egyetemi könyvtá-
raknak, a gazdasági szervezeteknek, a kamaráknak, a szakszervezeteknek és nem kormány-
zati szervezeteknek.

Minden egyes 2019-es éves jelentéshez mellékelve volt két szórólap is, amelyek a Hivatal 
általános információit, valamint a terhes nők és szülők foglalkoztatásban és munkahelyen 
történő diszkriminációjáról szóló információkat tartalmazták. A Hivatal így további 6000 ala-
pinformációkat tartalmazó szórólapot küldött szét, és 2000 a terhes nők és szülők jogairól 
szóló szórólapot.

A 2019-es éves jelentés összefoglalóját lefordította angolra, magyarra és olaszra. Az össze-
foglaló angol nyelvű fordítását elküldte az Equinetnek – az Európai Esélyegyenlőségi Szerve-
zetek Hálózatának, a külföldi szlovén nagykövetségeknek, a szlovén európai képviselőknek, 
az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az Európa Tanácsnak. Az éves jelentés 
angol nyelvű változatát összesen 72 címzettnek küldte el.
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A Hivatal a 2019-es éves jelentés kétnyelvű szlovén/angol összefoglalóját a civil szervezetek-
nek, a külföldi szlovén nagykövetségeknek és más állami szerveknek küldte el. A címzettek-
nek a diszkrimináció feljelentésére szolgáló kétnyelvű szlovén/angol formanyomtatványok 
is el lettek küldve. A Hivatal összességében az éves jelentés összefoglalójának 67 kétnyelvű 
szlovén/angol példányát, és a formanyomtatvány 1000 kétnyelvű szlovén/angol példányát 
küldte el.

2020-ban a Hivatal a Hivatalra vonatkozó alapinformációk egy részét olasz és magyar nyel-
ven is biztosította, amelyek a nemzeti közösségek lakóterületeinek hivatalos nyelvei. A 2019-
es éves jelentés kétnyelvű összefoglalói (szlovén/olasz, szlovén/magyar) el lettek küldve az 
olasz és magyar nemzeti közösségek képviselőinek, Olaszország és Magyarország szlovéniai 
nagyköveteinek, valamint az önkormányzati közösségeknek, a kisebbségi szervezeteknek, az 
önkormányzatoknak és a kétnyelvű területeken működő állami szerveknek. Az éves jelenté-
sek összesen 70 kétnyelvű összefoglalója lett elküldve az egyes közösségeknek.

A Hivatal emellett kétnyelvű szlovén/olasz és szlovén/magyar formanyomtatványokat is ké-
szített a diszkrimináció feljelentéséhez, és erről külön tájékoztatta a kisebbségi szervezete-
ket és a kisebbségek képviselőit a parlamentben, és a média segítségével mindkét kisebbség 
tagjait is. A Hivatal összességében 625 kétnyelvű szlovén/olasz és 560 kétnyelvű szlovén/
magyar formanyomtatványt küldött el.

2019-ben a Hivatal egy különleges jelentést is készített az interszexuális emberek helyze-
téről az orvosi eljárásokban, amely felhívja a figyelmet az interszexuális emberek egyenlő 
bánásmódhoz való jogának fontos kérdésére, és felhívja a figyelmet a szabályozások és in-
tézkedések kialakításának és elfogadásának fontosságára, amelyeknek meg kellene akadá-
lyozni a diszkriminatív bánásmódot. A Hivatal a különleges jelentést elküldte a kormánynak, 
a köztársasági elnöknek, a Nemzetgyűlésnek és az Országos Tanácsnak, a minisztériumok-
nak és más állami szerveknek, a betegjogi képviselőknek, az egészségügyi intézményeknek, 
az interszexuális emberekkel dolgozó nem kormányzati szerveknek, egyes egyetemi karok 
könyvtárainak és az egészségügy területén dolgozó újságíróknak. Összesen 62 címzettnek 
küldte el a különleges jelentést. 

A Hivatal tájékoztató anyagokkal látja el az állami szerveket, a nem kormányzati szervezeteket, az újságírókat és 
más érdekelt feleket.
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16.5  A Hivatal tájékoztatásai 

A Hivatal tájékoztatja a nyilvánosságot minden tevékenységéről a honlapján, a Facebook és a 
Twitter közösségi hálózatokon, valamint a médiában való megjelenésekkel.

2020-ban Miha Lobnik, a Hivatal vezetője négy a nyomtatott sajtó által és négy a nemzeti 
rádió által szervezett interjún vett részt, és összesen 18 televíziós, rádiós és online adásban 
jelent meg.

Az esélyegyenlőségi biztosnak 90 újságírói kérdést tettek fel az aktuális társadalmi kérdések-
kel, a diszkriminációs esetekkel és a Hivatal által kezelt ügyekkel kapcsolatban.

Emellett 36 sajtóközleményt készített és hét elektronikus hírlevelet és e-hírlevelet adott ki. 
Ezekben bemutatta a diszkriminációs eseteket, a diszkriminatív szabályozások értékeléseit, 
az ajánlásokat, az elvégzett kutatásokat, a különleges jelentéseket és egyéb aktuális ügyeket 
a Hivatal munkaterületéről.

A www.zagovornik.si weboldalon 80 hírt tett közzé a Hivatal munkájáról. A weboldalon a Hi-
vatal közzéteszi a tanácsadások lezárt eseteit, a diszkrimináció-megállapítások eljárásainak 
anonimizált eseteit, a diszkriminatív előírásokat értékelő eljárásokat, ajánlásokat, kutatáso-
kat és egyéb termékeket.
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17 A HIVATAL NEMZETKÖZI 
 EGYÜTTMŰKÖDÉSE  
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Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) nemzetközi együttműködését részben megha-
tározza a Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény (ZVarD), amely a 21. cikk kilencedik 
francia bekezdésében a Hivatalnak meghatározza azt a feladatát, hogy biztosítsa a diszk-
riminációval kapcsolatos rendelkezésre álló információk cseréjét az európai Uniós (EU) szer-
vekkel.

A Hivatal nemzetközi szintű tevékenységei lényegesen kiterjedtebbek, és a következőket fog-
lalják magukban:

• együttműködés a különböző többoldalú szervezetek keretében, 
• információcsere a legjobb diszkriminációellenes gyakorlatokról, 
• nemzetközi oktatások a diszkrimináció elleni védelem aktuális kihívásairól, 
• az ezekre a kérdésekre adott válaszok közös megtervezése, és 
• együttműködés a Szlovén Köztársaság nemzetközi kötelezettségeinek végrehajtását 

megfigyelő nemzetközi mechanizmusokkal a diszkrimináció elleni védelem és az emberi 
jogok védelme terén. 

A Hivatal nemzetközi tevékenységei között kétoldalú tevékenységek is szerepelnek – talál-
kozók más országok diplomáciai képviseleteivel a Szlovén Köztársaságban, valamint más 
országok hasonló egyenlőségi szerveivel. Az egyenlőségi szervek nemzetközi működésének 
fontosságát, és az uniós tagállamok felelősségét ennek lehetővé tétele tekintetében az Eu-
rópai Bizottság (EK) egyenlőségi szervek standardjairól szóló ajánlása is kihangsúlyozza.38

A nemzetközi együttműködés jelentősen hozzájárul az intézmény tágabb értelemben vett 
elismertségéhez és a szlovén egyenlőségért felelős szerv fejlődéséhez, mind a diszkriminá-
cióellenes törvények kidolgozása, mind a diszkrimináció elleni védelem politikájának kialakí-
tása terén.

A koronavírus-járvány miatt a Hivatal 2020-as nemzetközi együttműködésének formája je-
lentősen megváltozott a korábbi évekhez képest, mivel a nemzetközi élő találkozók 2020. 
március közepe óta nem voltak lehetségesek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nemzetközi 
együttműködés kevésbé volt intenzív, mivel a Hivatal nemzetközi partnerszervezetei gyor-
san alkalmazkodtak az új helyzethez, és a nemzetközi együttműködésre online került sor.

2020-ban a Hivatal 50 nemzetközi szakmai konzultáción, konferencián és egyéb eseményen 
vett részt élőben is, de leginkább online. Ez magában foglalja az Equinet 22 találkozóját, 22 
egyéb szakmai eseményt és találkozót, valamint 6 kétoldalú eseményt vagy találkozót. A Hi-
vatal 42 kölcsönös információcserét is végzett nemzetközi intézményekkel a diszkrimináció 
állapotának és az esélyegyenlőségi szervek működésének megfigyelése érdekében. 

17.1  A nemzetközi együttműködés 
  jogalapja és fontossága

38  A Bizottság (EU) 2018/951 ajánlása (2018. június 22.) az egyenlőségi testületek standardjairól, 1.3. pont (3).

17 A hivatal nemzetközi együttműködése  
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A Hivatal kulcsfontosságú stratégiai nemzetközi fóruma az Equinet – az Esélyegyenlőségi 
Szervek Európai Hálózata, amely 37 európai ország 47 nemzeti egyenjogúsági szervét egyesí-
ti, és egyes országokban több ilyen szerv foglalkozik az egyéni személyes körülmények alapján 
történő diszkrimináció elleni védelemről. A hálózat fő célja az Equinet tagjai közötti folyama-
tos információcsere biztosítása abból a célból, hogy egymástól tanuljanak, a bevált gyakorla-
tok és az esélyegyenlőségi szervek feladataik teljesítése során tapasztalt kihívások alapján. 

A Közgyűlés az Equinet legfelsőbb testülete, amelynek feladata, hogy döntsön a hálózat 
többéves stratégiájáról, az éves munkatervekről, az új tagok felvételéről és az Equinet igaz-
gatóságába való tagválasztásról. 2020. október 16-án Miha Lobnik, a Hivatal vezetője online 
részt vett az Equinet Közgyűlés éves ülésén (AGM), amelyet a hálózatban részt vevő összes 
intézmény képviselője alkot.

A szervezet fő irányító szerve az Equinet Igazgatósága, amelybe Miha Lobnik esélyegyenlő-
ségi biztost is megválasztották a 2019–2021 közötti hivatali időre az Equinet közgyűlésének 
2019-es éves ülésén. Az igazgatóság feladata, hogy felügyelje a szervezet munkatervének 
kidolgozását, elkészítését és végrehajtását. Előkészíti az Equinet többéves stratégiai cselek-
vési terveit, amelyek elfogadását javasolja a Közgyűlésnek, és felügyeli az Equinet Titkársá-
gának munkáját. Az elmúlt évben a Hivatal vezetője aktívan részt vett az Equinet Igazgató-
ságának öt ülésén.

17.2.1  Az Equinet Közgyűlés éves ülése 

2020. október 16-án Miha Lobnik, a Hivatal vezetője online részt vett az Equinet Közgyűlés 
éves ülésén (AGM), amelyet a hálózatban részt vevő összes intézmény képviselője alkot.

Az esélyegyenlőségi biztos részt vett az érdemi és technikai jelentések, munkatervek és költ-
ségvetési dokumentumok elfogadásában a közgyűlésen. A Közgyűlés többek között egyhan-
gúlag jóváhagyta az Equinet 2020-ra szóló munkatervét, amely a következő prioritásos fel-
adatokat is tartalmazza, amelyeket az esélyegyenlőségi biztos különösen fontosnak emel ki:39 

  
• az esélyegyenlőségi szervek európai normáinak bevezetése;
• az egyenlő bánásmód integrálása az összes politikába (equality mainstreaming);
• különleges intézkedések;
• az intézményesített rasszizmus felszámolása;
• elemzett adatok felhasználása a diszkrimináció egyes eseteinek kezelésében;
• egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés;
• ápolók és gondozók. 

17.2  Equinet – az Esélyegyenlőségi 
  Szervek Európai Hálózata 

39  Az Equinet 2021-re vonatkozó teljes terve elérhető a következő címen: https://equineteurope.org/wp-content/
  uploads/2020/10/Work-Plan-2021.pdf 
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Az esemény érdemi részét, amely a vitákra volt szánva, a COVID-19 járvány hatásai és az Eu-
rópában az egyenlőség érdekében tett erőfeszítések fejlesztése jellemezte, különös tekintet-
tel az Európai Bizottság új perspektíváinak és kihívásainak alakulására az egyes országokban. 
A vitázók kiemelték a válság okozta különösen kiszolgáltatott személyek helyzetét, valamint 
a már meglévő strukturális egyenlőtlenségek súlyosbodását.

17.2.2  Az Equinet munkacsoportjai

Az Equinet munkacsoportok rendszeres találkozók, amelyeken a nemzeti esélyegyenlőségi 
szervek szakértői vesznek részt, és amelyek fórumként szolgálnak véleménycseréhez arról, 
hogyan kell eljárni nemzeti megbízatásaikkal összhangban. A munkacsoportok a diszkriminá-
ció elleni védelem fejlesztésével, a további munka hiányosságaival és igényeivel foglalkoznak, 
és információt cserélnek a jó gyakorlatok példáiról.
 

17.2.2.1 Politikaformáló munkacsoport 

A Politikaformáló munkacsoport (Policy Formation WG) célja, hogy támogassa az Equinet 
dialógusát az EU intézményeivel, ami magában foglalja az Equinet különleges jelentéseinek 
(perspectives) elkészítését a diszkrimináció elleni harc területén, valamint az egyenlőség és 
a sokszínűség előmozdítását, amelyek a nemzeti egyenlőségi szervek hozzájárulásain és ta-
pasztalatain alapulnak. 2020-ban az Equinet titkárságának javaslatára Miha Lobnik vette át 
a munkacsoport moderátori szerepét.

A Hivatal képviselője az Equinet Politikaformáló Munkacsoportjának két online találkozóján 
vett részt és moderálta őket 2020. május 8-án és október 27-én.

A munkacsoport májusi ülését az Equinet különleges jelentésének szentelték, amely az 
egyenlőségi szervek romák diszkriminálása területén végzett munkájával foglalkozott,40 ami 
az Equinet hozzájárulása volt az Európai Bizottság új stratégiájához a romák befogadásában. 
A résztvevők megvitatták az Equinet a COVID-19 fertőző betegség járványból való kilábalás-
ról szóló különleges ajánlását is, amelyet a munkacsoport készített.41

A munkacsoport októberi ülésének célja egy különleges jelentés elkészítése volt az egyenlő-
ségi szervek által a koronavírus-járvány és az egyre növekvő gazdasági és társadalmi válság 
összefüggésében észlelt kihívásokról. Ki lettek emelve a kiszolgáltatott csoportok: az idősek, 
a migránsok és az intézményekben élő emberek. Ki lett emelve az inkluzív távoktatás, a 
partneri erőszak növekedésének és a szolgáltatások növekvő digitalizálásának kérdései is. 
Ezenkívül az ülés résztvevői megvitatták azokat a témákat is, amelyekkel a munkacsoport 
2021-ben foglalkozik, azaz a rendszerszintű rasszizmust, valamint az egészségügyben lévő 
diszkriminációt és egyenlőtlenséget. 

40  A jelentés angol nyelven érhető el a https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/07/Roma_ címen.
  Traveller-Inclusion_Equality-Bodies.pdf
41  Az Hivatal az ajánlást lefordította szlovén nyelvre, és továbbította az ország összes kulcsfontosságú 
  döntéshozójának. Elérhető itt: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/07/Equinet-priporoc 
  %CC%8Cilo-Covid-19_SI.pdf.
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17.2.2.2 Egyenlőségi Jogi Munkacsoport 

Az Egyenlőségi jogi munkacsoport (Equality Law WG) a nemzeti egyenlőségi szerveken be-
lüli jogi szakértők állandó platformja, amelynek célja a tapasztalatok és ismeretek cseréje a 
diszkrimináció elleni védelem jogbiztonságának javítása céljából.

A Hivatal képviselője az Equinet egyenlőségi jogi munkacsoportjának két online találkozóján 
vett részt 2020. május 13-án és november 16-án.

A márciusi ülésen a munkacsoport tagjai országonként ismertették a helyzetet és az EU 
legújabb fejleményeit, különösen a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban. A találkozó központi 
részét a csoport 2020-as munkájáról való elmélkedésnek szentelték. A találkozó résztvevői 
úgy döntöttek, hogy a Fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény megfelelő módo-
sításainak alkalmazására lenne a legmegfelelőbb összpontosítani.

A novemberi ülésen a résztvevőket tájékoztatták az EK munkájának újdonságairól az egyen-
lő bánásmód biztosítását szolgáló eszközök terén, ideértve a rasszizmus elleni cselekvési 
tervet is. A csoport az elvégzett munka áttekintésére és a jövőbeni tervezésre összpontosí-
tott. 2020-ban alapos feltérképezés után a munkacsoport az Emberi Jogok Európai Bírósága 
(EJEB) előtti harmadik fél általi beavatkozásként a Toplak és Mrak kontra Szlovénia ügyet 
választotta a fogyatékkal élő emberek szavazóhelyiségeinek hozzáférhetősége témában. Eb-
ben az esetben az Equinet összehasonlító harmadik fél általi beavatkozást készített az Euró-
pa Tanács számos tagállamának és a szavazóhelyiségekhez való hozzáférés kötelezettségét 
alátámasztó nemzetközi forrásokból származó releváns információk áttekintésével. Ezzel az 
üggyel kapcsolatban a Hivatal előkészítette és benyújtotta első, úgynevezett harmadik fél 
általi beavatkozását az EJEB-hez, amellyel támogatta a Toplak és a Mrak kontra Szlovénia 
ügyet is a fogyatékkal élő személyek szavazóhelyiségeinek hozzáférhetőségének témájában. 
A résztvevők az előkészületek során megvitatták tapasztalataikat, az eljárás egyszerűsíté-
sének szükségességét és az EJEB ügyek folyamatos megfigyelését a jövőben. 2020-ban az 
Equinet tagjai tartalmakkal járultak hozzá a fogyatékosság terén észszerű módosításokat 
bemutató kiadványhoz, és a munkacsoport összehasonlító jelentést készített a megfelelő 
alkalmazkodás és hozzáférhetőség közötti különbségekről, a megfelelő alkalmazkodási kö-
telezettségek köréről és arról, hogy ki felelős a megfelelő alkalmazkodás biztosításáért. A 
munkacsoport úgy határozott, hogy 2021-ben a munka fő témája a különleges intézkedések 
lesznek (ang. special/positive measures). Ezen a területen az Equinet 2014-ben már kiadta 
a „Pozitív intézkedések – az egyenlőségi szervek tapasztalatai”42 című kiadványt, a fejlemé-
nyek azonban megkövetelik a kiadvány új, frissített változatát.

17.2.2.3 A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó munkacsoport 

A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó munkacsoport (Gender Equality WG) egy állandó 
platform a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó nemzeti egyenlőségi szervek munkatár-
sainak, és célja az e téren bevált gyakorlatok és aktuális kihívások azonosítása és elemzése 
mind nemzeti, mind európai szinten. 

42  Elérhető itt: https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/07/positive_action_measures_final_with_
  cover.pdf
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A Hivatal képviselője 2020. október 21-én a tagság részeként aktívan részt vett az Equinet 
nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó munkacsoportjának ülésén.

A megbeszélés célja a COVID-19 járvány alatti fejlemények gyors áttekintése és a csoport 
további munkájának megtervezése voltak, különös tekintettel a tematikus megbeszélésre 
a munkacsoport kulcsfontosságú témájáról 2020-ban, azaz a nők szegénységéről, avagy ho-
gyan lehet megállítani annak ördögi körét. Ez lesz a témája a 2021-ben megjelenő Equinet 
kiadványnak is. Az interszekcionális diszkrimináció kérdései szintén külön kihívást jelentenek.

17.2.2.4 Kommunikációs stratégiákkal foglalkozó munkacsoport 

A kommunikációs stratégiákkal foglalkozó munkacsoport (Communication Strategies WG) 
az Equinet folyamatos platformja az egyenlőségi szervek képviselői kapcsolattartásához a 
nyilvánossággal. A munkacsoport célja annak feltárása, hogy az egyenlőségi szervek miként 
oszthatják meg munkájukat a különböző közönségekkel, stratégiai megközelítések kidolgo-
zása az egyenlőség és a diszkriminációmentesség értékeinek kommunikálásához, valamint 
az egyenlőséggel foglalkozó szervek kapacitásának megerősítése ezeken a területeken.

A Hivatal képviselője az Az Equinet kommunikációs stratégiákkal foglalkozó munkacsoport-
jának két online találkozóján vett részt 2020. március 18-án és november 5-én.

A márciusi ülés a COVID-19 járványra összpontosított. A résztvevők beszéltek a járvány ha-
tásáról az egyenlőségi szervek munkájára, és bemutatták a diszkrimináció egyes eseteit. Az 
ülésen a Hivatal képviselője bemutatta a feltételezett diszkriminációs eseteket, amelyekkel 
a Hivatal foglalkozik. A résztvevők ezután az „Egyenlőség 2020” címet viselő konferenciáról 
beszéltek, amely 2020 júniusában ünnepelte az úgynevezett faji direktíva elfogadásának 20. 
évfordulóját, amely a nemzeti egyenlőségi szervek létrehozását is meghatározta.

A novemberi ülésen a résztvevők a „koronaválság” aktuális eseményeiről, a diszkrimináció 
eseteiről és a 2021-es munkatervről beszéltek. Bemutatták a fiatalok számára készített kü-
lönleges kézikönyv elkészítésének folyamatát. Az előkészítés utolsó szakaszában lévő kézi-
könyv segíti az egyenlőségi szerveket a fiatalok megszólításában. A brit egyenlőségi szerv 
képviselője bemutatott egy különleges jelentést: „A koronaválság és a helyzet az emberi jo-
gok és az egyenlőség terén”. Rámutatott, hogy a koronaválság legsúlyosabban a fiatalokat 
sújtotta, és problémákat észleltek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben és 
az idősek gondozásában is az idősek otthonaiban.

17.2.2.5 Kutatási és adatgyűjtési munkacsoport 

A Kutatási és adatgyűjtési munkacsoport (Research and Data Collecton WG) egy olyan fó-
rum, ahol az egyenlőségi szervek képviselői Európa-szerte évente kétszer találkoznak. Célja 
a bevált gyakorlatokra vonatkozó információcsere az egyenlőséggel kapcsolatos adatgyűjtés, 
valamint a kutatás megtervezése, megvalósítása és terjesztése.

17 A hivatal nemzetközi együttműködése  
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A Hivatal képviselője a Kutatási és adatgyűjtési munkacsoport egy online találkozóján vett 
részt 2020. december 15-én. A résztvevők információcserét folytattak a munkacsoport egyes 
tagjainak tevékenységeiről, és megismerkedtek az FRA ezen a területen végzett tevékeny-
ségeivel.

A találkozó célja az volt, hogy megállapodjanak a munkacsoport termékeinek 2021-ben tör-
ténő előállításának konkrét módjairól. 2021-ben várhatóan két területen fog tevékenykedni: 
jelentést kell készíteni az egyenlőségi szerveken belüli diszkriminációs folyamathoz kapcsoló-
dó adatokról, és közös jelentést kell készíteni az egyenlőségi szervek tevékenységeiről, mint 
reakciókról a koronavírus-járványra.

17.2.2.6 Az Equinet mozgásszabadsággal foglalkozó csoportja 

Az Equinet mozgásszabadsággal foglalkozó csoportja (Equinet Freedom of Movement Cluster) 
2018 őszén alakult annak alapján, hogy az EU-tagállamok több mint fele a munkavállalóknak 
A munkavállalók szabad mozgása keretében biztosított jogainak gyakorlását megkönnyítő 
intézkedésekről szóló 2014/54/EU irányelv 4. cikke alapján az országok kijelölnek egy vagy 
több szervet az egyenlő bánásmód előmozdítása és az uniós munkavállalók és családtagjaik 
támogatása érdekében.43  

A csoportnak 2020-ban nem volt ülése. 

17.2.3  Szemináriumok és egyéb tevékenységek az 
    Equinet-en belül

2020-ban az esélyegyenlőségi biztos részt vett további nyolc eseményen az Equinet-en belül.

• 2020. június 8-án és november 19-én a Hivatal képviselője részt vett az Equinet projekt-
csoport az egyenlőségi szervek standardjairól szóló online találkozóján.

• 2020. június 29-én Miha Lobnik, a Hivatal vezetője részt vett az „Egyenlőség 2020” in-
ternetes konferencián, amelyet az Equinet, az Európai Bizottság és az EU Tanácsának 
horvát elnöksége szerveztek, a 2000/43/EK úgynevezett faji direktíva elfogadásának 20. 
évfordulóján. 

• 2020. július 8-án a Hivatal képviselője részt vett az „A valláson és nemzetiségen alapuló 
diszkrimináció elleni küzdelem: a muszlim közösségek sebezhetősége és a Covid-19 vál-
ság hatásai” című nemzetközi videokonferencián. Az eseményt az EU Tanácsának horvát 
elnöksége és az Equinet szervezték.

43  A Hivatal az említett direktíva 4. cikke alapján átvette hivatali funkcióját az Európai Unió munkavállalói 
  és családtagjaik jogainak gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló rendelet 2. cikkének második és 
  harmadik bekezdése alapján (A SZK Hivatalos Közlönye, 52/16).
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• 2020. október 14-én a Hivatal képviselője részt vett az Equinet és a Zöldek által az Eu-
rópai Parlamentben szervezett „A diszkriminációellenes jogszabályok jövője Európában” 
című kerekasztalon. 

• 2020. október 22-én a Hivatal képviselője részt vett a „Nők és szegénység: Törjük meg az 
ördögi kört!” című kerekasztalon az Equinet szervezésében és a spanyol nőkkel és esé-
lyegyenlőséggel foglalkozó intézettel együttműködve. A kerekasztal célja az volt, hogy 
együttműködést alakítson ki az egyenlőségi szervek között, hogy megoldást találjanak a 
nők köreiben lévő szegénység ördögi körének megállítására.

• 2020. december 1-jén a Hivatal képviselője részt vett egy webináriumon, amelynek té-
mája az egyenlőségi szervek részvétele az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálatban (UPR) 
volt, amelyet az ENSZ Emberi Jogi Főbiztos Hivatalával együttműködve szervezett az 
Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózata, az Equinet. 

• 2020. december 15. és 17. között a Hivatal képviselője részt vett a háromnapos „Építsünk 
hidakat az esélyegyenlőségi testületek, valamint az inter- és transznemű aktivisták kö-
zött” webináriumon. Az esélyegyenlőségi testületek képviselői és az interszexuálisok és 
transzneműek jogainak területén tevékenykedő aktivisták bemutatták azokat a prob-
lémákat, amelyekkel az interszexuális és transznemű emberek szembesülnek, valamint 
véleményüket az esélyegyenlőségi testületek, valamint a nem kormányzati szervezetek 
és az aktivisták közötti együttműködés fejlesztésének lehetőségeiről.

17 A hivatal nemzetközi együttműködése  
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Az Európai Bizottság (EB), mint az uniós jogrend őre, gondoskodik az uniós jogalkotási ja-
vaslatok és irányelvek megfogalmazásáról, valamint a közösségi jogrendek helyes és teljes 
végrehajtásáról. Az Európai Bizottságon belül a diszkrimináció elleni harc területével a Jogér-
vényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság foglalkozik. A 2019–2024 közötti időszakra 
szóló új EB mandátum kezdetével önálló biztosi portfólió jött létre az egyenlő bánásmód és 
a diszkrimináció elleni védelem területén, amelyet Helena Dalli, az európai esélyegyenlőségi 
biztos és az Európai Bizottság Egyenlőséggel foglalkozó különleges munkacsoportja vezet-
nek.

A jelenlegi EB tevékenysége középpontjába az egyenlő bánásmód kérdését helyezte. Ursula 
von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Unió helyzetéről szóló, 2020. szeptember 16-i 
beszédében határozott erőfeszítéseket jelentett be az „Egyenlőség Uniójának” felépítésé-
re.44 2020-ban az EB már számos stratégiai dokumentumot elfogadott (amelyek szintén elő-
írják az egyenlőségi szervek fokozott szerepét), és felvázolta az EB és a tagállamok további 
tevékenységeit az egyenlő bánásmódhoz való jog és a diszkrimináció elleni védelem gyakor-
lásának területén:45

• Az egyenlőség uniója: a nemek közötti egyenlőség stratégiája a 2020–2025 közötti idő-
szakra; a dokumentum legfontosabb célkitűzései a nemi alapú erőszak felszámolása, 
a nemi sztereotípiák felszámolása, a nemek közötti munkaerő-piaci különbségek meg-
szüntetése, a nemek egyenlő részvétele a gazdaság különböző szektoraiban; a bér- és 
nyugdíjszakadék kezelése és a nemek közötti különbség megszüntetése a vezetői pozí-
ciók terén. 

• Az egyenlőség uniója: az EU 2020–2025 időszakra szóló cselekvési terve a rasszizmus 
elleni küzdelemhez; a dokumentum fő célkitűzései a vonatkozó uniós jogszabályok jobb 
biztosítása, a faji és etnikai kisebbségekkel, a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és 
a civil társadalommal folytatott jobb együttműködés, a tisztességes rendfenntartás, a 
nemzeti cselekvési tervek kidolgozása és az uniós intézmények alkalmazottainak foko-
zottabb változatossága. 

• Az egyenlőség uniója: az EU 2020–2030 romák egyenlőségének, befogadásának és in-
tegrációjának stratégiai kerete; a dokumentum fő célkitűzései többek között a támo-
gatási rendszerek fejlesztése a diszkrimináció áldozatai számára, a pénzügyi műveltség 
javítása, a közintézményekben történő foglalkoztatás elősegítése, valamint az egészség-
ügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a családtervezés javítása. A tagállamoknak a 
stratégiai keret alapján nemzeti cselekvési programokat kell kidolgozniuk, és a végrehaj-
tásról be kell számolniuk az EB-nak. 

17.3  Európai Bizottság  

44  Az EB elnökének beszéde a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
  en/SPEECH_20_1655.
45  Az EB ezen a területen elért eredményeinek összefoglalását 2020-ban Helena Dalli esélyegyenlőségi biztos 
  nyilatkozatában lehet megtalálni, amely elérhető ezen a címen: https://ec.europa.eu/commission/
  commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_en
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• Az egyenlőség uniója: az LMBTIQ személyek egyenlőségi stratégiája a 2020–2025 kö-
zötti időszakra; ez az EU első ilyen jellegű dokumentuma, amely a megcélzott célkitűzé-
sek négy oszlopát határozza meg – a diszkrimináció elleni küzdelem, a biztonság bizto-
sítása, az inkluzív társadalmak felépítése és az LMBTIQ-személyekkel szembeni egyenlő 
bánásmód támogatása szerte a világon. 

Az említett stratégiai dokumentumok mellett az EB létrehozott egy különleges Egyenlő-
séggel foglalkozó projektcsoportot is, amelynek feladata az egyenlő bánásmód horizontális 
integrációjának biztosítása az összes uniós politikába és kulcsfontosságú ösztönzésbe. Az 
EB emellett az egyenlő bánásmód kérdésével is foglalkozni kíván a COVID-19 járvány okozta 
válság reakciói keretében, különféle pénzügyi eszközök és oktatási tevékenységek révén.

17.3.1  A diszkriminációmentesség, az egyenlőség és a 
    sokszínűség magas szintű munkacsoportja

A diszkriminációmentesség, az egyenlőség és a sokszínűség magas szintű munkacsoportja 
(High Level Group on Non-Discrimination, Equality and Diversity – HLG) informális állandó 
szakértői csoport státusszal rendelkezik, amelyet az EB és annak főigazgatóságai létesítenek 
külső ismeretek és tapasztalatok megszerzése érdekében, amelyek segítséget nyújthatnak 
az Európai Bizottságnak a különböző területekre vonatkozó politikák és jogalkotási javasla-
tok megfogalmazásában. 2019 óta az esélyegyenlőségi biztos is tagja a HLG adatgyűjtési 
alcsoportjának.

A HLG megbízásával összhangban46 egy olyan csoport, amely elsősorban a nemzeti kormá-
nyok vagy a politikai döntéshozó szervek képviselői közötti együttműködésre van szánva, 
és az egyenlőségi testületek képviselői másodlagos tagként vesznek részt benne. A Szlovén 
Köztársaság kormányának és az illetékes szervezeti egységek képviselői nem vesznek részt 
rendszeresen a HLG ülésein. Ennek oka elsősorban a diszkrimináció elleni védelem kormány-
zati szintű központi koordinációs pontjának hiánya, valamint a diszkrimináció elleni védelem 
átfogó nemzeti stratégiájának hiánya, amire a Hivatal korábban külön ajánlással mutatott 
rá.47

A HLG-n belül a Hivatal két ülésen vett részt.

2020. szeptember 29-én a Hivatal képviselője részt vett az EB és a HLG-n belüli adatgyűjtési 
alcsoport által szervezett webináriumon. A résztvevők megismerkedtek a nemrégiben elfo-
gadott, a rasszizmus elleni küzdelemről szóló, 2020–2025 közötti uniós cselekvési tervről. 
Beszámoltak a faji és etnikai származáson alapuló egyenlőségre vonatkozó adatgyűjtésről az 
egyes európai országokban, valamint az egyenlőségre vonatkozó adatokról a COVID-19 jár-
vánnyal kapcsolatban, amely hatással volt a kisebbségekre és a kiszolgáltatott csoportokra.

46  A HLG mandátuma a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?
  do=groupDetail.groupDetailDoc&id=18850&no=1
47  Lásd a Hivatal 2019-es ajánlását, amely elérhető itt: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/
   2020/09/Priporo%C4%8Dilo-Zagovornika-na%C4%8Dela-enakosti-da-Vlada-Republike-Slovenije-%C5%A1e-
   naprej-zagotavlja-sodelovanje-svojega-predstavnika-v-Delovni-skupini-na-visoki-ravni-za-nediskriminacijo-
   enakost-in-raznolikost.pdf.



184 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

2020. november 27-én Miha Lobnik, a Hivatal vezetője részt vett a 13. HLG online ülésen, 
amelyet az EB szervezett. A résztvevőket tájékoztatták az újonnan elfogadott uniós straté-
giai dokumentumokról, nevezetesen: az LMBTIQ személyek egyenlőségére vonatkozó 2020–
2025 uniós stratégiáról, a 2020–2025 közötti rasszizmus elleni küzdelemről szóló uniós cse-
lekvési tervről és a roma egyenlőség, befogadás és részvétel 2020–2030 közötti stratégiai 
keretrendszeréről. A Hivatal vezetője támogatta az EB szándékát, hogy új munkacsoportot 
hozzon létre a HLG-n belül az LMBTIQ személyek egyenlőségének biztosítása terén. Kihang-
súlyozta, hogy Szlovénia támogatta a rasszizmus elleni 2020–2025 közötti uniós cselekvési 
tervet, de az a tény, hogy még nem szabályozta a megfelelő jogalapokat, akadályt jelenthet 
az etnikai származás és a faj szerinti egyenlőségre vonatkozó adatok gyűjtésében. Mindhá-
rom stratégiai dokumentum kihangsúlyozza az egyenlőségre vonatkozó adatok gyűjtésének 
fontosságát, mivel ezek kulcsfontosságúak a haladás megfigyeléséhez és az intézkedések 
hatékonyságának értékeléséhez nemzeti és európai szinten is.

17.3.2  Egyéb az Európai Bizottság által szervezett 
    események

A Hivatal 2020-ban részt vett öt különböző eseményen az Európai Bizottság társszervezésé-
ben, amelyekre Szlovéniában vagy külföldön került sor.

A Hivatal képviselője részt vett egy 2020. február 11-i konferencián Ljubljanában, amelynek 
címe: Hogyan lehet elérni a minőségi és megfizethető hosszú távú gondozást, az Európai 
Bizottság szlovéniai képviselete és a szlovén kereskedelmi kamara szervezésében. A szociális 
partnerek képviselői ismertették nézeteiket a hosszú távú gondozásról. 
Az EU tagjai a hosszú távú gondozást az egyik legfontosabb jogként határozták meg a szo-
ciális jogok európai pillérén belül, míg Szlovénia még nem fogadott el erről szóló törvényt.

A Hivatal képviselője online részt vett az „A szociális jogok európai pillérének cselekvési 
terve: Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős európai biztos kon-
zultál a szlovén érdekeltekkel” eseményen 2020. szeptember 7-én. 

A Hivatal képviselője részt vett az EUvDiscrimination Webinar: Ésszerű átalakítások a fo-
gyatékkal élők számára: útmutató a bevált gyakorlatokhoz webináriumon, 2020. szeptem-
ber 11-én, amelyet az EB szervezett.
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Zoran Stančič, az Európai Bizottság szlovéniai képviseletének vezetője gratulált Miha Lobnik esélyegyenlőségi biz-
tosnak, és méltatta Szlovénia és a Hivatal előrehaladását a diszkrimináció elleni védelem biztosításában.

2020. október 16-án Miha Lobnik találkozott az Európai Bizottság képviseletének vezetőjé-
vel a SZK-ban, dr. Zoran Stančič-val, akivel a nemzeti esélyegyenlőségi szerv eddigi eredmé-
nyeiről beszélt. A beszélgetés során a Hivatal vezetője hangsúlyozta, hogy az intézmény ma 
már szinte minden tevékenységet a ZVarD és az uniós jogszabályoknak megfelelően végez. 
Vannak azonban hiányosságok, főként a munkaerőhiány miatt, amire az EB is figyelmezte-
tett jogállamisági jelentésében. Ennek a kihívásnak a sikeres megválaszolásával a Hivatal 
lerövidíthetné az eljárások időtartamát, többet dolgozhatna a stratégiákon és bővíthetné a 
rendszer osztályt. Dr. Stančič válaszában gratulált az elvégzett munkáért és a Hivatal rend-
kívüli előrehaladásáért. Rámutatott, hogy az egyenlőség magasabb szintjének elérése és a 
diszkrimináció nulla toleranciájának elérése az EB jelenlegi napirendjén szerepelnek.

A Hivatal képviselői 2020. december 12-én online részt vettek a diszkrimináció elleni véde-
lemről és a nemek közötti egyenlőségről szóló éves jogi szemináriumon, amit az EB égisze 
alatt működő, a Diszkriminációellenes Törvények Szakértőinek Európai Hálózata (EELN) szer-
vezett. 
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Az Európai Unió 2007-ben létrehozta az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét – FRA (Funda-
mental Rights Agency), hogy független segítséget és szakértelmet nyújtson az uniós intéz-
ményeknek és a tagállamoknak az alapvető jogok területén. Az FRA számos páneurópai vizs-
gálatot is végez az egyes területeken, amelyek jelentősen hozzájárulnak a negatív társadalmi 
jelenségek megértéséhez és kezeléséhez, mint pl. a diszkrimináció vagy gyűlöletbeszéd. Az 
FRA jogi kézikönyveket tesz közzé az Európai Unió jogáról és a bírósági ítélkezési praxisról. 
Az Ügynökség éves konferenciákat szervez az alapvető jogok kapcsán, több száz szakértő és 
más érdekelt fél részvételével. 

Az Alapjogi Platform (FRP) a civil társadalommal folytatott párbeszéd kiépítésére szolgál. 
Az FRP-n belül mintegy négyszáz civil társadalmi szervezet vesz részt egész Európából, akik 
évente egyszer üléseznek, és különböző tevékenységi területek különböző szereplőit vonják 
be.

Az esélyegyenlőségi biztos négy eseményen vett részt az FRA közös szervezésében.

• 2020. február 25-én és 26-án a Hivatal képviselője részt vett az európai nemzeti esé-
lyegyenlőségi testületek képviselőinek tartott képzésen, az EU Alapjogi Chartájának 
(Charta) alkalmazásáról a nemzeti jogrendszerekben, amelyet az EU Alapjogi Ügynöksé-
ge (FRA) és az Egyenlőségi Testületek Európai Hálózata, az Equinet szerveztek. 

• A Hivatal képviselője 2020. november 10-én részt vett egy online műhelyben, „Az illegális 
profilalkotás elleni küzdelem megerősítése”, amelyet az FRA és az Equinet szerveztek. 
Az esemény az érdekképviseletre és az etnikai vagy egyéb, a rendőrség által történő, 
egyéneket azonosító profilalkotás problémájára irányult.

• 2020. december 7-én Miha Lobnik, a Hivatal vezetője részt vett „Az EU Charta megerő-
sítése: az emberek jogai az EU-ban a következő évtizedben” online eseményen, amelyet 
az FRA és az Euractiva szerveztek. 

• 2020. december 14-én a Hivatal képviselője részt vett a „Mesterséges intelligencia euró-
pai módra: az emberi jogok védelme a mesterséges intelligencia korában” eseményen, 
amelyet az FRA és az EU Tanácsának német elnöksége szerveztek. Az esemény célja a 
téma általános ismertetése és az FRA különleges jelentésének bemutatása volt. 

17.4  Az Európai Unió Alapjogi 
  Ügynöksége  
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Az Európa Tanácson belül négy testület működik, amelyek különösen fontosak a diszkriminá-
ció elleni védelem szempontjából:

• Az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa egy politikai testület, amely felelős az emberi 
jogok tiszteletben tartásáért és előmozdításáért, az emberi jogok oktatásának és figye-
lemfelkeltésének előmozdításáért, valamint az Európa Tanács emberi jogi eszközeinek 
tiszteletben tartásának biztosításáért. Szerepe nagyrészt preventív, és kiegészíti az Em-
beri Jogok Európai Bírósága és más konvenciós testületek szerepét. 

• A Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (European Commission against 
Racism and Intolerance – ECRI) az emberi jogok területén működik. Független szakér-
tőkből áll, és figyelemmel kíséri a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a 
faji, nemzeti vagy etnikai származáson, bőrszínen, állampolgárságon, valláson és nyelven 
alapuló intolerancia és diszkrimináció problémáit. A Rasszizmus és Intolerancia elleni 
Európai Bizottság úgy véli, hogy az egyenlőséggel foglalkozó testületek fontos szerepet 
játszanak a diszkrimináció megelőzésében nemzeti szinten. Általános ajánlásaiban ösz-
tönzi a meglévő testületek megerősítését és az újak létrehozását.

• A Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága el-
lenőrzi az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyezményének 
kivitelezését és érvényesítését. Szlovénia, mint a Keretegyezmény szerződéses tagja, 
ötévente köteles beszámolni a Bizottságnak a kisebbségek védelmével kapcsolatos hely-
zetről a nemzeti határain belül. 

• A Szociális Jogok Európai Bizottsága figyelemmel kíséri és felügyeli az Európai Szociális 
Charta kivitelezését, amely biztosítja az abban foglalt jogokhoz való hozzáférést, sze-
mélyes körülmények miatti diszkrimináció nélkül. A Bizottság a nemzeti jelentések és 
a kollektív jogorvoslati eljárás alapján olyan következtetéseket és határozatokat fogad 
el, amelyek – amennyiben azok az Európai Szociális Charta kötelező rendelkezéseihez 
kapcsolódnak – jogilag kötelezőek a szerződő államokra. A Bizottság 2020. június 29-én 
tette közzé a University Women of Europe kontra Szlovénia ügyben hozott határozatát, 
amelyben megállapította, hogy Szlovénia az Európai Szociális Charta több rendelkezését 
is megsérti, mégpedig a nemek szerinti diszkrimináció nélküli egyenlő fizetéshez és esé-
lyegyenlőséghez való jog tekintetében.48

Az Európa Tanács (ET) rendszerében különösen fontos szerepet játszik – mind a diszkrimi-
náció elleni védelem, mind az emberi jogok szélesebb körű védelme terén – az Emberi Jogok 
Európai Bírósága (EJEB). 1959-ben hozták létre, és feladata annak biztosítása, hogy az Eu-
rópa Tanács tagállamai tiszteletben tartsák az Emberi Jogok Európai Egyezményében (EJEE) 
meghatározott jogokat és szabadságokat. A Bíróság a benyújtott fellebbezések alapján dönt, 

17.5  Európa Tanács

48  A Szociális Jogok Európai Bizottságának határozata a University Women of Europe kontra Szlovénia ügyben 
  a következő címen érhető el: https://hudoc.esc.coe.int/fre/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20
  Descending%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-137-2016-dmerits-en%22]}
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amelyeket vagy magánszemélyek, vagy (ritka esetben) a szerződéses államok nyújtottak be. 
Az EJEB ítélkezési praxisa azért fontos a Hivatal munkája szempontjából, mert többek között 
kötelező érvényű normákat határoz meg a diszkrimináció elleni jogi védelemről. 

Az Európa Tanács működési keretében a Hivatal négy tevékenységet hajtott végre.

A Hivatal 2020. július 27-én először járult hozzá az EJEB előtti eljáráshoz harmadik félként, 
független szakértőként (amicus curiae).
Két perbe avatkozott bele Szlovénia ellen, amelyekben az EJEB azért foglalkozott diszkri-
minációs esettel, mert a szavazóhelyiségek nem voltak hozzáférhetőek a mozgássérültek 
számára. A Hivatal úgy értékelte, hogy a kérdések fontossága túlmutat azon puszta kér-
désen, hogy Szlovénia nem sérti-e az Emberi Jogok Európai Egyezményét (EJEE). Az esetek 
fontos tágabb kérdéseket vetnek fel az EJEE szerinti diszkrimináció elleni védelem normáival 
kapcsolatban. Ezért a Hivatal saját kezdeményezésére, harmadik félként, független szakér-
tőként (amicus curiae) e két ügyben elküldte intervencióját az EJEB-hoz. Beavatkozása során 
a Hivatal pártatlan maradt, és nem döntött amellett, hogy az EJEB előtti vitában melyik 
félnek volt igaza. A Hivatal megpróbálta szakértelmével segíteni a teljes kontextus megér-
tését: a diszkrimináció elleni védelem jogorvoslati lehetőségeinek fejlődését a szavazati jog 
gyakorlatának védelmében Szlovéniában. Elvi kérdéseket is felvetett, például, hogy az EJEE 
ugyanolyan mértékben véd-e a diszkriminációtól, mint a Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló nemzetközi egyezmény.

2020. július 9-én a Hivatal képviselője részt vett „Az egyenlőségen és az emberi jogokon 
alapuló fenntartható gazdasági és társadalmi fellendülés: mi legyen a nemzeti emberi jogi 
intézmények és esélyegyenlőségi testületek szerepe?” online megbeszélésen. Az eseményre 
az Európa Tanács, az FRA, az ENNHRI és az Equinet szociális és gazdasági jogaival foglalkozó 
együttműködési platformján került sor.

2020. szeptember 28-án és 29-én a Hivatal részt vett az ECRI egyenlőségi testületekről szóló 
webináriumán: „Az egyenlőség és a sokszínűség üzenetének kommunikációja közös erőfe-
szítésekkel.” Megismerkedett a diszkrimináció tudatosításában alkalmazott gyakorlatokkal, 
amelyeket a kapcsolódó európai szervek és más intézmények alkalmaznak a diszkrimináció 
elleni védelem területén. A szemináriumon a COVID-19 járvány egyenlőségre, rasszizmusra és 
intoleranciára gyakorolt hosszú távú hatásait is megvitatták.

A Hivatal értékelő látogatás keretében 2020. szeptember 30-án vendégül látta A nők elle-
ni erőszak és a családon belüli erőszak elleni intézkedés szakértői csoportját (GREVIO) az 
Európa Tanács nők elleni erőszak és családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről 
szóló egyezményének (Isztambuli Egyezmény) Szlovéniában történő megvalósításával kap-
csolatban.
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Az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme, amelyek a diszkriminációmentesség és az 
emberi méltóság elvein alapulnak, az ENSZ egyik legfontosabb prioritásai. Így a nemzetkö-
zi béke és biztonság fenntartása, a nemzetek közötti baráti kapcsolatok előmozdítása, a 
nemzetközi együttműködés támogatása és a globális szintű platformként történő működés 
mellett az emberi jogok az ENSZ és a struktúrái fejlődésének egyik kulcsfontosságú területe. 

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Irodája (EJF Iroda) képviseli a világ elkötelezettségét az 
emberi méltóság egyetemes eszméi iránt. Az ENSZ titkárságának része, és főként Genfben 
működik. Az EJF Iroda prioritásai elsősorban az emberi jogok védelmét szolgáló nemzetközi 
mechanizmusok erősítése, az egyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció elleni küzdelem, 
a jogállamiság biztosítása, az emberi jogok integrálása a fejlődésbe és a gazdaságba, és az 
emberi jogi oktatás koordinálása. Munkája során a Hivatal bizonyos mértékben az EJF Iroda 
ajánlásaira és iránymutatásaira támaszkodik, továbbá regionális kirendeltségükkel is együtt-
működik.

2020-ban a Hivatal nem vett részt az ENSZ intézményei és szervei által szervezett esemé-
nyeken.

17.6  Egyesült Nemzetek Szervezete
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A ZVarD 21. cikkének kilencedik francia bekezdése meghatározza, hogy a Hivatal feladatai 
közé tartozik a diszkriminációhoz fűződő rendelkezésre álló információk cseréje az uniós 
szervekkel. A gyakorlatban a Hivatal vélemény- és információcserélési tevékenysége sokkal 
szélesebb körű, és számos olyan nemzetközi szereplőt foglal magában, akiknek a Hivatal 
válaszol a megkereséseik és kutatásaik során. A véleménycsere speciális formája az Equinet 
egyenlőségi joggal foglalkozó munkacsoportja, amelynek egyik fő funkciója a vélemények és 
információk cseréje azokról a kérdésekről, amelyekkel a hálózat tagjai munkájuk során szem-
besülnek. Továbbá a Hivatal aktívan cserél információkat és véleményeket más nemzetközi 
kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel.

A Hivatalhoz 2020-ban Az Equinet Egyenlőségi Jogi Munkacsoportjától 12 információkérés 
érkezett a bizonyos életterületek szabályozási módjáról Szlovéniában, ő maga pedig három 
információigénylést továbbított a munkacsoportnak bizonyos kérdések más országokban 
történő szabályozásáról.

Emellett a Hivatal még 27 egyéb nemzetközi információcserét folytatott, illetve kérdőíve-
ket töltött ki és különböző nemzetközi szervezetek kérdéseire válaszolt. 2020-ban összesen 
42 kölcsönös diszkriminációval kapcsolatos információcserét folytatott.

17.7.1  Az Equinet Egyenlőségi Jogi Munkacsoportján belül 

2020-ban a Hivatalhoz az Egyenlőségi Jogi Munkacsoport keretein belül 12 információkérés 
érkezett más EU-tagállamok egyenjogúsági testületeitől és különböző EU-tagállamok nem 
kormányzati szervezeteitől azzal kapcsolatban, hogy Szlovéniában hogyan vannak szabá-
lyozva konkrét szűken meghatározott területek vagy jogi kérdések.

Ezek közül minden ügyet lezárt. A 12 lezárt ügy közül 11-ben rövid válaszokat készített. A 
Hivatal egy kérdésre nem válaszolt a személyzeti limitáltság miatt. Az elkészített válaszok a 
következő témákra vonatkoztak:

• Az első válasz arra vonatkozott, hogy miként állapították meg a sálak és más fejfedők 
viselésének szabályát a bírósági eljárások során.

• A második válasz a diszkrimináció elleni bírósági védelem érvényesítésének feltételeire 
vonatkozott, nevezetesen arra, hogy a faji megkülönböztetés áldozatának az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés során először tájékoztatnia kell-e a jogsértőt a diszk-
rimináció vádjáról, és várnia kell-e a válaszra, mielőtt pert indítana.

17.7  Nemzetközi információcsere a 
  diszkriminációról   
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• A harmadik válasz arra vonatkozott, hogy az EU tagállamai kriminalizálják-e az örmény 
népirtás létezésének tagadását, és ha igen mely jogi rendelkezések alapján.

• A negyedik válasz a katonaságban lévő neuropszichiátriai diagnózissal rendelkező sze-
mélyek munkájára vonatkozott, az általuk elvégezhető munka típusokra és a munkaké-
pességük ellenőrzésére.

• Az ötödik válasz a csak kisebbségekhez tartozó személyek számára hozzáférhető esemé-
nyek jogi elfogadhatóságára vonatkozott.

• A hatodik válasz a munkavállalási engedély alapján tartózkodási engedélyért folyamodó 
harmadik országbeli állampolgárokkal szembeni bánásmódra vonatkozott, valamint arra 
a kérdésre, hogy egy ilyen témát figyelembe lehet-e venni a diszkrimináció összefüggé-
sében.

• A hetedik válasz a férfi és női futballisták másik klubba történő átigazolásakor fennlévő 
nem alapján történő pénzmennyiség különbségre vonatkozott.

• A nyolcadik válasz a nemzetközi védelmet kérelmezők vezetői engedélyének megszerzé-
sére vonatkozó szabályozásra vonatkozott.

• A kilencedik válasz a bérbeadók és a bérlők úgynevezett feketelistáinak létezésére vonat-
kozott, kedvezményeiket és hitelképességüket illetően.

• A tizedik válasz a szolgáltatások ellenkező nemű személyek számára vallás vagy meggyő-
ződés alapján történő megtagadásának elfogadhatóságára vonatkozott.

• A tizenegyedik válasz az átmeneti időszak szabályozására vonatkozott az egyenlőségért 
felelős testület új vezetőjének kinevezésének folyamatában egy uniós tagállamban.

A Hivatal az Equinet Egyenlőségi Jogi Munkacsoportján belül egyedül elkészített három meg-
keresést, amelyekre más európai esélyegyenlőségi szervektől kapott válaszokat, amelyek se-
gítették munkáját. Ezek a megkeresések a következőkre vonatkoztak:

• a HIV-fertőzöttek különféle típusú biztosításokhoz való hozzáférési feltételeire és a 
HIV-fertőzés miatt bizonyos biztosításokhoz való hozzáférés megtagadásának eseteire;

• külföldiek panaszainak kezelése a bankszámlájuk nyitásával/bezárásával kapcsolatban, 
mégpedig hogy az egyenlőségért felelős szervek hogyan szereznek információkat a ban-
koktól, és hogy az ügyfelek mennyire vannak tisztában az alapszintű fizetési számla 
nyitásának lehetőségével;

• vásárlási időkorlátozás alkalmazása az élelmiszerboltokban az idősek számára a korona-
vírus-járvány idején, hogy ezeknek a személyeknek személyazonosító okmánnyal kellett-e 
igazolniuk életkorukat, és hogy az esélyegyenlőségi szervek kaptak-e ilyen feljelentést. 
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17.7.2  Egyéb nemzetközi információcserék  

Az egyéb nemzetközi megkeresések és kérdőívek részeként a Hivatal 2020-ban 26 informá-
ciócseréhez járult hozzá. Vagy rövidebb kérdésekről, vagy konkrétabb és átfogóbb kérdőívek-
ről van szó, amelyek több területre és diszkriminációval kapcsolatos kérdésre terjednek ki. Az 
alábbiakban az információcserék áttekintése következik, csoportosítva azokra a szerveze-
tekre, amelyektől a megkeresések és az információkérések származtak.

Equinet

• „Az Equinet reakciója a Covid-19-re”49 adatbázis bővítése céljából a Hivatal háromszor 
küldött információkat tevékenységeiről az Equinetnek (tanácsadás, diszkrimináció-meg-
állapítás, rendszerszintű munka, tudatosságnövelés) a diszkrimináció és a jelenlegi jár-
vány kapcsán. 

• Az Equinet kutatással és adatgyűjtéssel foglalkozó munkacsoportja számára a Hivatal 
részletes áttekintést készített az eddig végzett kutatásokról és a (különleges) jelenté-
sekről a munkaterületéről. 

• Az Equinet felkérésére a Hivatal részletes elemzést készített arról, hogy a Szlovén Köz-
társaság Alkotmánybírósága hogyan alkalmazza az EU Alapjogi Chartáját, nevezetesen 
a Külföldiekről szóló törvény alkotmányosságának felülvizsgálatával kapcsolatban.50 Ez 
a döntés ugyan nem kapcsolódik a diszkrimináció elleni védelem kérdéséhez, de fontos a 
Charta szlovén alkotmánybírósági gyakorlatban történő alkalmazásának szempontjából.

• Az Equinet különleges jelentésének elkészítése céljából az egyenlőséggel foglalkozó tes-
tületek munkájáról a romák elleni diszkrimináció terén51 a Hivatal kiterjedt válaszokat 
készített az Equinet kérdőívére. A különleges jelentés célja az volt, hogy tájékoztassa az 
Európai Bizottságot a romák egyenlő bánásmódjának, befogadásának és integrációjának 
új uniós stratégiai keretének létrehozásáról.

• Az egyenlőséggel foglalkozó testületek szerepéről a mesterséges intelligenciával ösz-
szefüggő diszkrimináció megakadályozásában és kezelésében szóló külön kiadvány el-
készítése keretében52 a Hivatal részletes információkat küldött az Equinet-nek az auto-
matizált döntéshozatal és az automatizált adatfeldolgozás szabályozásáról a szlovén 
jogszabályokban a személyes adatok védelme érdekében.

49  A Covid-19 európai esélyegyenlőségi szervek járványra adott válaszait bemutató adatbázis az elérhető itt: 
  https://equineteurope.org/covid-19-response/#data. 
50  A Szlovén Köztársaság Alkotmánybíróságának határozata, U-I-59/17-27, 2019. 9. 18., elérhető a következő 
  címen: https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2020/02/ui-59-17.-.odlocba.pdf. 
51  A jelentés angol nyelven a következő címen érhető el: https://equineteurope.org/wp-content/
  uploads/2020/07/Roma_Traveller-Inclusion_Equality-Bodies.pdf. 
52  Az angol nyelvű jelentés a következő címen érhető el: https://equineteurope.org/wp-content/
  uploads/2020/06/ai_report_digital.pdf.
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• Az Equniet információkat kért a tagjaitól a nemzeti gyakorlatokról a nemek közötti bé-
regyenlőtlenséggel kapcsolatos kötelező kezdeményezés EB általi tervezése céljából. A 
Hivatal tájékoztatást nyújtott az elmúlt években lévő egyenlőtlen bérek eseteiről, és 
ezen információk nyilvánosságra hozatalának lehetséges módjairól, amelyekhez egyéb-
ként nagyon nehéz hozzáférni, különösen a magánszektorban.

• A Hivatal hozzájárult az Equinet „Ajánlások az igazságosság és az egyenlőség Európá-
jáért: társadalmaink megújítása a Covid-19 után” című tervéhez.53 Az ajánlás végleges 
változatát, amely a Hivatal módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó javaslatait is 
tartalmazta, a Hivatal elküldte az összes kulcsfontosságú szlovéniai döntéshozónak.

• Az Equinet kutatásának és a kiadvány előkészítésének céljából a Hivatal tájékoztatást 
nyújtott a megfelelő alkalmazkodás végrehajtásáról Szlovéniában, különösképpen a Hi-
vatalnál. 

• A Hivatal válaszokat adott az Equinet és a Grazi Egyetem (Ausztria) stratégiai perekkel 
kapcsolatos kutatási kérdéseire, elmagyarázva, hogyan választja ki az ilyen peres ügye-
ket, és hogy vannak-e ehhez bizonyos szabályai vagy stratégiái.  

Európai Bizottság

• A Hivatal három hozzájárulást készített az EB első éves jelentéséhez a jogállamiság hely-
zetéről Szlovéniában, nevezetesen egy hozzájárulást a nemzeti jelentéshez (a Külügymi-
nisztérium felkérésére), egy hozzájárulást az EB különleges online kérdőívéhez, valamint 
egy kiegészítő magyarázatot. Minden hozzájárulás az EB kérdéseihez kapcsolódott, ame-
lyek a külső résztvevők részvételéről szólnak a jogalkotási javaslatok nyilvános kezelésé-
ben, valamint a Hivatal kihívásaival a munkája függetlenségének biztosításában. 

• A Nemzeti Emberi Jogi Intézményekkel (NHRI) és az esélyegyenlőségi testületekkel kon-
zultálva a Hivatal kitöltötte az EB kérdőívét az EU Alapjogi Chartájának alkalmazására 
vonatkozó stratégia kidolgozása céljából. 

EU Alapjogi Ügynökség (FRA)

• Az FRA nemzeti esélyegyenlőségi szervekkel folytatott konzultációjának részeként a Hi-
vatal válaszokat adott a gyűlöletből megtett bűncselekmények feljelentésével kapcsola-
tos kérdőívre. A kérdőívben a Hivatal ismertette e terület szlovéniai jogi szabályozását, 
a legfontosabb kihívásokat, és elmagyarázta felelősségét az e bűncselekményekről szóló 
jelentések kezelésével és az áldozatoknak nyújtott segítséggel kapcsolatban. A Hivatal-
nak nem tartozik hatáskörébe a bűncselekmények kezelése, és gyűlölet-bűncselekmé-
nyekkel csupán a rendszerszintű jogi szabályozás, nyilvántartás és ellenőrzés szempont-
jából foglalkozik.

53  Elérhető itt: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/07/Equinet-priporoc%CC%8Cilo-Covid-19_
  SI.pdf. 
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• 2020-ban a Hivatal három hozzájárulást készített a FRANET kutatási hálózat szlovén 
nemzeti vállalkozójának. Ezekben beszámolt a Hivatal jelenlegi tevékenységeiről, különös 
tekintettel az idősek diszkriminációjával kapcsolatos kérdésekről, valamint a COVID-19 
fertőző betegség járványával összefüggő tevékenységekről.

• A Hivatal válaszokat adott az FRA 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó stratégiai 
tervének végrehajtásának értékeléséről szóló kérdőívre. Válaszaiban a Hivatal nagyon 
fontosnak minősítette az FRA munkáját az diszkriminációval kapcsolatos adatgyűjtés 
területén az összes EU-tagállamban, mivel figyelemmel kíséri a kialakult helyzetet az 
egész EU-ban, és Szlovéniában is.

• A nemzeti esélyegyenlőségi testületek kapacitásának megerősítését célzó képzések 
megtervezése céljából a Hivatal két kérdőívet töltött ki az FRA-tól és az Equinet-től, 
az EU Alapjogi Chartájának nemzeti szintű alkalmazásáról és a muszlimokkal szembeni 
diszkriminációról. Válaszaiban a Hivatal felvázolta az alapvető kihívásokat és a nyitott 
kérdéseket a két témában, amelyekkel munkája során találkozik.

• Az FRA külső felekkel folytatott konzultációinak részeként a Hivatal hozzájárulást ké-
szített az FRA 2020-ra szóló munkatervéről. Többek között azt javasolta, hogy az FRA 
néhány tematikus terepi kutatásának Szlovéniára is ki kell terjednie (pl. a roma jogok 
megvalósulásának kutatása és a bevándorlók leszármazottainak helyzetének kutatása).

• A Hivatal válaszokat adott az FRA és az Equinet kérdőívére a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületek helyzetéről és működéséről, amelyben információkat szolgáltatott tevékeny-
ségéről és a legfontosabb kihívásokról. A különböző esélyegyenlőségi testületek válasza-
inak elemzésének eredményei többek között segítséget nyújtanak az EB-nak új intézke-
dések megfogalmazásában, az ilyen szervek szerepének és helyzetének megerősítése 
érdekében.

  

Egyéb szervezetek és alanyok

• A Hivatal válaszolt a Németországi Jobboldali és Antiszemita Erőszak Áldozatainak Ta-
nácsadó Központjainak Szövetsége (VBRG) megkeresésére, amely a szlovéniai gyűlö-
let-bűncselekményekkel foglalkozó szervezetek feltérképezéséről szólt. 

• A Hivatal válaszokat készített az Európa Tanács Megkülönböztetésmentesség, Sokszínű-
ség és Befogadás Irányítóbizottságának (CDADI) kérdőívére, amelyben tájékoztatást 
adott a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos tevékenységéről a tanácsadás, a diszkriminá-
ció-megállapítás, a diszkriminációs szabályozások értékelése, a beérkezett feljelentések 
és a tudatosságnövelő tevékenységek kapcsán.

• 2020-ban a Hivatal első alkalommal előkészítette és benyújtotta harmadik fél beavat-
kozását az EJEB-hez, nevezetesen a Mrak kontra Szlovénia és a Toplak kontra Szlovénia 
ügyben, amelyek a szavazóhelyiségek mozgáskorlátozottak számára történő hozzáfér-
hetőségével kapcsolatosak. 
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2016. november 16-án Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Horvátország, Észak-Ma-
cedónia és Szerbia nyolc egyenlőségi testülete aláírta a Délkelet-európai esélyegyenlőségi 
testületek együttműködéséről szóló nyilatkozatot, amely az emberi jogok tiszteletben tar-
tását és a diszkrimináció tilalmát hangsúlyozza, mint az egyes országok társadalmi és gaz-
dasági fejlődésének alapvető értékét és kiindulópontját. A nyilatkozatban a részt vevő intéz-
mények vállalták, hogy együttműködnek a kölcsönös tisztelet, a koordináció, a partnerség, az 
egyenlőség, a közös tervezés, tevékenységeik összehangolása és a folyamatos kommunikáció 
elveinek megfelelően.

A létrehozott hálózat a összefüggő intézmények egyedülálló közösségét képviseli, amely 
együttműködéssel, a bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréjével, és tágabb értelemben a 
diszkrimináció elleni védelemmel javíthatja az egyes résztvevő partnerek teljesítményét az 
egész régióban.

Miha Lobnik, a Hivatal vezetője korábban vendégként és aktív előadóként vett részt a háló-
zat éves ülésein, de 2020-ban a hálózat nem szervezte meg az éves találkozóját.

17.8  Délkelet-Európai Esélyegyenlőségi 
  Testületek Hálózata 

17 A hivatal nemzetközi együttműködése  
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2020-ban a Hivatal képviselői aktívan részt vettek nyolc nemzetközi eseményen, amelyek a 
fenti szervezetek körén kívül zajlottak.

2020. február 10-én és 11-én a Hivatal képviselője részt vett az ERA Európai Jogi Akadémia 
által szervezett szemináriumán a németországi Trierben, melynek címe „Az EU diszkriminá-
cióellenes jogrendjének alkalmazása: a jogi gyakorlatok szemináriuma”. Az akadémia képvise-
lői bemutatták az EU diszkriminációellenes jogszabályait a résztvevőknek. A szemináriumon 
bemutatták az EU diszkriminációellenes jogszabályait – a jogi keretet az EU Alapokmányával, 
az Európai Egyezménnyel és az ENSZ emberi jogi szerződéseivel összefüggésben.

2020. május 14-én és 15-én a Hivatal képviselője részt vett egy online munkaértekezleten, 
amelyet a SIforREF „Menekültek integrációja a társadalmi innováció révén” projekt öt eu-
rópai partnere szervezett. A résztvevők bemutatták a menekültek és migránsok jelenlegi 
helyzetét az országukban a koronavírus-járvány visszaszorítására irányuló új intézkedések 
fényében.

2020. szeptember 9-én a Hivatal vezetője részt vett a Szlovéniában élő külföldiek foglalkoz-
tatásával kapcsolatos bevált gyakorlatok példájának bemutatásán a SIforREF „A menekültek 
integrációja társadalmi innováció révén” című nemzetközi projekt keretében, a Gmajna Kul-
turális Egyesület szervezésében. Be lett mutatva egy példa külföldiek foglalkoztatásáról egy 
ljubljanai gyorsétteremben.

2020. október 14-én a Hivatal képviselője részt vett a „Kölcsönös tanulás: online regioná-
lis konferencia a bevált gyakorlatokról és tapasztalatokról az online gyűlöletbeszéd kezelé-
sében” online konferencián, amelyet a horvát Centar za mirovne studije nem kormányzati 
szervezet szervezett. A résztvevők megtárgyalták az Európai Bizottság gyűlöletbeszéd elleni 
kezdeményezéseit, mint például a „Bánásmód kódex”; a jogalkotási tevékenységek az online 
gyűlöletbeszéd szabályozására; a gyűlöletbeszéd miatti vádemelés ügyészi gyakorlata; a ha-
tóságok különféle tevékenységei a gyűlöletbeszéd területén; valamint a civil szervezetek és 
a rendőrség közötti együttműködés ezen a területen.

2020. október 14-én és 15-én a Hivatal képviselője részt vett az Internetes Gyűlölet Elle-
ni Küzdelem Nemzetközi Hálózata (INACH) által szervezett éves antiszemitizmusról szóló 
konferencián. A konferencia célja az volt, hogy bemutassa az antiszemitizmus még mindig 
fennálló vagy újjáéledő globális jelenségét.

17.9  Egyéb nemzetközi események  
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2020. november 9-én és 10-én a Hivatal képviselője részt vett egy online konferencián az 
emberi dimenzióról - A vallás és a meggyőződés szabadsága: A digitális technológiák és a 
civil társadalom szereplői szerepe az emberi jogok mindenki számára való biztosításában. A 
konferenciát az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szervezte.

2020. szeptember 9-én a Hivatal vezetője részt vett a Szlovéniában élő külföldiek foglalkoz-
tatásával kapcsolatos bevált gyakorlatok példájának bemutatásán a SIforREF „A menekültek 
integrációja társadalmi innováció révén” című nemzetközi projekt keretében, a Caritas Vien-
na és a Bécsi Egyetem szervezésében.

2020. december 4-én a Hivatal képviselője részt vett „A terhesség és az szülői státusz miatti 
diszkrimináció csökkentése a munkaerőpiacon” című internetes szemináriumon a Parents@
Work projekt keretében, a Belga Esélyegyenlőségi Hatóság és a Nők és Férfiak Egyenlősége 
Intézet szervezésében. A szeminárium célja az volt, hogy ösztönözze az európai munkaügyi 
felügyeletek és az esélyegyenlőségi szervek képviselői közötti kommunikációt a terhesség, 
anyaság és apaság alapján történő diszkrimináció kezelésére szolgáló különböző vizsgálati 
módszerekről és technikákról a foglalkoztatásban és a munkaerőpiacon, mégpedig a munka-
vállalók munka és magánélet közötti egyensúlyhoz való jogán alapulva. 
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A Hivatal 2020-as kétoldalú tevékenységei részeként hat találkozót emelünk ki.

17.10  A Hivatal kétoldalú 
   együttműködése

A munkaértekezletek és találkozók a diszkrimináció elleni védelem területén tevékenykedő külföldi szervezetek kép-
viselőivel jó alkalmak a bevált gyakorlatok cseréjére. 2020 márciusának elején Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos 
Adriana van Dooijenweerrel, a holland egyenlőségi testület elnökével beszélt, elsősorban a fogyatékkal élők jogainak 
és a választásokhoz való hozzáférésük biztosításáról.

2020. március 4-én a Hivatal képviselőjét meghívták Ljubljanába az Amerikai Egyesült Álla-
mok nagykövetségének kerekasztal-beszélgetésére a diszkriminációmentes világnapon. A 
megbeszélésen a Hivatal képviselője bemutatta a Hivatal fejlődését és működését mint nem-
zeti esélyegyenlőségi testület, valamint jelenlegi tevékenységeit. Többek között rámutatott 
arra, hogy a Hivatal intézkedhet a leghatékonyabb a diszkrimináció megállapításának eljárá-
sában, aminél felkérte beszélgetőpartnereit és a jelenlévőket, hogy tegyenek feljelentést a 
diszkriminációról, amellyel ők vagy ügyfeleik és ismerőseik szembesülnek.

A Hivatal képviselője 2020. március 5-én találkozott Charles Nonnal, az új kulturális követ-
ségi titkárral a ljubljanai Francia Intézetben. A találkozó célja a Hivatal és a Francia Intézet 
közötti együttműködés lehetőségeinek átbeszélése volt.

2020. március 6-án a Hivatal vezetője fogadta Adriana van Dooijenweert, a Holland Emberi 
Jogi Intézet elnökét a Hivatal székhelyén, amely egy holland nemzeti egyenjogúsági testü-
let. A Hivatal vezetője a beszélgetés során bemutatta a nemzeti esélyegyenlőségi testület 
fejlődését és néhány kihívást, amelyekkel munkája során találkozik. Bővebben is megtárgyal-
ták a fogyatékkal élő személyek diszkriminációját, és kitértek a választások hozzáférhetősé-
gére az értelmi fogyatékossággal élő személyek számára, valamint a holland esélyegyenlősé-
gi testület által ezen a területen végzett tevékenységekről. 
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A Hivatal képviselője 2020. március 20-án online részt vett egy találkozón az Amerikai Egye-
sült Államok nagykövetségének politikai osztályának vezetőjével. A beszélgetés során az 
Egyesült Államok Nagykövetségének képviselője megköszönte a jó és hasznos beszélgetést 
a Hivatallal. A szlovén diszkrimináció elleni védelem kihívásairól folytatott megbeszélésen a 
Hivatal képviselője kiemelte a Hivatal ajánlásait a diszkrimináció koordinációs pontjának lét-
rehozására a kormány szintjén, valamint az ennek horizontális tematikakénti felfogásának 
hiányát.

2020. május 13-án a Hivatal vezetője találkozott Derk Jan Nautóval, a Holland Királyság 
nagykövetének helyettesével. A találkozáson a beszélgetőpartnerek megerősítették a jó 
együttműködést és megvitatták a diszkrimináció elleni védelem kihívásait a COVID-19 jár-
vány idején.

2020. június 23-án Miha Lobnik, a Hivatal vezetője találkozott Susan K. Falatkóval, az Egye-
sült Államok nagykövetének helyettesével, és bemutatta neki a Hivatal 2019-es éves je-
lentését. Kiemelték a jó együttműködést, és további közös tevékenységeket terveztek az 
emberi jogok védelme és a diszkrimináció elleni védelem területén.

Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos és Susan K. Falatko amerikai nagykövet-helyettes a folyamatos együttműködés 
mellett kötelezték el magukat, az emberi jogok és a diszkrimináció elleni védelem megerősítése érdekében.
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A mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) nagy kihívássá kezd válni a diszkri-
mináció elleni védelem szempontjából, mind nemzeti, mind európai szinten. A mesterséges 
intelligenciát olyan személy hozza létre, aki tudatosan vagy tudatán kívül képes előítéleteket 
és sztereotípiákat feltérképezni, akár szubjektív adatok felhasználásával, akár diszkriminatív 
algoritmusok létrehozásával. Emiatt a legkiszolgáltatottabb, bizonyos személyes körülmé-
nyekkel rendelkező személyek csoportok diszkriminációja jöhet létre, amelyet törvény tilt.

Az Európai Unióban már szabályozzák a mesterséges intelligencia területét. Nagy figyelmet 
fordítanak az ilyen új technológiák használata által okozott diszkrimináció felderítésére és 
megelőzésére.

A mellékletben három rövid összefoglalót mutatunk be európai dokumentumokról, és a Hiva-
tal hozzájárulását a mesterséges intelligencia szabályozása területén.

• Az Európai Parlament állásfoglalása a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcso-
lódó technológiák etikai keretrendszeréről;

• Az Európai Bizottság fehér könyve a mesterséges intelligenciáról;

• Az Equinet különleges jelentése: A nem diszkriminatív mesterséges intelligencia: új fela-
dat az egyenlőségi testületek számára;

• A Hivatal ajánlásai a Mesterséges intelligencia Szlovén Köztársaságban történő fejlesz-
tésének és használatának előmozdítását célzó 2025-ig tartó nemzeti program terveze-
tével kapcsolatban.
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18.1  Az Európai Parlament 
  állásfoglalása a mesterséges 
  intelligencia, a robotika és a 
  kapcsolódó technológiák etikai 
  keretrendszeréről

Az Európai Parlamentben több bizottság foglalkozik a mesterséges intelligenciával kapcso-
latos kérdésekkel. Munkájuk során a diszkrimináció elleni védelem kérdéseivel is foglalkoz-
nak. 2019 szeptemberében létrehoztak egy új különleges bizottságot, amely a mesterséges 
intelligenciával foglalkozik a digitális korszakban (AIDA), és elemezni fogja a mesterséges 
intelligencia hatását az EU gazdaságra, ahol a középpontban az innovációk ösztönzése lesz, 
valamint a biztonság és az emberi jogok biztosítása.

Az EP az egyik legaktívabb intézmény az Európai Unióban (és egész Európában) azok között, 
amelyek a mesterséges intelligencia etikai szabályozási keretének létrehozásán dolgoznak. 
2020 elején az EP elfogadott egy állásfoglalást, amely a fogyasztók jogainak védelmére ösz-
szpontosít a mesterséges intelligencia növekvő alkalmazása és az automatizált döntéshoza-
tal kapcsán az áruk és szolgáltatások nyújtása terén.54 Ebben egyebek mellett uniós szintű 
szabályok kidolgozását szorgalmazta a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos 
termékek biztonságának és felelősségteljességének biztosítása érdekében. Ösztönözte a pár-
tatlan algoritmusok és ellenőrző rendszerek használatának biztosítását is. Rendkívül szüksé-
ges dologként kiemelte annak biztosítását, hogy az algoritmikus döntések végső döntéseit 
az emberek irányítsák. Rámutatott, hogy biztosítani kell, hogy a mesterséges intelligenciát 
ne használják fel a fogyasztók diszkriminációjára állampolgárságuk, lakóhelyük vagy ideigle-
nes tartózkodási helyük miatt.

Az Állampolgári Jogi Bizottság javaslatára az EP úgynevezett jogalkotási állásfoglalást fo-
gadott el a 2020. október 20-i plenáris ülésen a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak jogi kereteinek megteremtéséről. Az állásfog-
lalás a Hivatal tevékenységi területe szempontjából különösen fontos, mert nagy figyelmet 
fordít a pártatlanság és a diszkriminációmentesség kérdésére a mesterséges intelligencia 
alkalmazásában. Az állásfoglalás a mesterséges intelligencia minden olyan kulcsfontosságú 
területét kihangsúlyozza, ahol biztosítani kell a diszkrimináció elleni védelmet. Az állásfog-
lalás arra is felszólítja az Európai Bizottságot, hogy végezzen további kutatásokat az ilyen 
modern technológiák lehetséges diszkriminatív hatásaival kapcsolatban. Különösen kihang-
súlyozza a független nemzeti felügyeleti hatóságok szerepét is, amelyeket a tagállamoknak 
kell kijelölniük annak biztosítására, hogy a mesterséges intelligencia megfeleljen a jogi köte-
lezettségeknek és az etikai elveknek.

54  Az Európai Parlament 2020. február 12-i állásfoglalása az automatizált döntéshozatalról: 
  a fogyasztóvédelem és az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása (2019/2915 (RSP))
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Az állásfoglalás azért különösen fontos, mert tartalmaz egy rendeletjavaslatot, amely ki-
indulópontként szolgál majd az EB számára a mesterséges intelligencia etikai kereteinek 
szabályozására vonatkozó jogszabályi intézkedések előkészítésénél. A rendelet értelmében 
a jogalkotási intézkedéseknek szabályozniuk kell majd a pártatlanság és a diszkrimináció-
mentesség, az ezen elvek megsértése miatti felelősség és a független ellenőrzés kérdéseit is.

Link az Európai Parlament állásfoglalásához a mesterséges intelligencia, a robotika és a kap-
csolódó technológiák etikai keretrendszeréről:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_HU.html  



204 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal –2020-as éves jelentés – rendszerszintű áttekintés

18.2  Európai Bizottság fehér könyve a 
  mesterséges intelligenciáról   

A mesterséges intelligencia használata már ma is erősen befolyásolja a modern társadalom 
életét, és ez a hatás a jövőben csak fokozódni fog. A mesterséges intelligencia használatán 
alapuló technológiákat a társadalmi élet szinte minden területén használják kommunikáci-
óra, a munka során és döntéshozatalra, és befolyásolják az egyén helyzetét és jogait. Ez a 
diszkrimináció elleni védelem területén is problémát jelenthet. A mesterséges intelligenciát 
olyan személy hozza létre, aki tudatosan vagy tudatán kívül képes előítéleteket és sztereotí-
piákat feltérképezni, akár szubjektív adatok felhasználásával, akár diszkriminatív algoritmu-
sok létrehozásával. Emiatt negatív hatással lehet a legkiszolgáltatottabb személyek jogaira. 
Az Európai Bizottság (EB) által létrehozott speciális magas szintű szakértői csoport 2019 
áprilisában közzétette az „Etikai irányelveket a megbízható mesterséges intelligenciához.”55  
Ezekben a diszkriminációmentesség, a sokszínűség és a méltányosság elvének tiszteletben 
tartását hangsúlyozta, mint az egyik alapelvet, amely szerint a mesterséges intelligencia 
területét szabályozni kell.

A mesterséges intelligencia használatának és fejlesztésének etikai vonatkozásait az Európai 
Unió szintjén (még) nem szabályozza kifejezetten a törvény, és az ilyen szabályozás rendkí-
vül ritka vagy teljesen hiányzik a tagállamok szintjén. 2020 szeptemberében von der Leyen 
elnökasszony az unió helyzetéről szóló éves beszédében kihangsúlyozta, hogy az EB olyan 
szabályokat kíván létrehozni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, amelyek az embe-
reket helyezik a középpontba, hogy az algoritmusok ne lehessenek érthetetlen fekete dobo-
zok, és hogy világos szabályokra van szükség a mesterséges intelligenciánál.56

Az EB első lépésként 2020. február 19-én kiadta fehér könyvet a mesterséges intelligenci-
áról, amely kulcsfontosságú témákat nyit meg, amelyek megjelölik az EB erőfeszítéseit a 
mesterséges intelligencia területének szabályozásában. A személyes adatok védelme mellett 
a fehér könyv kifejezetten és kiterjedten foglalkozik a diszkrimináció elleni védelem fontos-
ságával is, különösen az emberi jogokat fenyegető kockázatokkal a mesterséges intelligencia 
fejlesztése és felhasználása terén. A fehér könyv bemutatja azokat a módszereket, ame-
lyekkel a mesterséges intelligenciával működő technológiák indokolatlanul egyenlőtlen bá-
násmódban részesítik az egyéneket, különösen a legkiszolgáltatottabb csoportokat. A fehér 
könyv előrevetíti, hogy a mesterséges intelligencia jövőbeni szabályozásának létre kell hoznia 
egy „bizalmi ökoszisztémát”, amely bizalmat kelt az egyénekben az ilyen technológiák hasz-
nálatánál, a szabályozás középpontjába a jogaikat helyezi, és jogbiztonságot nyújt a mester-
séges intelligencia fejlesztőinek és felhasználóinak.

A fehér könyv egy olyan dokumentum, amely kiindulópont minden további jogi szabályozás-
hoz a mesterséges intelligencia területén, ideértve az ilyen új technológiák alkalmazása által 
okozott diszkrimináció megelőzését, felderítését és kezelését is.

Link az Európai Bizottság mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyvéhez:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0065&from=EN 

55  Elérhető itt: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60438
56  Ursula von der Leyen (2020) State of the Union Address, elérhető itt: https://ec.europa.eu/commission/
   presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
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18.3  Az Equinet különleges jelentése: 
  A nem diszkriminatív mesterséges 
  intelligencia jogi szabályozása 
  – új feladat az egyenlőségi 
  testületek számára

Az Equinet, az Egyenlőségért Felelős Testületek Európai Hálózata 2020 júniusában közzétette 
„A nem diszkriminatív mesterséges intelligencia jogi szabályozása: új feladat az egyenlőségi 
testületek számára” című jelentését, amelynek kidolgozásában a Hivatal is részt vett. A jelen-
tés a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és az automatizált döntéshozatal elemzésén 
keresztül mutatja meg, hogy az egyenlő bánásmódhoz való joggal kapcsolatos kérdéseknek 
kell állniuk a mesterséges intelligencia szabályozásának középpontjában, összpontosítva an-
nak emberi és etikai következményeire. A jelentés kihangsúlyozza, hogy az esélyegyenlőségi 
testületeknek kulcsszerepet kell játszaniuk a mesterséges intelligencia hasznos, tisztességes 
és diszkriminációmentes felhasználásának biztosításában, és hogy a nemzeti hatóságoknak 
megfelelő feltételeket kell biztosítaniuk számukra.

A jelentés bemutatja, hogy egyes esélyegyenlőségi testületek miként kezelik azokat a kihívá-
sokat munkájuk során, amelyek a mesterséges intelligencia területén vannak. Így a jelentés 
elsősorban az egyenlőséggel foglalkozó testületek kapacitásának megerősítésének eszköze-
ként szolgál. Az Equinet felmérése szerint az európai egyenjogúsági testületek többsége még 
mindig csak a megfigyelés és a tervezés szakaszában van ezen a területen. Ennek fő okai a 
speciális ismeretek hiánya és az egyenlőséggel foglalkozó testületek korlátozott kapacitása 
mind a személyzet, mind a pénzügyek tekintetében.

A fentiekre való tekintettel a jelentés készítői 30 ajánlást is mellékeltek a különböző részt-
vevők további munkájára vonatkozóan ezen a területen. Az első csoport az egyenlőségért 
felelős testületek voltak. A második az állami hatóságok és a személyes adatok védelmével 
foglalkozó hatóságok. Az ajánlások harmadik csoportja pedig az Equinet-nek, az Európai Uni-
ónak és az Európa Tanácsnak szólt.

A jelentés, a fenti ajánlásokat is beleértve, kiindulópontként szolgál a Hivatal számára a jövő-
beni tevékenységének megtervezéséhez a mesterséges intelligencia területén.

Link az Equinet különleges jelentéshez: A nem diszkriminatív mesterséges intelligencia jogi 
szabályozása: új feladat az egyenlőségi testületek számára:
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/ai_report_digital.pdf 
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57 Robin Allen QC in Dee Masters (2020) Regulating for an Equal AI: A New Role for Equality Bodies. Meeting the 
 new challenges to equality and non-discrimination from increased digitisation and the use of Artificial 
 Intelligence. Brussels: EQUINET. Lásd 21-26. oldal

A nem diszkriminatív mesterséges 
intelligencia jogi szabályozása: 
új feladat az egyenlőségi testületek számára

Következtetések és ajánlások

A) Ajánlások az esélyegyenlőségi testületeknek

57

A1 Az esélyegyenlőségi testületeknek létre kell hozniuk egy csapatot, amely folyamatosan tájékoztatja 
a testületeket a mesterséges intellgiencia (AI) legújabb fejleményeiről. A csoport elsődleges felelős-
ségének annak kell lennie, hogy megértse az egyes országokban alkalmazott AI rendszerek széleskö-
rű használatát, azok hatását az egyenlő bánásmódra és a diszkriminációra.

A2 Ahhoz, hogy támogathassák ezt a csapatot vagy tagjai lehessenek, az esélyegyenlőségi testületek-
nek fontolóra kell venniük adatfeldolgozó tudósok vagy más szakértők toborzását az új technológiák 
összetettségének megértése érdekében.

A3 Az esélyegyenlőségi testületeknek nyilvános megkeresésekkel (vagy a nyilvánosan elérhető infor-
mációk „dekstop” kutatásával) kell kezdeniük annak megértését, hogy miként használják az AI-t az 
országokban, és amelyek potenciálisan befolyásolhatják az egyenlőség és a diszkriminációmentes-
ség elvét. Az esélyegyenlőségi testületek segítséget kérhetnek a szabályozóktól és/vagy az akadé-
mikusoktól. Mint ahogy az alábbi B1 ajánlás kifejtette, elsősorban a nemzeti kormányok felelősek az 
AI rendszerek nyilvános használatának megfelelő átláthatóságának biztosításáért, amely lehetővé 
teszi az AI hatékony ellenőrzését és a társadalom védelmét az AI rendszerek diszkriminatív hatásai 
elől. 

A4 Az esélyegyenlőségi testületeknek elemezniük kell a jogi „hiányosságokat”, hogy megértsék, hogyan 
lehet szabályozni az AI rendszereket a diszkrimináció megelőzése érdekében és az egyenlő bánás-
mód biztosításához, valamint hogy felismerjék a helyi vagy európai szintű jogalkotási és közigazga-
tási reformok szükségességét.

A5 Az esélyegyenlőségi testületeknek fontolóra kell venniük az emberi jogi protokollok vagy új jogi fóru-
mok (például szakosodott bíróságok) szükségességét az egyenlő bánásmóddal, a diszkriminációmen-
tességgel és az AI-vel kapcsolatos kérdések kezelése érdekében.

A6 Az A3, A4 és A5 ajánlásokban leírt folyamat részeként az egyenlőséggel foglalkozó testületeknek 
meg kell vizsgálniuk mandátumukat annak biztosítása érdekében, hogy elegendő és értelmes hatás-
körrel és felhatalmazással rendelkezzenek-e az AI által felvetett új kihívások és annak a diszkriminá-
ciómentesség elvére gyakorolt hatásának kezelésére.

A7 Az A6 ajánláshoz kapcsolódva az esélyegyenlőségi testületeknek meg kell vizsgálniuk az ebben a 
jelentésben említett feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi és logisztikai forrásokat is.
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A8 Az egyenlőségért felelős testületeknek a jogi „hiányosságok” fent említett elemzését „ugródeszka-
ként” kell felhasználniuk a szükséges állami fellépés előmozdításához, pl.:
• a diszkriminációellenes jogrend és az emberi jogok hatályának kiterjesztéséhez az összes védett 

személyes körülményre, valamint minden árura és szolgáltatásra (lásd az A4 és A5 ajánlásokat);
• az esélyegyenlőségi testületek mandátumának megváltoztatásához annak lehetővé tétele ér-

dekében, hogy az általa meghatározott összes feladatot elvégezhesse (lásd az A6 ajánlást);
• az egyenlőséggel foglalkozó testületek logisztikai és pénzügyi forrásainak növeléséhez, hogy 

azok megfelelhessenek a meghatározott kihívásoknak (A7 ajánlás).

A9 Az esélyegyenlőségi testületeknek vezető szerepet kell játszaniuk az európai és nemzeti etikai elvek 
és stratégiák kidolgozásában és terjesztésében, hogy irányítsák a meglévő jogszabályok végrehajtá-
sát és kezeljék az AI által ezen a területen felvetett kihívásokat.

A10 Az egyenjogúsági testületeknek kulcsfontosságú információkat kell nyújtaniuk az egyéneknek, a 
munkavállalóknak, a nem kormányzati szervezeteknek, a vállalkozásoknak, a szakszervezeteknek és 
a kormányoknak is az AI rendszerekről, valamint az egyenlő bánásmódra és a diszkriminációmen-
tességre gyakorolt hatásukról; magyarázó útmutatókat kell közzétenniük, amelyek elmagyarázzák, 
hogy az alkalmazandó jog miként használható fel a diszkriminatív algoritmusok szabályozására, és 
hogyan lehet az AI-t felhasználni a közösség javára anélkül, hogy diszkriminációt okozna.

A11 Az esélyegyenlőségi testületek gondolkozzanak el peres ügyek vagy stratégiai peres ügyek lefolyta-
tásán, amelyekkel megtámadhatnák a diszkriminatív AI rendszereket. Ezzel támogatást nyújtanak 
a hátrányosan érintett egyének számára, valamint bemutatják az egyenlőség és a diszkrimináció-
mentesség elvének tényleges biztosítását. 

A12 Az esélyegyenlőségi testületeknek koordinált megközelítést kell kezdeményezniük és végrehajtaniuk 
az összes érintett szabályozóval való együttműködésben, mivel a diszkriminatív AI rendszerek szá-
mos olyan területet érintenek, amelyek más szabályozók felelőssége, mint pl. a pénzügy, az adatvé-
delem, az egészségvédelem és biztonság, valamint a termékbiztonság.

A13 Az esélyegyenlőségi testületeknek oktatási és képzési programokat kell kidolgozniuk a szervezetek 
és a nyilvánosság számára, amelyek az emberi jogokra és az AI rendszerek egyenlő bánásmódjára 
összpontosítanak.

A14 Az esélyegyenlőségi testületeknek össze kell állítaniuk egy ellenőrzőlistát (checklist), amely a je-
lentés 6. fejezetében található, és amely lehetővé teszi az AI rendszerek diszkriminatív hatásainak 
beazonosítását. 

A15 Az egyenlőséggel foglalkozó testületeknek együtt kell működniük a tudósokkal és hasonló szakértői 
csoportokkal annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos is-
meretek fejlesztéséhez és terjesztéséhez az EU-ban és az Európa Tanácsban. 

A16 Az esélyegyenlőségi testületeknek az egyetemekkel és más kutatási intézményekkel együtt kell mű-
ködniük annak biztosítása érdekében, hogy az algoritmus-programozók képzése magában foglalja 
az egyenlő bánásmód megértését.

A17 Az egyenlőséggel foglalkozó testületeknek részt kell venniük a szabványosítás ösztönzésében is, 
hogy biztosítsák az egyenlő bánásmód európai koncepcióinak megértését és alkalmazását. 
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B1 Az állami szerveknek biztosítaniuk kell az átláthatóságot az AI rendszerek használatában azáltal, 
hogy átfogóan és szisztematikusan feltérképezik e rendszerek különféle felhasználásait az egyes 
országokban. Az ilyen feltérképezés eredményeinek nyilvánosaknak kell lenniük, és az első lépés-
nek kell lenniük az AI rendszerek nagyobb átláthatóságának biztosítása felé. Az állami szerveknek 
részletes javaslatokat kell kidolgozniuk a jogi átláthatósági követelmények kialakítására, pl. az AI 
használatára vonatkozó nyilvántartások létrehozásával. Az ilyen nagyobb átláthatóságnak ki kell 
egészítenie és párhuzamosan kell működnie a GDPR követelményeivel, amely szintén szabályozza 
az algoritmusok használatát, de az egyenlő bánásmód szempontjából jogilag csak akkor releváns, ha 
biztosított az AI rendszerek kellő mértékű átláthatósága. Az állami szerveknek arról is gondoskod-
niuk kell, hogy a digitális gazdaságra vonatkozó nemzetközi kereskedelmi szabályok ne csökkentsék 
az átláthatóságot.

B2 Az EU és az Európa Tanács állami szerveinek elemeznie kell a jogi „hiányosságokat”, hogy megért-
sék, hogyan szabályozhatók a mesterséges intelligencia rendszerek, az emberi jogok védelme, az 
egyenlőség és a diszkriminációmentesség elvének tiszteletben tartása, valamint hogy felismerjék 
a helyi jogalkotás és az adminisztratív reformok szükségességét. Ennek során az állami szerveknek 
az egyenlőségért felelős testületekhez kell fordulniuk, és lehetővé kell tenni számukra erőforrások 
biztosításával, hogy elvégezzék saját elemzésüket a jogi „hiányosságokról”, összpontosítva az AI 
rendszerek egyenlő bánásmódra és diszkriminációmentességre gyakorolt hatására (kapcsolódva az 
A8 ajánláshoz).

B3 Az A6 ajánlással összhangban az állami szerveknek támogatniuk kell az egyenlőséggel foglalkozó 
testületeket mandátumuk megvizsgálásában, és biztosítaniuk kell, hogy megfelelő és értelmes ha-
táskörökkel és felhatalmazással rendelkezzenek az AI által felvetett új kihívások kezeléséhez.

B4 Az A7 ajánlással összhangban az állami szerveknek biztosítaniuk kell, hogy az egyenlőséggel foglal-
kozó testületek megfelelő és stabil erőforrásokkal rendelkezzenek a jelentésben említett feladatok 
elvégzéséhez. Hogy mennyi logisztikai és pénzügyi erőforrásra van szükségük a feladatok ellátásá-
hoz, azt maguknak az esélyegyenlőségi testületeknek kell meghatározniuk.

B5 A nemzeti hatóságoknak ki kell fejleszteniük és elő kell segíteniük az intézményközi struktúrákat az 
egyenlőséggel foglalkozó testületek és más érintett szabályozók közötti együttműködés érdekében, 
mivel az AI-rendszerek diszkriminatív hatásai különböző területeket érintenek, például a pénzügye-
ket, az adatvédelmet és a termékbiztonságot, amelyekért különböző szabályozók felelősek. Ez az 
ajánlás az A12 ajánláshoz kapcsolódik.

B6 A nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a számítógépes tudósok, mérnökök és egyéb szak-
emberek AI rendszerek fejlesztésével kapcsolatos képzése tartalmazzon olyan modulokat, amelyek 
az emberi jogi normák és az egyenlő bánásmód szempontjaira összpontosítanak az AI rendszerek 
fejlesztése és használata során.

B) Ajánlások országoknak és a kapcsolódó kormányzati szerveknek
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C1 Az Equinet-nek, az EU-nak és az Európa Tanácsnak együtt kell működnie annak érdekében, hogy 
elősegítsék és lehetővé tegyék az esélyegyenlőségi testületek számára, hogy teljes mértékben tisz-
tában legyenek azokkal a módszerekkel, amelyekkel felhasználhatják a diszkriminációellenes és a 
személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat a diszkriminatív és etikátlan AI-rendszereket 
ellen.

C2 Az EU-nak és az Európa Tanácsnak biztosítania kell, hogy az Equinet és tagjai rendszeresen részt 
vegyenek az érintett szakértői csoportokban, valamint jogi és politikai fórumokon, amelyek célja az 
AI-ismeretek fejlesztése és terjesztése Európában. Ez az ajánlás kiegészíti a C1 ajánlást.

C3 Az Equinet-nek fontolóra kell vennie tagságának összehangolását az AI-rendszerek használatának 
európai szintű tematikus áttekintésében. Például egy esélyegyenlőségi testület a toborzási algorit-
musok használatára összpontosíthat, mások pedig más szektorokra, pl. a pénzügyi szolgáltatások 
iparára.

C4 Az EU-nak és az Európa Tanácsnak együtt kell működnie az egyes tagállamok nemzeti hatóságaival 
annak biztosítása érdekében, hogy a mesterséges intelligencia-rendszerek diszkriminatív hatásai-
nak független ellenőrzését megfelelően és stabilan finanszírozzák, és hogy az egyenlőségi testüle-
tek megfelelő hatásköröket és felelősségeket kapjanak az AI okozta új kihívások kezeléséhez. Ez az 
ajánlás kapcsolódik az A6 és A7 ajánlásokhoz.

C5 Amikor megvizsgálják, hogy szükség van-e specifikus európai jogszabályokra vagy egyedi emberi 
jogi protokollokra az AI rendszerek problémás hatásainak kezeléséhez, az EU-nak és az Európa Ta-
nácsnak konzultálnia kell az egyenlőséggel foglalkozó szervekkel és aktívan be kell vonnia őket a 
folyamatba. Ez az ajánlás az A8 ajánláshoz kapcsolódik.

C6 Az EU-nak és az Európa Tanácsnak ösztönöznie és támogatnia kell a tagállamok és a tagállamok 
lakossága számára az oktatási és képzési programok kidolgozását, amelyek célja az AI rendszerek 
emberi jogokra és egyenlő bánásmódra gyakorolt hatásainak megértése. Ezeknek a képzéseknek és 
programoknak az esélyegyenlőségi szervek szakértelmén kell alapulniuk.

C7 Az EU-nak (és az EU-n kívüli országoknak) biztosítania kell, hogy a digitális gazdaságra vonatkozó 
nemzetközi kereskedelmi szabályok semmilyen módon ne akadályozzák az egyenlőség elvének vé-
delmét és a diszkrimináció kiküszöbölését, pl. azzal, hogy megnehezítenék vagy lehetetlenné tennék 
az AI rendszerek kellő átláthatóságának biztosítását.

C) Ajánlások az Equinet-nek, az Európai Uniónak és az Európa Tanácsnak
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18.4  A Hivatal hozzájárulása a 
  mesterséges intelligencia 
  fejlesztésének és használatának 
  előmozdítását célzó nemzeti 
  programhoz

Az AI rendszerek elterjedése, amely hozzájárulhat az emberek életminőségének javításához, 
bizonyítottan veszélyeztethetik az emberi jogokat is. Az egyik legfontosabb szempont a 
diszkrimináció tilalmának lehetséges megsértése.

A diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény 21. cikkével összhangban a Hivatal reagált a 
Mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának előmozdítása Szlovéniában című 
2025-ig tartó nemzeti programra, és a következőket javasolta:
 
1. a „6.2. Az emberi erőforrások oktatása és megerősítése” stratégiai célkitűzésen belül:

• hogy a fogalmazó további intézkedéseket fontoljon meg arra vonatkozóan, hogy 
a kiszolgáltatott csoportok és a speciális szükségletekkel rendelkező emberek 
igazságosabban hozzáférhessenek az oktatáshoz;

• továbbá elmagyarázta, hogy az AI hogyan befolyásolná a nemek közötti egyenlő-
ség biztosítását;

2. a „6.6. A biztonság fokozása az AI használatával” stratégiai célon belül megemlíti az AI 
potenciálját az ellenséges és intoleráns online tartalmak észlelésére és megakadályo-
zására is, tiszteletben tartva az egyéb alapvető jogokat; 

3. a „6.7 A közvélemény AI-be vetett bizalmának növelése” és/vagy a „6.8 Megfelelő jogi 
és etikai keretek biztosítása” stratégiai célkitűzések magyarázatában külön rámutat a 
diszkrimináció kockázatának kérdésére az AI fejlesztése és alkalmazása során;

4. a „6.4 AI megoldások bevezetése a gazdaságba és a társadalomba” stratégiai cél és 
a „4.8 A vállalatok és az állami szervezetek oktatásának támogatása a jogi és etikai 
keretek biztosításáról az AI fejlesztése, bevezetése és használata során” kísérő intéz-
kedés kereteiben különleges figyelmet szán a diszkrimináció elleni védelemre.
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A HIVATAL SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSÁNAK MAGYARÁZATA
A 382-3/2021/1 SZÁMÚ AJÁNLÁSHOZ

1.

A Hivatal azt javasolja az NpUI fogalmazónak, hogy a „6.2. Az emberi erőforrások oktatása 
és megerősítése” stratégiai célkitűzésen belül:

• a fogalmazó lépéseket tegyen annak biztosítása érdekében, hogy a kiszolgálta-
tott csoportok és a speciális szükségletekkel rendelkező emberek igazságosabb 
hozzáférést kapjanak az oktatáshoz;

• továbbá elmagyarázza, hogy az AI hogyan befolyásolná a nemek közötti egyenlő-
ség biztosítását.

A Hivatal méltányolja, hogy az NpUI kifejezetten kiemel néhány olyan konkrét területet, ahol 
az AI-alapú megoldások használata jelentősen hozzájárulhat a kiszolgáltatott csoportok hát-
rányos helyzetének javításához. Ők kedvezőtlenebb helyzetben vannak, gyakran személyes 
körülményeik miatt (pl. fogyatékosság, életkor, társadalmi helyzet, anyagi helyzet, nem), és 
az állami szervek feladata, hogy különböző intézkedésekkel megteremtsék a feltételeket a 
minden emberrel szembeni egyenlő bánásmódhoz, személyes körülményektől függetlenül.58 

A „6.2. Oktatás és az emberi erőforrások megerősítése” stratégiai célkitűzés keretében az 
NpUI hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos egész életen át tartó 
tanulás támogatása a sérülékeny csoportok és a fogyatékossággal élők számára szintén hoz-
zájárul társadalmi és digitális kirekesztésük csökkentéséhez. Továbbá a dokumentum kifejti, 
hogy az AI használata az oktatásban igazságosabb hozzáférést fog biztosítani az oktatáshoz 
a sérülékeny csoportok és a speciális igényű emberek számára, mivel az AI lehetővé teszi az 
oktatási erőforrások és módszerek alkalmazkodását a egyéni igényekhez.59

Az AI ezen előnyei rendkívül fontosak az úgynevezett fenntartható fejlődési célok (FFC; ang. 
Sustainable Development Goals) megvalósításához az ENSZ 2030-ig tartó fenntartható fej-
lődés programja keretében. Ezek kifejezetten a befogadó és mindenki számára igazságos 
oktatás kérdésére összpontosítanak (CTR 4), valamint az országok közötti és országokon 
belüli egyenlőtlenségek csökkentésének kérdésére (CTR 10).60 Néhány tanulmány pl. már ki-
mutatta, hogy az AI hogyan járult hozzá az oktatási szektor befogadóvá és hozzáférhetővé 
tételéhez a különféle fogyatékkal élő emberek számára. Ennek során az AI használata pozitív 
hatással volt a speciális igényű diákokra, valamint az oktatási intézményekre is az inkluzív 
pedagógiai megközelítések kialakítása szempontjából.61

58  A Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény 14. cikke
59  NpUI, 29-30. oldal
60  https://sdgs.un.org/goals
61  Lásd pl. Shalini Garg in Shipra Sharma (2020) Impact of Artificial Intelligence in Special Need Education to
  Promote Inclusive Pedagogy. International Journal of Information and Education Technology, 10(7), 523–527. oldal
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62  UNESCO (2020) Artificial Intelligence And Gender Equality - Key Findings Of UNESCO’s Global Dialogue,
  elérhető itt: https://en.unesco.org/system/files/artificial_intelligence_and_gender_equality.pdf.
63  Az ajánlás a következő címen érhető el: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/06/Priporocila_
  Zagovornika_ ZVOPPOKD_P.pdf.

Míg az NpUI helyesen fejti ki az AI bevezetésének fent említett előnyeit, az előnyök kihaszná-
lása nem egyértelműen nyilvánvaló a szóban forgó stratégiai cél keretében tervezett intéz-
kedésekből. A Hivatal ezért az NpUI készítőjének azt javasolja, hogy fontoljon meg további 
intézkedéseket, amelyek az AI lehetőségeinek kiaknázására összpontosítanak a kiszolgálta-
tott csoportok minőségi oktatáshoz való hozzáférésének javítása, valamint a társadalmi és 
digitális kirekesztés csökkentése érdekében.

A fentiek mellett az NpUI tervezete kiemeli az AI lehetséges hatását a nemek közötti egyen-
lőség biztosítására. Ezzel a témával foglalkozik az UNESCO különleges jelentése is, amely 
azokra a megállapításokra összpontosít, amelyek a mesterséges intelligencia szerepéről a 
nők és a férfiak esélyegyenlőségének eléréséről szóló strukturált globális párbeszéd eredmé-
nyeiből származnak.62

Az NpUI tervezetéből azonban nem derül ki egyértelműen, hogy az AI-nek az oktatás kere-
tében hogyan kell hozzájárulnia a nemek közötti egyenlőség biztosításához, amely szintén 
a fenntartható fejlődés önálló célja (CTR 5). A Hivatal ezért azt javasolja, hogy a fogalmazó 
ennek a stratégiai célnak kapcsán magyarázatot adjon az említett AI-hatásra is.

Az AI-rendszerek használata a biztonság területén számos előnnyel jár az egyén és a kö-
zösség biztonságát veszélyeztető különféle bűncselekmények hatékonyabb megelőzésének, 
felderítésének és kezelésének biztosításában. Ugyanakkor az AI használata ezen a területen 
számos kérdést vet fel, amelyek az emberi jogok kockáztatásával kapcsolatosak, különösen a 
diszkriminációmentesség szempontjából.

Ez pl. részben a legutóbbi szlovén jogszabályokban is el van ismerve. A közelmúltban elfoga-
dott Bűncselekmények kezelése területén lévő személyes adatok védelméről szóló törvény 
(ZVOPOKD) a 4. cikkében például tiltja a profilok létrehozását különleges típusú személyes 
adatok automatizált vagy egyéb feldolgozása keretében, ami az érintettek diszkrimináció-
jához vezet. A Hivatal ajánlására63 a ZVOPOKD 49. cikke meghatározza, hogy a személyes 
adatok feldolgozásának hatásának értékelését az emberi jogokat fenyegető kockázatok 
szempontjából (különösen az új technológiák alkalmazása miatt) elsősorban a diszkrimináció 
tilalmára összpontosítva kell elvégezni. Ebben a tekintetben a Hivatal méltányolja, hogy az 

2.

A Hivatal azt javasolja az NpUI fogalmazónak, hogy a „6.6. A biztonság fokozása az AI 
használatával” stratégiai célon belül megemlítse az AI potenciálját az ellenséges és into-
leráns online tartalmak észlelésére és megakadályozására is, tiszteletben tartva az egyéb 
alapvető jogokat. 
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NpUI a „6.6 A biztonság megerősítése az AI használatával” stratégiai célkitűzés alatt64 spe-
ciális intézkedésként tervezi kísérleti projektek megvalósítását az AI módszerek törvényes 
és etikailag megfelelő alkalmazására és bevezetésére a bűncselekmények felderítésében és 
kivizsgálásában (6.3. intézkedés).

A stratégiai cél keretein belül az NpUI bemutat számos módszert az AI alkalmazásához a 
biztonság területén, mint pl. az automatikus arcfelismerés (amely egyébként bizonyítha-
tóan kockázatot jelent a diszkriminációmentesség szempontjából), a prediktív modellek a 
bűncselekmények kockázatának felmérésére, a multimédiás tartalmak dedikált elemzése és 
a nyilvánosan elérhető források dedikált elemzése.

Különösen az AI biztonság területén történő felhasználásának e két módja kapcsán veti fel 
a Hivatal az ellenséges, intoleráns és diszkriminatív online tartalom felderítésének kérdé-
sét, amelyet az NpUI ezen a ponton nem említ. Az ilyen tartalmak, amelyek az úgynevezett 
gyűlöletbeszéd körébe tartoznak, diszkriminációra való buzdítást is jelenthetnek, amelyet a 
ZVarD 10. cikke határoz meg, és a diszkrimináció tiltott formájának minősül. Az online gyűlö-
letbeszéd problémája, amely nagy potenciállal vezethet tényleges erőszakhoz (úgynevezett 
gyűlölet-bűncselekmények), valamint a tényleges diszkrimináció különféle formáihoz, egy ko-
moly társadalmi probléma, amelyre még nincs hatékony válaszunk – sem jogi, sem működési 
szempontból. Ezért számos szervezet kiemeli ebben a kontextusban az AI potenciálját az 
ilyen online tartalmak azonosítására. Az Európai Szabályozási Központ (CERRE) különleges je-
lentésében bemutatja az AI kiaknázatlan lehetőségeit az online gyűlöletbeszéd felderítésére, 
kiemelve annak szükségességét, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogok teljes skáláját (pl. 
a magánélethez való jogot vagy a szólásszabadságot), amelyek kérdésesek lehetnek, ha túl 
széles vagy túl szűk AI modellezés van felhasználva a gyűlöletbeszéd felderítésére.65 Továbbá 
az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) különleges jelentése beszámol egy AI-alapú eszközről, 
amelyet egy nem megnevezett állami ügynökség használ a gyűlölet-bűncselekmények elleni 
harcban.66 Az eszköz elemzi az online gyűlöletbeszéd mintáit, és megmutatja, mely társa-
dalmi csoportokat fenyegetik leginkább. Noha az eszköz az elkövetők helyett a potenciá-
lis áldozatok azonosítására összpontosít, az FRA jelentése szerint a bűnüldöző szervek arra 
is felhasználják, hogy az online szolgáltatóknak (közösségi hálózatok) információkéréseket 
küldjenek azokról a felhasználókról, akik ellen bűnügyi nyomozást kívánnak indítani.

Tekintettel a fentiekre a Hivatal azt javasolja, hogy az NpUI fogalmazója térjen ki az AI hasz-
nálatára az ellenséges, intoleráns és diszkriminatív online tartalmak felderítésének, megelő-
zésének és kezelésének biztosítása érdekében. 

64  NpUI, 42. oldal
65  CERRE (2019) Artificial Intelligence And Online Hate Speech, Issue Paper, elérhető itt: file:///C:/Users/samon/ 
  Downloads/CERRE_Hate-Speech-and-AI_IssuePaper.pdf
66  FRA (2020) Getting The Future Right Artificial Intelligence And Fundamental Rights, 36. oldal, elérhető itt:
   https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-artificial-intelligence_en.pdf
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A mesterséges intelligencia használata már ma is erősen befolyásolja a modern társada-
lom életét, és ez a hatás a jövőben csak fokozódni fog. Ahogy azt az „Etika és emberi jogok 
a mesterséges intelligencia fejlesztésében és felhasználásában” internetes konferencián,67  
amit 2021 2. 9-én szervezett a Közigazgatási Minisztérium a partnerekkel - Boštjan Koritnik 
miniszter kihangsúlyozta, az AI kulcsfontosságú lehetőség a COVID-19 fertőző betegség ter-
jedésének megállításában. A mesterséges intelligencia használatán alapuló technológiákat 
a társadalmi élet szinte minden területén használják kommunikációra, a munka során és 
döntéshozatalra, és befolyásolják az egyén helyzetét és jogait. Az EU Alapjogi Ügynökségének 
(FRA) nemrégiben készült átfogó jelentése rámutat arra, hogy az emberi jogokkal és az alap-
vető szabadságokkal kapcsolatos kockázatok tekintetében az AI kapcsán a diszkrimináció 
elleni védelem egy kulcsfontosságú téma.68 

A mesterséges intelligenciát olyan személy hozza létre, aki tudatosan vagy tudatán kívül 
képes előítéleteket és sztereotípiákat feltérképezni, akár szubjektív, hiányos vagy nem repre-
zentatív adatok felhasználásával, akár diszkriminatív algoritmusok létrehozásával. Az UNES-
CO különleges jelentése kihangsúlyozza, hogy „az algoritmikus hibák /… / végül is emberi 
hibák, amelyek tükrözik azok prioritásait, értékeit és korlátait, akik befolyásolhatják a tech-
nológiák tervezését.”69 Emiatt az AI negatív hatással lehet a legkiszolgáltatottabb szemé-
lyek jogaira. Az Európai Bizottság (EB) által létrehozott magas szintű szakértői csoport 2019 
áprilisában közzétette a megbízható mesterséges intelligencia etikai irányelveit,70 amelyben 
kiemelte a diszkriminációmentesség, a sokszínűség és a méltányosság elveinek tiszteletben 
tartását, mint azokat az alapelveket, amelyek alapján az AI területét szabályozni kell. Ezeket 
az elveket az NpUI több helyen is megemlíti, de nem közvetlenül a diszkrimináció elleni haté-
kony védelem kérdésével kapcsolatban.

A mesterséges intelligencia használatának és fejlesztésének etikai vonatkozásait uniós vagy 
nemzetközi szinten (még) nem szabályozza kifejezetten a törvény, és az ilyen szabályozás 
rendkívül ritka vagy teljesen hiányzik nemzeti szinten. Megbízatásának kezdete előtt az EB 
akkori elnökjelöltje, Ursula von der Leyen az EB 2019–2024 közötti munkájának tervezésekor 

3. és 4.
(tartalmilag kapcsolódó ajánlások)

A Hivatal javasolja az NpUI fogalmazójának, hogy: 
• a „6.7 A közvélemény AI-be vetett bizalmának növelése” és/vagy a „6.8 Megfelelő 

jogi és etikai keretek biztosítása” stratégiai célkitűzések magyarázatában külön 
rámutat a diszkrimináció kockázatának kérdésére az AI fejlesztése és alkalmazá-
sa során;

• a „6.4 AI megoldások bevezetése a gazdaságba és a társadalomba” stratégiai cél 
és a „4.8 A vállalatok és az állami szervezetek oktatásának támogatása a jogi és 
etikai keretek biztosításáról az AI fejlesztése, bevezetése és használata során” 
kísérő intézkedés kereteiben különleges

67  A videó elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=SUbnLOvdMU0
68  FRA (2020) Getting The Future Right Artificial Intelligence And Fundamental Rights, 68. oldal
69  UNESCO (2020) Artificial Intelligence And Gender Equality - Key Findings Of UNESCO’s Global Dialogue, 6. oldal
70  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60438
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rámutatott, hogy az EB a tagjaival közösen fogja kialakítani a modern digitális technológia 
szabványait, és kijelentette, hogy az EB jogszabályokat fog javasolni a mesterséges intelli-
gencia következményeinek emberi és etikai dimenziójának összehangolt európai megközelí-
tésének kialakításához.71

2020 szeptemberében von der Leyen elnökasszony az unió helyzetéről szóló éves beszédében 
kihangsúlyozta, hogy az EB olyan szabályokat kíván létrehozni a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatban, amelyek az embereket helyezik a középpontba, hogy az algoritmusok ne lehes-
senek érthetetlen fekete dobozok, és hogy világos szabályokra van szükség a mesterséges 
intelligenciánál.72 

Első lépésként az EB 2020. február 19-én kiadta a fehér könyvet a mesterséges intelligen-
ciáról (a továbbiakban: fehér könyv),73 amely olyan kulcsfontosságú témákat és kérdéseket 
nyit meg, amelyek képviselik az EB irányelveit a mesterséges intelligencia területének sza-
bályozásához. A személyes adatok védelme mellett a fehér könyv kifejezetten és kiterjedten 
foglalkozik a diszkrimináció elleni védelem fontosságával is, különösen az emberi jogokat fe-
nyegető kockázatokkal a mesterséges intelligencia fejlesztése és felhasználása terén. A fehér 
könyv bemutatja azokat a módszereket, amelyekkel a mesterséges intelligenciával működő 
technológiák indokolatlanul egyenlőtlen bánásmódban részesítik az egyéneket, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportokat. A fehér könyv előrevetíti, hogy a mesterséges intelligencia 
jövőbeni szabályozásának létre kell hoznia egy „bizalmi ökoszisztémát”, amely bizalmat kelt 
az egyénekben az ilyen technológiák használatánál, a szabályozás középpontjába a jogaikat 
helyezi, és jogbiztonságot nyújt a mesterséges intelligencia fejlesztőinek és felhasználóinak.

Az Európai Parlament (EP) az aktívabb európai intézmények egyike az AI etikus, törvény-
szerű és tisztességes felhasználása területén, amely megbízható és emberközpontú lesz. 
Így az EP nemrégiben elfogadta az Európai Parlament 2020. október 20-i állásfoglalását 
a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák etikai szempontjainak keretrendszeréről,74 amelyet konkrét jogalkotási aktusra 
irányuló javaslat kísér. Az állásfoglalás különös figyelmet fordít a diszkrimináció elleni véde-
lem területére az AI technológiák alkalmazásának összefüggésében, valamint a fent emlí-
tett etikai irányelvek közötti kapcsolatra, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a 
diszkriminációmentes mesterséges intelligencia biztosításának kihívásához. Az állásfoglalás 
így többek között kihangsúlyozza, hogy az AI rendszereknek csak minőségi és objektív adato-
kat, valamint „megmagyarázható és objektív algoritmusokat” kellene használniuk, és hogy a 
diszkrimináció elleni védelem érdekében megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat kell bizto-
sítani a diszkrimináció megelőzésére és felszámolására a fejlesztési és a használati fázisban 
egyaránt. 

71  Ursula von der Leyen (2019) A union that strives for more – My agenda for Europe, 13. oldal, elérhető:
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
72  Ursula von der Leyen (2020) State of the Union Address, dostopno na: https://ec.europa.eu/commission/ 
  presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655 
73  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_sl.pdf
74  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_SL.html
75  A videó elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=SUbnLOvdMU0
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A Hivatal tevékenységi területének szempontjából az AI etikus, törvényes és tisztességes 
felhasználásának kérdése az AI diszkriminációellenes jogszabályokkal összhangban lévő fej-
lesztésére és használatára összpontosít, amely az emberi jogok tágabb keretei közé tartozik. 
A fent említett webkonferencián75 több szlovén AI szakértő is rámutatott a tényre, hogy a 
mesterséges intelligencia szabályozásának területén nincs jogi vákuum, viszont vannak jogi 
hiányosságok bizonyos szegmensekben, amelyek előírásai nem tökéletesek és egységesek, 
ezért nem teszik lehetővé az emberi jogok hatékony védelmét. Szintén több felszólaló emlí-
tette, hogy ennek eredményeként a nem kötelező erkölcsi elvek nem lesznek képesek kezelni 
a felmerült kihívásokat, és ehhez jogi szabályozásra lesz szükség. Az Európa Tanács AI ad hoc 
csoportjában (CAHAI), amelynek elnöke Szlovénia képviselője, egy olyan kötelező erejű nem-
zetközi jogi eszköz létrehozására törekszenek, amely biztosítaná az emberi jogi kockázatok 
kezelésének legalacsonyabb szabványait az AI kapcsán.

Az Equinet, az Egyenlőségi Testületek Európai Hálózata különleges jelentése is ezt állapította 
meg,76 amelynek a Hivatal is aktív tagja. Diszkriminációellenes törvények már léteznek és 
használják őket uniós és nemzeti szinten, és azok tiszteletben tartását az AI fejlesztésével 
és alkalmazásával összefüggésben is biztosítani kell. Az AI területének további szabályozásá-
val azonban biztosítani kell a meglévő jogszabályok hatékony alkalmazását és végrehajtását 
is.77

Az Equinet jelentése egy olyan kontextusban jött létre, amikor az AI még mindig egy rit-
kán kutatott terület a diszkrimináció elleni védelem szempontjából, és amellyel csak néhány 
egyenlőségi szerv foglalkozik részletesebben. Ugyanakkor ezek a testületek (valamint más 
kapcsolódó független szervek vagy bíróságok) találkozhatnak olyan estekkel, amelyekben a 
személyek diszkriminációval szembesülnek az AI rendszerek használata során. A diszkriminá-
ció elleni hatékony védelem biztosítása szempontjából tehát az AI területét ( jogilag is) úgy 
kell szabályozni, hogy az lehetővé tegye az ilyen hatékony védelmet.

Az Equinet jelentése azt mutatja, hogy a diszkriminációmentesség megsértésének kockáza-
ta az AI rendszerek (egyre szélesebb körű) használata kapcsán nemcsak potenciális, hanem 
bizonyítottan létezik és valós is. A jelentés részletezi az AI rendszerek használata során fel-
merülő diszkrimináció kérdését a társadalmi élet különböző területein, különböző európai 
országokban.78 A jelentés bemutatja az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország bírósági 
és kvázi bírósági eseteit is (amelyek eddig nagyon ritkák), amelyekben megállapították, hogy 
az AI rendszerek diszkriminatívak voltak (többek között a rendszerek működésének átlátha-
tóságának hiánya miatt).79

76  Equinet/ Robin Allen QC in Dee Masters (2020) Regulating for an Equal AI: Meeting the new challenges to
   equality and non-discrimination from increased digitalization and the use of Artificial Intelligence, elérhető
  itt: https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/06/ai_report_digital.pdf
77  Fenti szöveg, 13. oldal
78  Fenti szöveg, 33-37, 40-53 és 81-95 oldal.
79  Fenti szöveg, 106-109 oldal.
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80  NpUI, 24-25. oldal
81  Összehasonlításképpen – kockázatok a személyes adatok védelme terén, az emberi jogok szintén rendkívül 
  fontos területe az AI keretében, kihangsúlyozza és elmagyarázza a „6.5 Infrastruktúra kialakítása az AI 
  fejlesztésére és használatára”, NpUI, 39. oldal

A különféle szereplőknek, köztük az országoknak és a nemzeti hatóságoknak szóló ágazati 
ajánlások szintén az Equinet jelentésének szerves részét képezik. A Hivatal a következő or-
szágoknak küldött ajánlásokat emeli ki:

• az állami szerveknek biztosítaniuk kell az átláthatóságot az AI rendszerek hasz-
nálatában azáltal, hogy átfogóan és szisztematikusan feltérképezik e rendszerek 
különféle felhasználásait az egyes országokban. Az ilyen feltérképezés eredménye-
inek nyilvánosaknak kell lenniük, és az első lépésnek kell lenniük az AI rendszerek 
nagyobb átláthatóságának biztosítása felé. Az állami szerveknek részletes javas-
latokat kell kidolgozniuk a jogi átláthatósági követelmények kialakítására, pl. az 
AI használatára vonatkozó nyilvántartások létrehozásával. Az ilyen nagyobb át-
láthatóságnak ki kell egészítenie és párhuzamosan kell működnie a GDPR követel-
ményeivel, amely szintén szabályozza az algoritmusok használatát, de az egyenlő 
bánásmód szempontjából jogilag csak akkor releváns, ha biztosított az AI rend-
szerek kellő mértékű átláthatósága. Az állami szerveknek arról is gondoskodniuk 
kell, hogy a digitális gazdaságra vonatkozó nemzetközi kereskedelmi szabályok ne 
csökkentsék az átláthatóságot.

• Az EU és az Európa Tanács állami szerveinek elemeznie kell a jogi „hiányosságokat”, 
hogy megértsék, hogyan szabályozhatók a mesterséges intelligencia rendszerek, 
az emberi jogok védelme, az egyenlőség és a diszkriminációmentesség elvének tisz-
teletben tartása, valamint hogy felismerjék a helyi jogalkotás és az adminisztra-
tív reformok szükségességét. Ennek során az állami szerveknek az egyenlőségért 
felelős testületekhez kell fordulniuk, és lehetővé kell tenni számukra erőforrások 
biztosításával, hogy elvégezzék saját elemzésüket a jogi „hiányosságokról”, össz-
pontosítva az AI rendszerek egyenlő bánásmódra és diszkriminációmentességre 
gyakorolt hatására.

• A nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a számítógépes tudósok, mérnö-
kök és egyéb szakemberek AI rendszerek fejlesztésével kapcsolatos képzése tartal-
mazzon olyan modulokat, amelyek az emberi jogi normák és az egyenlő bánásmód 
szempontjaira összpontosítanak az AI rendszerek fejlesztése és használata során.
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82  FRA (2020) Getting The Future Right Artificial Intelligence And Fundamental Rights, 70-72. oldal

A Hivatal a fent említettek kapcsán méltányolja, hogy az NpUI-tervezet különböző helyeken 
is meghatározza a diszkrimináció elleni védelemmel összefüggő kockázatokat az AI rendsze-
reknél. Így pl. az előnyök, hiányok, lehetőségek és veszélyek értékelése összefüggésében80  
a gyengeségek közé tartoznak gyakran az „elérhetetlen és következetlen adatok, a rossz 
minőség, az elfogultság, az adatok hiánya” és az „alkalmazatlan jogszabályi keret az AI hasz-
nálatának egyes szegmenseiben”, és a veszélyek között szerepelnek az AI rendszerekkel való 
visszaélések, amelyek befolyásolják a társadalom AI-be vetett bizalmát; a nem megfelelő, 
nem reprezentatív és szubjektív adatokon alapuló AI-eszközök használatából adódó nem kí-
vánt döntések; valamint a nem egyértelmű felelősség és jogi előírások az AI használatának 
egyes területein. Az is biztató, hogy az NpUI tervezete egyes fejezetekben, pl. a „6.8 Megfele-
lő jogi és etikai keretrendszer biztosítása” fejezetben az indokolásban és az intézkedésekben 
is foglalkozik az AI és a diszkrimináció elleni védelemmel kapcsolatos kérdésekkel.

A Hivatal azonban kihangsúlyozza, hogy az NpUI-tervezet megközelítése a diszkrimináció el-
leni védelem biztosításával kapcsolatos kérdésekhez az adott összefüggésben nem egységes, 
és hogy a diszkrimináció kérdése, mint jelentős kockázat az emberi jogokra nézve az AI kap-
csán, nincs egyértelműen kihangsúlyozva és elmagyarázva.81 A fenti érvek fényében a Hivatal 
az NpUI fogalmazójának azt javasolja, hogy a „6.7 A közvélemény AI-be vetett bizalmának 
növelése” és/vagy a „6.8 Megfelelő jogi és etikai keretek biztosítása” stratégiai célkitűzések 
magyarázatában mutassa be a diszkrimináció kockázatának kérdését az AI fejlesztése és 
alkalmazása összefüggésében.

Továbbá a Hivatal javasolja, hogy a fogalmazó a „6.4 AI megoldások bevezetése a gazdaságba 
és a társadalomba” stratégiai cél és a „4.8 A vállalatok és az állami szervezetek oktatásának 
támogatása a jogi és etikai keretek biztosításáról az AI fejlesztése, bevezetése és használata 
során” kísérő intézkedés kereteiben különleges figyelmet szánjon a diszkrimináció elleni vé-
delemre és az egyenlő bánásmód előmozdítására. A Hivatal javasolja, hogy ezt tegyék meg, 
vagy a meglévő intézkedés szövegének módosításával, vagy egy új, kiegészítő intézkedés ki-
jelölésével. Az AI ciklusának bármely szakaszában (a fejlesztéstől az alkalmazásig) tevékeny-
kedő személyek oktatása az AI rendszerek potenciális diszkriminativitásának kockázatáról 
rendkívül fontos.

A fent említett FRA felmérés, amely az állami és a magánszektor képviselőivel készített 
mély interjúkon alapul, akik részt vesznek az AI rendszerek fejlesztésében, alkalmazásában 
és használatában, kimutatta, hogy általában tisztában vannak a diszkrimináció tilalmával a 
mesterséges intelligencia területén, de hiányosan értelmezik az AI potenciális diszkriminati-
vitásának sokféleségét és mértékét, valamint a diszkriminációellenes törvényekből eredő és 
az AI összefüggésében közvetlenül alkalmazandó kötelezettségek tényleges hatályát.82 
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19 MOZAIKSZAVAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK  

AI Mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence)

Alkotmánybíróság A Szlovén Köztársaság Alkotmánybírósága

CDADI Az Európa Tanács diszkriminációmentességi, sokszínűségi és 
befogadási irányítóbizottsága

Charta Az Európai Unió Alapjogi Chartája

COVID-19 Koronavírus betegség

CSD Centri za socialno delo (Szociális munka központok)

DZ Družinski zakonik (Családi Törvénykönyv)

EB Európai Bizottság

ECRI Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság

EGT Európai Gazdasági Térség

EIF Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat 

EIGE Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

EJEB Emberi Jogok Európai Egyezménye 

EJEB Az Emberi Jogok Európai Bírósága

ENNHRI A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Európai Hálózata

ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete

EP Európai Parlament

Equinet Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózata

ESZA Európai Szociális Alap

ET Európa Tanács

EU Európai Unió 

FRA Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

FRP Alapjogi Platform 

FURS Finančna uprava RS (Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága)

Hivatal Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal

HLG A diszkriminációmentesség, az egyenlőség és a sokszínűség 
magas szintű munkacsoportja 
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INACH Nemzetközi hálózat az internetes gyűlölet ellen

KOPI Az ENSZ fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezménye

Közigazgatási 
Bíróság 

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága

KZ-1 Kazenski zakonik (Büntető Törvénykönyv)

LMBTI+ Leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és 
interszexuálisok, valamint más, nemileg nem normatív identitású 
emberek

MDDSZ Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 

MF Pénzügyminisztérium 

MGRT Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium

MIZŠ Oktatási, Tudományos és Sport Minisztérium 

MJU Közigazgatási Minisztérium 

MK Kulturális Minisztérium 

MKČP Osztályközi Emberi Jogi Bizottság

MKGP Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezési Minisztérium 

MKPI A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény

MNZ Belügyminisztérium 

MOP Környezetvédelmi és Térrendezési Minisztérium 

MORS Védelmi Minisztérium 

MP Igazságügyi Minisztérium 

MZ Egészségügyi Minisztérium 

MzI Infrastrukturális Minisztérium 

MZZ Külügyminisztérium 

Nemzetgyűlés A Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlése

NHRI Nemzeti Emberi Jogi Intézet

NIJZ Nemzeti Közegészségügyi Intézet 

NPUR Roma intézkedések nemzeti programja

NSIOS Szlovénia Fogyatékosságügyi Szervezeteinek Nemzeti Tanácsa 

NVO Nem kormányzati szervezetek

OVSE Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
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SIFOROMA Romákat segítő nemzeti platform

SPIRIT Szlovénia A Szlovén Köztársaság Közügynöksége a vállalkozás, az 
internacionalizáció, a külföldi befektetések és a technológia 
támogatására

SSRS A Szlovén Köztársaság Lakásállománya

SZ-1E Törvényjavaslat a lakástörvény módosításáról

SZK Szlovén Köztársaság

SŽP Svet za ženske na podeželju (Vidéki Nők Tanácsa) 

TIRS A Szlovén Köztársaság Piacfelügyelősége

UN A Szlovén Köztársaság Nemzetiségi Kormányhivatala

UNHCR Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala

UOIM Migránsok Támogatásának és Integrációjának Kormányhivatala

VKČP Az ENSZ emberi jogi főbiztosa

ZAID Építészeti és mérnöki törvény

ZDPIDŠ A sport terén végzett munkáért és elért kiemelkedő 
eredményekért járó nyugdíjkiegészítésről szóló törvény

ZDPZP Biztosítási forgalmi adó törvény

ZDRS A Szlovén Köztársaság állampolgárságáról szóló törvény 

ZDT-1 Az ügyészségről szóló törvény

ZIUOPDVE A COVID-19 járvány második hulláma következményeinek 
enyhítését célzó intervenciós intézkedésekről szóló törvény 

ZIUOPOK A Hitelfelvevők fizetési kötelezettségeinek elhalasztásának 
intervenciós intézkedéséről szóló törvény

ZIUZEOP A COVID-19 járvány megfékezésére, valamint a polgárokra és a 
gazdaságra gyakorolt következményeinek enyhítésére irányuló 
intervenciós intézkedésekről szóló törvény 

ZMed Médiatörvény 

ZOA A személyi segítségnyújtásról szóló törvény 

ZPIZ-2 A nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény

ZPlaSSIED A pénzforgalmi szolgáltatásokról, az elektronikus pénzkibocsátási 
szolgáltatásokról és a fizetési rendszerekről szóló törvény

ZPZ Párkapcsolatról szóló törvény

ZRomS-1 A roma közösségről törvény 

ZRSZ A Szlovén Köztársaság Munkaügyi Központja

ZSVI A fogyatékkal élők társadalmi befogadásáról szóló törvény
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ZUNEO Az egyenlő bánásmód elvének megvalósításáról szóló törvény

ZUP Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény

ZUS-1 A közigazgatási vitáról szóló törvény

ZUSZJ A szlovén jelnyelv használatáról szóló törvény 

ZVarD A diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény

ZVOP A személyes adatok védelméről szóló törvényjavaslat

ZZUOOP A COVID-19 járvány következményeinek enyhítését és 
kiküszöbölését célzó ideiglenes intézkedésekről szóló törvény 

ZZUSUDJZ A SARS-CoV-2 (COVID-19) fertőző betegség terjedésének 
megfékezésére irányuló bírósági, közigazgatási és egyéb 
közügyekkel kapcsolatos ideiglenes intézkedésekről szóló törvény
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Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal egy független állami 
szerv, melynek hivatása a diszkrimináció elleni védelem, 
és az egyenlőség, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség 
előmozdítása. 2016-ban lett alapítva a Diszkrimináció 
elleni védelemről szóló törvény alapján, amellyel Szlovénia 
öt európai esélyegyenlőségi irányelvet vitt át a jogi 
szabályozásába. Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal teljes 
jogú tagja az Equinet-nek – az Esélyegyenlőségi Testületek 
Európai Hálózatának
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