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A 2021-es éves jelentés két részből áll. A jelentés első része, a „Rendszerszintű áttekintés” 
összefoglalja az állami szerv tavalyi működését, 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.

A jelentés második része, az „Egyéni esetek” részletesebben leírja a Hivatal termékeit. Ezzel 
arra a kérdésre ad választ, hogy miért volt valaki kedvezőtlenebb bánásmódban részesítve. 
Az ok lehet egy személyes körülmény, amely olyan tulajdonsággal ruház fel egy embert, 
amelyet nem ő választ, pl. nem, életkor, fogyatékosság stb. A kezelt esetekből az is mindig 
látható, hogy a társadalmi élet mely területén került sor a diszkriminációra.

A jelentés bemutatja azokat az eseteket is, amelyeket az emberek igazságtalanságként 
érzékeltek, de nem felelnek meg a Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény (ZVarD) 
által meghatározott feltételeknek, amelyek elengedhetetlenek annak megállapításához, 
hogy történt-e diszkrimináció a ZVarD szerint vagy sem. Fontos társadalmi kérdésekről van 
szó, amelyekre a Hivatal nem tud a válaszolni a törvényben meghatározott hatáskörén belül. 
Ugyanakkor éppen azért mutatja be őket, mert bár nem felelnek meg a diszkrimináció jogi 
definíciójának, mégis ezek fontos kihívások, amelyekkel a társadalomnak szembe kell néznie.

A Hivatal munkáját 2021-ben is jelentősen befolyásolta a covid-19 terjedése. A lakosság 
nehézségei miatt a Hivatalnál több tanácsadásra került sor, valamint több diszkriminációs 
feljelentést kaptunk és kezeltünk, és az elmúlt időszakokhoz képest több ajánlást készítettünk 
a diszkrimináció elleni védelem területének javítása érdekében. A jelentés azt mutatja, hogy 
a nehéz helyzet ellenére sikeresek voltunk az egyének problémáinak megoldásában, valamint 
az állammal és a civil társadalommal való együttműködésben is. A Hivatal munkáját az elmúlt 
évben továbbra is jelentősen befolyásolta a covid-19 terjedése. Szlovénia lakosságának nehéz 
helyzete miatt több tanácsadást folytattunk a Hivatalnál, több diszkriminációs feljelentést 
kaptunk és kezeltünk valamint több ajánlást készítettünk, hogy javítsuk azoknak az 
embercsoportoknak a helyzetét, akiket a covid-19 terjedése leginkább érintett.

A 2021-es éves jelentés átfogóan bemutatja a Hivatal hozzájárulását az egyenlő esélyekkel 
rendelkező társadalomhoz. Ezúton szeretném megköszönni az alkalmazottak professzionális 
és szorgalmas munkáját. Valamint szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
továbbra is támogatják az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal működését, tevékenységeit és 
fejlődését.

Ljubljana, 2022. április

Miha Lobnik
ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZTOS

Az esélyegyenlőségi biztos előszava 
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1 AZ ÁLLAMI SZERV MŰKÖDÉSE



17

A diszkrimináció elleni védelem az egyik alapvető emberi jog, amelyet a Szlovén Köztársaság 
Alkotmányának (Alkotmány) 14. cikke indokol.1

2016. április 21-én a Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlése (Nemzetgyűlés) elfogadta a Diszkri-
mináció elleni védelemről szóló törvényt2  (ZVarD), amely 2016. május 24-én lépett hatályba. 
A ZVarD képviseli a nemzeti jogalapot a Hivatal létrehozására egy új független állami szerv-
ként. Ugyanakkor a ZVarD kiküszöbölte az Európai Unió (EU) jogszabályainak megsértését az 
egyenlőségről szóló európai irányelvek be nem tartása miatt, amelynek eredményeként hiva-
talosan eljárás indult a Szlovén Köztársaság (SZK) ellen (2014/2093 számú törvényszegés). 
A ZVarD szerint a Hivatalnak, mint független állami szervnek kulcsszerepe a diszkrimináció 
elleni védelem biztosítása alapvető emberi jogként.

Az EU jogrenddel összhangban látja el a Hivatal feladatait, mint egyenlőségért felelős állami 
szerv, amivel Szlovénia biztosítja az Európai Unió Alapjogi Chartája 15., 21., 23. és 39. cikké-
nek beteljesülését, valamint az alábbi irányelvek betartását: 

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

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

• A Tanács 2004/113/EK irányelvei 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 irányelvei 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 irányelvei (2014. április 16.) a munkavál-
lalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlá-
sát megkönnyítő intézkedésekről.

1 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
2 A SZK Hivatalos Közlönye, 33/16 és 21/18 sz. – ZNOrg

1 Az állami szerv működése

1.1 Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal 
 működésének jogalapjai
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A HIVATAL KIHANGSÚLYOZZA

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

Szlovéniában mindenkinek biztosítva vannak az egyenlő emberi jogok és alapvető szabadságok, tekintet 
nélkül nemzetiségre, fajra, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy egyéb meggyőződésre, anyagi helyzetre, 
születésre, iskolai végzettségre, társadalmi helyzetre, fogyatékosságra vagy bármilyen más személyes körül-
ményre. 

Mindenki egyenlő a törvény előtt.



191 Az állami szerv működése

1.2 A Hivatal költségvetése és 
 működése 2021-ben 

A 2020-as költségvetési évben a Hivatal a törvény által meghatározott feladatai elvégzé-
sére 1 298 124 eurót használt fel. Ebből 905 863 euró lett elkülönítve az alkalmazottakra, 
az anyagi költségekre 371 289 euró, valamint 20 971 euró beruházásokra és beruházásos 
karbantartásra.

2021. december 31-én a Hivatalnál a vezetőn (esélyegyenlőségi biztos) kívül 19 közalkalma-
zott volt.

A Hivatal 2021-ben is biztosította az állami szerv zavartalan működését a covid-19 terjedése 
ellenére, és biztonságos és hatékony munkafolyamatot szervezett.
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2 AZ ÁLLAMI SZERV TEVÉKENYSÉGEI
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Az esélyegyenlőségi szervek három kulcsfontosságú funkcióját az Európai Bizottság 2018. 
júniusi ajánlásai az esélyegyenlőségi szervekre vonatkozó normákról és az Európa Tanács 
2018. februári általános ajánlásai az esélyegyenlőségi szervekről a rasszizmus és intolerancia 
nemzeti szintű leküzdése érdekében írják le. Ezeket követi a Hivatal is.

Tájékoztatás, tanácsadás és képviselet 
A Hivatal független segítséget és támogatást nyújt a diszkriminált személyeknek, tanácsot 
ad és részt vesz néhány kiválasztott bírósági eljárásban. Ezenkívül a ZVarD 38. cikke lehetővé 
teszi a Hivatal számára, hogy eljárást folytasson az alkotmányosság és a törvényesség érté-
kelésére 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 a bírósági eljárásokban; 
• 7. A szabályok diszkriminatív jellegének értékelése.

Feljelentések fogadása és a diszkrimináció megállapítása 
A diszkrimináció megállapítása egyéni esetekben, 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). 
Többet erről a következő fejezetekben olvashat: 

• 3. A Hivatal egyéni esetekkel történő munkája és 
• 6. Diszkrimináció-megállapítás.

Kutatás, megfigyelés, ajánlások kiadása és a tudatosság növelése
A Hivatal rendszerszintű munkát is végez, amely magában foglalja a diszkrimináció állapotá-
nak nemzeti szintű kutatását és elemzését, amely alapján független jelentések, ajánlások és 
javaslatok készülnek 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 együtt-
működés. Többet erről a következő fejezetekben olvashat: 

• a 8. fejezettől Adatok a diszkrimináció elleni védelemről más állami szerveknél 
• a 16. fejezetig. A Hivatal nemzetközi együttműködése. 

2 Az állami szerv tevékenységei

2.1 A Hivatal legfőbb funkciói 

A HIVATAL KIHANGSÚLYOZZA

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 megfelel-
nek a 21. cikk minden egyes törvényileg meghatározott kötelezettségének.
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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 kutatások lettek kivitelezve 2021-ben? 

Válasz 2021-ben a Hivatal négy felmérést végzett. 

Magyarázat A Hivatal 2021-ben két saját felmérést végzett és két felmérés megvalósítását társfinanszírozta: 

• kutatás a siketek helyzetéről az oktatási rendszerben;
• kutatás a transznemű emberek helyzetéről a nemi identitás orvosi megerősítésének és a nem 

jogi elismerésének eljárásaiban Szlovéniában;
• kutatás a strukturális diszkriminációról, mint akadály a tisztességes élet eléréséhez;
• kutatás az etnikai, „faji”, nemzetiségi és/vagy vallási alapú diszkrimináció csökkentéséről és 

felszámolásáról.

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

Fejezet 12. A Hivatal kutatási tevékenysége

3 Kabinet – A Hivatal kabinete 
4 A osztály – Rendszerszintű megfigyelési, tudatosságnövelési és diszkrimináció-megelőzési osztály

2.2 A ZVarD 21. cikke szerinti 
 feladatok és tevékenységek 
 végrehajtásának áttekintése
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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 megelőzésé-
vel és megszüntetésével kapcsolatban, valamint a diszkrimináció kiküszöbölésére vonatkozó különleges és 
egyéb intézkedések elfogadásával kapcsolatban (a ZVarD 21. cikkének második francia bekezdése).

Kérdés Hány független jelentés készült el ( jelent meg) 2021-ben?

Válasz 2021-ben a Hivatal három független jelentést készített és tett közzé.

Magyarázat 2021-ben a Hivatal közzé tette a 2020-es éves jelentést és két különleges jelentést. 

A 2020-as éves jelentés be lett mutatva a Nemzetgyűlés előtt 2021. november 29-én a Petíciós, 
Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottságban, 2022. március 1-jén pedig a Munkaügyi, Családügyi, 
Szociális és Fogyatékosságügyi Bizottságban lett bemutatva. 

Az Országos Tanácsnak a Hivatal 2021. június 10-én a Szociális Jóléti, Munkaügyi, Egészségügyi és 
Fogyatékosságügyi Bizottságban, valamint az Országos Tanács 2021. szeptember 15-i plenáris ülé-
sén ismertette a 2020-as éves jelentést.

A Hivatal 2021-ben két különleges jelentést is készített és tett közzé:

• A siketek helyzete az oktatási rendszerben különleges jelentés és
• A transznemű emberek helyzete a nemi identitás orvosi megerősítésének és a nem jogi elis-

merésének eljárásaiban Szlovéniában különleges jelentés.

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

Fejezet Az összes jelentés elérhető a www.zagovornik.si weboldalon a Hivatal Termékei fül alatt.

2 Az állami szerv tevékenységei

http://www.zagovornik.si
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Kérdés Hány ajánlás lett továbbítva (és kinek) a bizonyos személyes körülményekkel (melyik) rendelkező 
személyek hátrányos megkülönböztetésének megelőzése/kiküszöbölése tekintetében 2021-ben?

Válasz 2021-ben a Hivatal 51 ajánlást adott ki.

Magyarázat A Hivatal 51 ajánlást adott ki, ebből 33 törvényekre és rendeletekre vonatkozik (érvényesekre vagy 
javasoltakra), 18 pedig az egyenlő bánásmód előmozdítására.

Az 51 ajánlásból 27 különböző minisztériumokhoz, 11 a Nemzetgyűléshez, 5 a Kormányhoz, egy 
a Nemzetiségi Kormányhivatalhoz, egy a Jogalkotási Kormányhivatalhoz, négy közhivatalokhoz és 
intézetekhez, egy a rendőrséghez, egy pedig egy médiához lett elküldve.

Az ajánlások leginkább a személyes körülményekre vonatkoztak: fogyatékosság (13), nem (8), sze-
xuális identitás és nemi önkifejezés (8), életkor (7), társadalmi helyzet (6), nemzetiség, ill. etnikai 
származás (5), állampolgárság (4), anyaság/apaság (4), általános diszkrimináció elleni védelem (4) és 
egészségi állapot (3). Két-két ajánlás lett kiadva az anyagi helyzet, a nyelv és a szexuális irányultság 
személyes körülményekkel kapcsolatban, és egy-egy az iskolai végzettség és a lakóhely személyes 
körülménnyel kapcsolatban. 

Kivitelezés Ezt a tevékenységet az A és B osztály végezte, a vezető és a kabinet koordinációja alapján.5

Fejezet 10. 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 
2021-ben? 

Válasz 2021-ben a Hivatal 119 diszkrimináció-megállapítási javaslattal foglalkozott. 

Magyarázat 2021-ben a Hivatal 119 javaslattal foglalkozott, amelyek közül 65 ügyet zárt le.

2021-ben a Hivatal 38 határozatot és 10 megállapítást adott ki, ebből nyolc megállapítás az eljárás 
megszüntetéséről, kettő pedig az ügy elvetéséről szólt. A Hivatal általi határozatok kiadásával lezárt 
esetekből tíz esetben lett megállapítva diszkrimináció, 13 esetben nem lett megállapítva diszkrimi-
náció, 15 esetben pedig elutasító határozat lett meghozva. 

2021-ben a Hivatal négy ügyet irányított más felügyelőségekhez és szervekhez. Ezenkívül 2021-ben 
a Hivatal hat javaslatot tett jogsértési eljárás bevezetésére az illetékes felügyelőségek felé és kilenc 
feljelentést nyújtott be más állami szervekhez.

2021-ben a Közigazgatási Bíróság három ítéletet hozott a Hivatal határozataival kapcsolatban. Két 
esetben igazat adott a Hivatalnak, a harmadikban pedig további mérlegelésre utasította. 

2021. december 31-én további hét 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 vásárló faji megkülönböztetése az áruházban alkalmazott biztonsági őrök által;
• egy HIV-fertőzött személlyel szembeni megkülönböztetés a fogorvosi ellátáshoz való hozzáfé-

rés terén;
• nők elleni diszkrimináció a börtönökben;
• egy köztisztviselő hátrányos megkülönböztetése anyaság/apaság miatt az éves teljesítmény-

értékelés odaítélése során;
• egészségi állapot és anyaság/apaság alapján történő megkülönböztetés az üzleti teljesítmény 

kiszámításakor a munkahelyi jelenlét figyelembevételével - két eset;
• televíziós tartalmak biztosítása érzékszervi fogyatékossággal élő személyek számára kialakí-

tott formában. 

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 

2 Az állami szerv tevékenységei
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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 2021-ben független segítséget a 
diszkriminációval kapcsolatos közigazgatási és egyéb bírósági eljárásokban? 

Válasz 2021-ben a Hivatal 415 személynek nyújtott független segítséget.

Magyarázat A Hivatal 2021-ben körülbelül 1700 óra tanácsadást nyújtott. 415 személynek nyújtott tanácsadást 
és jogi segítséget.

2021-ben a Hivatal összesen 638 egyéni tanácsadást és jogi segítséget nyújtott, ebből 280 telefonos 
és 358 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
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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 nyilvánosság tudatossága a diszkriminációról és az annak megelőzésére irá-
nyuló intézkedésekről 2021-ben?

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 2021-ben a Hivatal azt tűzte ki célul, hogy felhívja a nyilvánosság és az államigazgatás figyelmét 
az állami szerv felismerhetőségére, valamint, hogy terjeszti a diszkrimináció elleni védelemről szó-
ló információkat. A Hivatal tájékoztatja a nyilvánosságot minden tevékenységéről a honlapján, a 
Facebook és a Twitter közösségi hálózaton, valamint a vezető médiában való megjelenéseivel (13). 
Emellett 30 sajtóközleményt is készített, valamint 75 kérdést kapott a sajtótól, amelyeket meg is 
válaszolta. A www.zagovornik.si weboldalon 55 hírt tett közzé munkásságáról, és létrehozott egy 
honlapot, amely alapvető információkat tartalmaz a munkásságáról és a feladatairól olasz és ma-
gyar nyelven. 

A Hivatal 2021-ben közvetlen oktatás formájában (azaz előadásokon való részvétellel) 16 rendez-
vényen vett részt. A Hivatal a lakosság tudatosságának növeléséből azzal is kivette a részét, hogy 
részt vett hat más résztvevők által szervezett, a diszkrimináció elleni védelemmel kapcsolatos ren-
dezvényen.

A Hivatal írásbeli megkereséssel fordult 122 civil társadalmi szervezethez, amivel információkat szer-
zett a bizonyos személyes körülményekkel rendelkező személyek helyzetéről. Támogatói levéllel két 
projektet támogatott és hat gyűlést szervezett a civil társadalom képviselőinek kezdeményezésére. 

A Hivatal 2021-ben hat publikációt adott ki, nevezetesen a 2020-as éves jelentést (750 példány 
kinyomtatva, 500 címzettnek elküldve), a siketek oktatási rendszeren belüli helyzetéről szóló külön-
leges jelentést (350 példány kinyomtatva, 70 címzettnek elküldve), illetve egy különleges jelentést 
a transznemű emberek helyzetéről a nemi identitás orvosi megerősítése és a nemek jogi elismerése 
során Szlovéniában (250 példány kinyomtatva, 93 címzettnek elküldve). Az éves jelentésről kétnyel-
vű összefoglalókat is kiadott: szlovén-olasz (250 példány kinyomtatva, 70 címzettnek elküldve) és 
szlovén-magyar (250 példány kinyomtatva, 70 címzettnek elküldve). A jelentés angol nyelvre is le 
lett fordítva (350 példány kinyomtatva, 106 címzettnek elküldve).

A Hivatal ezen kívül még körülbelül 6000 alapinformációkat tartalmazó szórólapot és 2000 a terhes 
nők és szülők jogairól szóló szórólapot osztott szét.

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

Fejezet 13. Oktatás, tudatosságnövelés és tájékoztatás

http://www.zagovornik.si
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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 szemé-
lyes körülményekkel rendelkező személyek helyzetét 2021-ben?

Válasz 2021-ben a Hivatal figyelemmel kísérte a megkülönböztetés elleni védelem helyzetét, amelybe 
mintegy 233 különböző jogi személy vett részt. 

Magyarázat 2021-ben a Hivatal 14 minisztériumot és négy állami szervet keresett fel, hogy számoljanak be az 
elfogadott és kivitelezett különleges intézkedésekről. A Hivatal a Szlovén Köztársaság 25 felügye-
lőségi szervét, a rendőrséget, a Legfelsőbb Állami Ügyészséget és 66 bíróságot kért fel információk 
szolgáltatására a 2021-ben kezelt diszkriminációs ügyekről. 122 civil szervezettel is együttműködött 
írásos megkeresések útján.

A Hivatal 2021-ben a következőkkel kapcsolatban több érdemi vizsgálatot is folytatott: 

• a hajléktalanok helyzete, különösen a covida-19 járvány idején,
• a transznemű emberek helyzete a nemi identitás orvosi megerősítésére és a nem jogi elismeré-

sére irányuló eljárásokban,
• a középiskolák térbeli megközelíthetősége a mozgáskorlátozott tanulók számára,
• a templomokban és más vallási épületekben feljegyzett károk és az intolerancia egyéb formái, 

valamint az egyházak és vallási közösségek tagjainak tapasztalatai a valláson alapuló diszkri-
minációval kapcsolatban,

• a siketek kihívásai az oktatásban.

Kivitelezés Ezt a tevékenységet az A és B osztály végezte, a vezető és a kabinet koordinációja alapján.

Fejezet 8. Adatok a diszkrimináció elleni védelemről más állami szerveknél 
11. Intézkedések a diszkrimináció megszüntetésére és az egyenlő bánásmód előmozdítására 
12. A Hivatal kutatási tevékenysége
14. 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 2021-ben az adott személyes körülmény (melyik) 
miatt hátrányos helyzetű személyek helyzetének javítása érdekében?

Válasz A Hivatal 2021-ben nem javasolta különleges intézkedések elfogadását a diszkrimináció megszün-
tetésére. Viszont 2021-ben összesen 51 ajánlást tett és felszólította a minisztériumokat, hogy 
szolgáltassanak adatokat az elfogadott és kivitelezett különleges intézkedésekről. 

Magyarázat A Hivatal 2021-ben nem javasolta különleges intézkedések elfogadását a diszkrimináció megszünte-
tésére. Elsősorban azokra a körülményekre összpontosított, amelyekbe a koronavírus-járvány miatt 
egy bizonyos személyes körülménnyel rendelkező emberek csoportjai kerültek, amelyek miatt szá-
mos ajánlást tett intervenciós törvények bevezetésére, amelyek enyhítenék a járvány következmé-
nyeit.

A Hivatal 2021-ben a minisztériumoktól és a kormányzati szolgálatoktól kapott válaszokat is meg-
vizsgálta a kivitelezett különleges intézkedésekről. A Hivatal megállapította, hogy a bizonyos sze-
mélyes körülményekkel rendelkező személyek helyzetének ismerete és figyelemmel kísérése kulcs-
fontosságú a ZVarD értelmében vett különleges intézkedések végrehajtása szempontjából, ami 
megköveteli az egyenlőségről, az esélyegyenlőségről és az egyenlő bánásmódról szóló adatok rend-
szerszintű és szisztematikus gyűjtését és feldolgozását (equality data). 

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

Fejezet 10. A Hivatal ajánlásai 
11. Intézkedések a diszkrimináció megszüntetésére és az egyenlő bánásmód előmozdítására 
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VIII.
A diszkrimináció miatti bírósági eljárásokban való részvétel ezen törvény értelmében (a ZVarD 21. cikkének 
nyolcadik francia bekezdése)

Kérdés Hány és melyik bírósági eljárásban vett részt a Hivatal 2021-ben? 

Válasz 2021-ben a Hivatal továbbra is képviselte egy ügyfelét az általa 2019-ben megindított bírósági 
eljárásban. 2020-ban a Hivatal először avatkozott be eljárásba az Emberi Jogok Európai Bírósága 
előtt, amely 2021-ben döntést hozott az esetleges diszkriminációval kapcsolatban.

Magyarázat 2021-ben 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. A perben a Hivatal életkoron alapuló közvetlen hátrányos meg-
különböztetést 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 ljubljanai regionális bíróság az ügyben meghozta az IV P 1366/2019 
számú ítéletét, és megerősítette az életkor miatti diszkriminációt. Az ítélet 2021. 12. 31-én még 
nem volt jogerős. 

2020-ban a Hivatal először avatkozott be eljárásba az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Harma-
dik fél (amicus curiae) beavatkozását a Franc Toplak és Iztok Mrak kontra Szlovénia ügyben kérel-
mezték (34591/19 és 42545/19 számú fellebbezés). Az ügyekben a bíróság azt állapította meg, hogy 
Szlovénia biztosította-e a kerekesszéket használó rokkantak számára a szavazóhelyiségekhez való 
megfelelő hozzáférést. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2021. 10. 28-án úgy döntött, hogy eluta-
sítja a vádak többségét, beleértve a kérelmezők fogyatékosságuk miatti diszkriminációjának vádját 
a választójoguk és népszavazási joguk gyakorlása során. A bíróság megállapította azt is, hogy a 
kérelmezőknek a népszavazáson történő diszkrimináció megakadályozására nem állt rendelkezésre 
jogorvoslati lehetőségük, csupán olyan jogorvoslati lehetőségük volt (közigazgatási bíróság előtti 
per), amellyel a diszkrimináció utólagosan lehetett volna megállapítva. 

Kivitelezés Ezt a tevékenységet az A és B osztály végezte, a vezető és a kabinet koordinációja alapján.

Fejezet 5. Képviselet és kíséret a bírósági eljárásokban 
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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 2021-ben? 

Válasz A Hivatal 2021-ben 26 kölcsönös információcserét folytatott a diszkriminációról az Európai Unió 
és a nemzetközi szervezetek keretében.

Magyarázat 2021-ben a Hivatal 26 kölcsönös információcserét folytatott európai és nemzetközi intézmények-
kel a diszkrimináció állapotának figyelemmel kísérése érdekében. Ebből 22 adatigénylésre válaszolt, 
négy adatigénylést pedig maga küldött ki.

Az információcsere céljából a Hivatal lefordította angol nyelvre a 2020-as éves jelentés összefoglaló-
ját is, amely a Hivatal honlapján van közzétéve és a jelentés másolatát elküldte az Equinet tagjainak, 
a szlovéniai külföldi nagykövetségeknek és a külföldi szlovén nagykövetségeknek. 

2021-ben a Hivatal 94 nemzetközi tevékenységet végzett, beleértve a részvételt szakmai konzultáci-
ókon, konferenciákon és egyéb élő vagy online eseményeken, valamint az írásos információcseréket.

Kivitelezés Ezt a két tevékenységet az A és B osztály végezte, a vezető és a kabinet koordinációja alapján.

Fejezet 16. A Hivatal nemzetközi együttműködése 

Kérdés Hány diszkrimináció elleni védelemmel kapcsolatos nemzetközi eseményen vett részt a Hivatal 
2021-ben?

Válasz 2021-ben a Hivatal 68 nemzetközi szakértői konzultáción, konferencián és egyéb rendezvényen 
vett részt. 

Magyarázat 2021-ben a Hivatal 68 nemzetközi szakértői konzultáción, konferencián és egyéb rendezvényen vett 
részt, leginkább online. 

A Hivatal az EU Tanácsának szlovén elnöksége alatt 2021. október 20. és 22. között Ljubljanában 
megszervezte Délkelet-Európa egyenlőségi biztosainak ötödik regionális konferenciáját. A konferen-
cián Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Horvátország, Észak-Macedónia és Szerbia összes 
esélyegyenlőségi szervének képviselői részt vettek.

Kivitelezés Ezt a két tevékenységet az A és B osztály végezte, a vezető és a kabinet koordinációja alapján.

Fejezet 16. A Hivatal nemzetközi együttműködése
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X.
Ezen törvény által meghatározott egyéb feladatok ellátása (a ZVarD 21. cikkének tizedik francia bekezdése)

Kérdés A Hivatal milyen egyéb feladatait határozza meg ez a törvény?

Válasz Az e törvény által meghatározott egyéb feladatok közé tartozik a diszkrimináció megítélésére 
irányuló kezdeményezések kezelése, illetve a törvények vagy más szabályozások alkotmányossá-
gának felülvizsgálata (ZVarD 38. cikke).

Kérdés Hány diszkrimináció értékelésére irányuló kezdeményezéssel, illetve az alkotmányosság felülvizsgá-
latára vonatkozó kezdeményezéssel foglalkozott a Hivatal 2021-ben? 

Válasz A Hivatal 2021-ben 48 a szabályozások diszkriminációs jellegének felmérésére irányuló kezdemé-
nyezéssel foglalkozott.

Magyarázat 2021-ben a Hivatal 36 új kezdeményezést kapott a diszkrimináció felmérésére. A korábbi évekből 
áthozott 12-vel együtt 2021-ben 48 szabályozás diszkriminatív jellegét értékelte.

2021-ben a Hivatalnak 31 szabályozás diszkriminatív jellegének értékelését sikerült lezárnia. 

A Hivatal a 11 lezárt ügyben a szabályozások diszkriminatív jellegének eljárását értékelés kiadásával 
zárta le. Ezek közül hét esetben értékelte diszkriminatívnak a szabályozást.

Hét esetben értékelte diszkriminatívnak a szabályozást. Egy esetben alkotmányossági felülvizsgá-
lati kérelmet nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, négy esetben pedig javaslatot nyújtott be az 
illetékes szerveknek a szabályozás módosítására. A Hivatal két eljárásban írásbeli indokolással zárta 
le az ügyet, mivel ugyanebben az ügyben már történt részletes értékelés.

Négy esetben nem talált diszkriminatív jelleget az szabályozásban. 

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

2022-be 17 eset lett átvíve további elbírálás céljából.

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

Fejezet 7. A szabályok diszkriminatív jellegének értékelése 
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 TÖRTÉNŐ MUNKÁJA
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Az alap-jogiaktus, 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 biztosíthat védelmet a diszkrimináció ellen. 
Ezek elsősorban természetes személyek vagy személyek csoportjai. Jogi személy csak akkor 
biztosíthat védelmet diszkriminációval szemben, ha a jogi személyhez kapcsolódó termé-
szetes személyek személyes körülményei miatt hátrányos megkülönböztetésnek van kitéve 
(a ZVarD 1. cikkének (3) bekezdése), például tagjaként, alapítójaként vagy ügyvezetőjeként.

Az anyagi hatáskör azokra a területekre vonatkozik, amelyeken Szlovéniában tilos a diszkri-
mináció.

Ezenkívül a ZVarD meghatározza az egyes diszkriminációs formákat is, amelyekbe a Hivatal 
beavatkozhat (6–12. cikk).

A diszkrimináció-megállapítási eljárásokat a Hivatal az Általános közigazgatási eljárásokra 
vonatkozó törvénnyel (ZUP) összhangban végzi. A beérkezett javaslatok és kérdések számos 
különböző területre vonatkoznak, amelyek Szlovéniában részletesen vannak szabályozva. 
Ezért a Hivatal munkája során minden egyéb, a Szlovén Köztársaságban hatályos szabályo-
zást – az alkotmányt, törvényeket és rendeleteket – is alkalmaz.

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 őket.
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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 po-
litikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári vagy egyéb területeken. Diszkriminációnak 
számít minden olyan személyes körülmény miatti indokolatlan tényleges vagy jogi egyen-
lőtlen bánásmód, megkülönböztetés, kizárás, korlátozás vagy kezelés mellőzése, amelynek 
célja vagy hatása az emberi jogok és alapvető szabadságok, egyéb jogok, jogi érdekek és 
juttatások egyenlő elismerésének, élvezésének vagy gyakorlásának akadályozása, csökken-
tése vagy megszüntetése.

A diszkrimináció megállapításához a következőkre van szükség:

• a diszkrimináció formájának megállapítása;
• annak a területnek a 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.

3.2 Alapelvek

3.2.2 Diszkriminálás szándéka

A diszkrimináció fennállásához nem szükséges bebizonyítani, hogy a jogsértő szándékosan 
diszkriminált, elegendő, ha diszkrimináció megtörtént vagy megtörténhetett volna. Ezért 
egy adott bánásmód személyre vagy csoportra gyakorolt tényleges hatásait kell megvizs-
gálni, 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 diszkriminálni, 
ha a bánásmód valóban hátrányosan megkülönböztető hatásokat eredményezett.

A HIVATAL KIHANGSÚLYOZZA

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 sze-
mélyes körülményekhez és/vagy nem avatkozik bele a jogokba, szabadságokba, jogi érdekekbe vagy előnyök-
be, nem minősül diszkriminációnak. Előfordulhatnak azonban más törvénytelen cselekmények, amelyek más 
állami szervek hatáskörébe tartoznak.
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3.2.3 Személyes körülmények

A ZVarD 1. cikke meghatározza a törvény célját és tartalmát, amely a diszkriminációval 
szembeni védelem biztosítása, mégpedig sajátos személyes körülmények alapján. A ZVarD el-
sősorban 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, társadalmi helyzet, pénzügyi helyzet, végzettség vagy bár-
milyen 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 alapítóság vagy a vezető-
ség személyes körülményeivel kapcsolatban.

A megkülönböztetéssel szembeni védelmet a törvény bármilyen módon biztosítja azoknak 
a személyeknek, akik bármilyen módon ( jogilag vagy tényszerűen) 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).
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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 felso-
rolt területek az Európai Unió irányelveiből és az EU Bíróságának gyakorlatából származnak. 
A ZVarD szerint az egyenlő bánásmód csak a társadalmi vagy a közéleti területekre vonatko-
zik (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 kötelessé-
geiknek és fellépnek jogi ügyletekben, viszont nem vonatkozik a privát kapcsolatokra (pl. csa-
ládi, 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 a társadalmi élet egyes területeit jelző színekkel vannak megadva:

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.

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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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
• Ebbe a területbe tartoznak a fenti kategóriákba nem sorolható és minden területet egy-

szerre érintő ügyek vagy a diszkrimináció elleni védelem általános területe. 

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 a nem vagyoni kár megtérítésének mértékének megállapítására is alkalmas a bírósági 
eljárásokban. Azoknál a jogsértéseknél, ahol súlyosabb diszkriminációról van szó, a jogalkotó 
magasabb bírságokat szabott meg, amelyeket az illetékes felügyelőségek szabhatnak ki.
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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.

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).
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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. cik-
ke);

• 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).

2021 végéig a Hivatal a következő hatásköreit gyakorolta: 

• független segítségnyújtás diszkriminált személyeknek; 
• diszkrimináció megállapítása a megkülönböztetett személy javaslatára; 
• diszkrimináció megállapítása hivatali kötelesség alapján; 
• a diszkrimináció megállapításához szükséges információk követelése; 
• alkotmányosság felülvizsgálatára vonatkozó kezdeményezések benyújtása; 
• ügyfelek képviselete bírósági eljárásokban; 
• szabálysértési eljárások átadása az illetékes felügyelőségeknek.

2021-ben nem kísért ügyfélt bírósági eljárásban.

3.3 A szerv hatásköre az egyéni 
 esetekben

3 A hivatal egyéni esetekkel történő munkája
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2021-ben a Hivatal egyszerre foglalkozott az előző évekből 2021-be átvitt ügyekkel, valamint 
a 2021-ben beérkezett ügyekkel.

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 diszk-
rimináció minden esetben meg is lett szüntetve. A Hivatal 2021-es éves jelentése részletes 
statisztikákat is tartalmaz a szabályozások diszkriminatív jellegének lezárt értékeléseiről. 

A Hivatal minden vizsgált esetben összegyűjti a végső statisztikai feldolgozáshoz szükséges 
adatokat. A személyes körülményekre, a diszkrimináció területére és a diszkrimináció for-
májára vonatkozó adatok a kulcsfontosságúak. A Hivatal továbbá adatokat gyűjt az egyes 
ügyekben kiadott összes iratról, az ügy beérkezésének és lezárásának időpontjáról, illetve 
annak kimeneteléről. 

A 2021-es jelentésben a Hivatal azoknál az eseteknél, amelyekben diszkrimináció lett megál-
lapítva megerősítheti, hogy a kezdeményezők által állított elemek valóban meg lettek álla-
pítva, vagy más elemeket állapított meg. Minden más esetben, amikor nem lett diszkriminá-
ció megállapítva, a statisztika kimutatja a diszkrimináció személyes körülményeit, területeit 
és formáit, amelyekre a kezdeményezők hivatkoznak.

3.4 Módszertani magyarázat 
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2021-be 162 ügy lett átvíve a korábbi évekből. 2021-ben további 424 új ügy érkezett a Hiva-
talhoz, amelyek diszkrimináció-megállapításra, tanácsadásra és a szabályozások diszkrimi-
natív jellegének értékelésére vonatkoztak. 2021-ben így összesen 586 üggyel  foglalkoztak. 
Ebből 454 ügy lett lezárva, 2022-be pedig 132 megoldatlan ügy lett átvíve. A megoldatlan ügy 
nem azt jelenti, hogy a Hivatal nem foglalkozott vele (a Hivatal minden beérkezett üggyel 
azonnal foglalkozni kezd), hanem azt, hogy a tárgyévben a Hivatal illetékességének szem-
pontjából még nem lett megoldottként beazonosítva. 

A lezárt ügyek magukban foglalják azokat az eseteket, amikor a személyek a ZVarD 21. cik-
kének negyedik francia bekezdésével összhangban tanácsadással voltak ellátva, azokat az 
eseteket, amelyekben diszkrimináció-megállapítás zajlott a ZVarD 5. fejezetével összhang-
ban, valamint azokat az eseteket, amelyekben a Hivatal alkotmányosság vagy törvényesség 
megállapítását folytatta a ZVarD 38. cikkével összhangban. 

A Hivatal a 2021-ben lezárt 454 ügy 79%-ában, azaz 358 esetben nyújtott tanácsadást, az 
ügyek 14%-ában, azaz 65 esetben folytatott diszkrimináció-megállapítási eljárást, a fenn-
maradó hét százalékban, azaz 31 esetben pedig a szabályozások diszkriminatív jellegét ér-
tékelte.

3.5 A 2021-ben lezárt esetek 
 statisztikája 

A 2020-ból 
átvitt esetek száma 

162
Tanácsadás: 85
Megállapítás: 65

Diszkriminációs jelleg 
értékelése: 12

A 2021-ben beérkezett 
ügyek száma

424
Tanácsadás: 334
Megállapítás: 54

Diszkriminációs jelleg 
értékelése: 36

A 2021-ben lezárt 
esetek száma

454
Tanácsadás: 358
Megállapítás: 65

Diszkriminációs jelleg 
értékelése: 31

2021. 12. 31-énfolyamat-
ban lévőügyek száma

132
Tanácsadás: 61
Megállapítás: 54

Diszkriminációs jelleg 
értékelése: 17

+ +=

A 2021-ben folyamatban lévő és lezárt ügyek statisztikájának grafikus ábrázolása



44 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2021-as éves jelentés – Rendszerszintű áttekintés

A leggyakoribb diszkriminációt kiváltó személyes körülmény a 2021-ben lezárt ügyekben 
a fogyatékosság volt (18 százalék). Ezt követi a nemzetiség, a faj és az etnikai származás 
személyes körülményeinek összege (8,3 százalék).

A nem állítólagos személyes körülménye 6,3 százalékban jelent meg, ezt követik az életkor 
(6,1 százalék), egy másik tagállam állampolgársága vagy egy harmadik ország állampolgársá-
ga (3,5 százalék), a vagyoni helyzet (3,3 százalék), a szexuális irányultság, nemi identitás és 
szexuális önkifejezés (összesen 3,3 százalék), a vallás vagy meggyőződés (2,4 százalék) és a 
végzettség (1,5 százalék). A Hivatal foglalkozott 5 olyan esettel is, amelyekben az állítólagos 
személyes körülmény a nyelv volt és 4 olyan esettel, amelyeknél a társadalmi helyzet volt az 
állítólagos személyes körülmény, ami megközelítőleg a lezárt ügyek egy százalékának felel 
meg. 2021-ben a Hivatal feljegyezte az egészségi állapot, az anyaság/apaság, a terhesség és 
a lakóhely állítólagos személyes körülményeit is, amelyeket a törvény nem sorol fel kifejezet-
ten, és amelyet a Hivatal „egyéb” személyes körülményként kezel. A lezárt ügyek 5,1 száza-
lékában az egészségi állapot személyes körülményére hivatkoztak, ezt követik a terhesség 
és az anyaság/apaság személyes körülmények (4,4 százalék) és a lakóhely (2,6 százalék). A 
Hivatalhoz beérkezett összes ügy 2,2 százaléka egyéb állítólagos személyes körülményekre 
vonatkozott, amelyeket általános „egyéb” személyes körülménynek minősített. 

A személyes körülmények statisztikai áttekintése azt is kimutatja, hogy a lezárt tanácsadási 
és diszkrimináció-megállapítási ügyek 38 százalékában a személyes körülmény nem volt fel-
tüntetve, vagy a bánásmód leírásából nem lehetett kikövetkeztetni, vagy a kezdeményezők 
egyéb okok miatt állították az egyenlőtlen bánásmód fennállását, amelyek nem felelnek meg 
a ZVarD szerinti személyes körülményeknek. 

A táblázatban a személyes körülmények összege nem adódik hozzá a 2021-ben lezárt ügyek 
összesített számához. Ennek oka, hogy egy kezdeményező egyszerre több személyes körül-
mény alapján is állíthatja a diszkrimináció fennállását vagy pedig a személyes körülményre, 
mint a diszkrimináció kiváltó okára vonatkozó információkat egyáltalán nem adták meg.

3.6 A lezárt ügyek statisztikája 
 személyes körülmények szerint 
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A diszkrimináció állítólagos 
személyes körülményei

Tanácsadás, 
tájékoztatás

Diszkriminá-
ció-megállapítás

Értékelések Összesen
Százalék

összesen (%)

1. Nem 25 5 4 34 6,3

2. Nemzetiség 14 5 2 21 3,9

3. Faji vagy etnikai származás 12 9 3 24 4,4

4. Nyelv 1 1 3 5 0,9

5. Vallás vagy meggyőződés 10 3 0 13 2,4

6. Fogyatékosság 42 8 9 59 10,8

7. Életkor 20 4 9 33 6,1

8. Szexuális irányultság 8 2 0 10 1,8

9. Nemi identitás 4 1 0 5 0,9

10. Nemi önkifejezés 3 0 0 3 0,6

11. Társadalmi helyzet 0 1 3 4 0,7

12 Vagyoni helyzet 10 2 6 18 3,3

13 Végzettség 6 1 1 8 1,5

14 Állampolgárság 13 3 3 19 3,5

15. Lakóhely 4 7 3 14 2,6

16. Terhesség, anyaság/apaság 19 5 0 24 4,4

17. Egészségi állapot 18 7 3 28 5,1

18. Egyéb 7 3 2 12 2,2

19. Nincs személyes körülmény 193 10 7 210 38,6

ÖSSZESEN 409 77 58 544 100

Táblázat: A diszkrimináció állítólagos személyes körülményei a 2021-ben lezárt ügyekben
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2021-ben az ügyek 31 százaléka vonatkozott a munka és a foglalkoztatás területére: 

• Az ügyek 24 százaléka a foglalkoztatási és munkakörülményekre vonatkozott, ideértve a 
munka- és fizetési szerződések megszüntetését is; 

• hat százaléka vonatkozott a foglalkoztatáshoz, az önfoglalkoztatáshoz és a foglalkozás-
hoz való hozzáférés feltételeire, beleértve a kiválasztási kritériumokat és a foglalkoz-
tatás feltételeit, függetlenül a tevékenység típusától és a szakmai hierarchia minden 
szintjén, ideértve az előléptetést is; 

• négy eset (1 százalék pedig) pedig a pályaorientáció és tanácsadás, a szakmai és műszaki 
oktatás, képzés, továbbképzés és átképzés minden formájához és szintjéhez való hozzá-
férésre, beleértve a szakmai gyakorlatokat is.

Az esetek 17 százaléka vonatkozott a nyilvánosság számára elérhető árukhoz és szolgálta-
tásokhoz való hozzáférésre, ideértve a lakásokat és a lakásellátást is. 

A szociális védelem, ezen belül a szociális biztonság és az egészségügy területén az esetek 
10 százalékát zárta le. 

Az oktatás területén a Hivatal az esetek nyolc százalékát zárta le. 

Ezt követi a szociális ellátáshoz való hozzáférés területe, amely az esetek öt százalékát 
foglalja magában.

A Hivatal nem foglalkozott egy esettel sem a tagság és a munkavállalók vagy munkaadók 
szervezeteibe vagy olyan szervezetbe való csatlakozás területén, amelynek tagjai egy adott 
szakmát folytatnak, ideértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is. 

Az esetek 29 százaléka más, a törvényben kifejezetten nem említett területekre vonatko-
zott, ideértve a bíróságok működését, az állami szervek adminisztratív működését, a bel-
ügyeket, a pályázatok feltételeit és a média területeit.

A táblázatban a felsorolt életterületek összege nem adódik hozzá a 2021-ben lezárt esetek 
összesített számához, mivel egy kezdeményező egyidejűleg az élet több területén is állíthat 
diszkriminációt vagy olyan területeken, amelyek nem tartoznak a Hivatal hatáskörébe. 

3.7 A lezárt ügyek statisztikája a 
 társadalmi élet területei szerint    
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A területek, amelyeken diszkrimi-
náció volt állítva

Tanácsadás, 
tájékoztatás

Diszkriminá-
ció-megálla-

pítás

Értékelé-
sek

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

20 5 3 28 6

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

4 0 0 4 1

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

97 13 2 112 24

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

0 0 0 0 0

5. Szociális védelem, ideértve a szoci-
ális biztonságot is és az egészség-
ügyi ellátást

39 2 5 46 10

6. Szociális ellátások 23 0 1 24 5

7. Nevelés és oktatás 26 8 4 38 8

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

52 21 5 78 17

9. Egyéb 107 18 11 136 29

ÖSSZESEN 371 67 31 466 100

Táblázat: Állítólagos életterületek a 2021-ben 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 69 száza-
lékkal. A diszkrimináció második leggyakrabban állított formája a közvetett diszkrimináció 
volt (19 százalék), ezt követték a zaklatás (5 százalék), a diszkriminációra való buzdítás (4 
százalék) és a viktimizáció és a diszkriminációs utasítások (1 százalék). A bejelentett esetek 
közel egy százalékában hivatkoztak az ügyfelek szexuális zaklatásra.

A táblázatban a felsorolt életterületek összege nem adódik hozzá a 2021-ben lezárt ügyek 
összegéhez. Ugyanis egy esetre egyszerre több diszkriminációs forma is vonatkozhat, és 
egyes esetekben nem lehet beszélni a diszkrimináció formájáról, mivel nem a diszkrimináció 
területére vonatkozó esetről van szó.

3.8 A lezárt ügyek statisztikája a 
 diszkrimináció formái szerint 

A diszkrimináció állítólagos formái
Tanácsadás, 
tájékoztatás

Diszkriminá-
ció-megálla-

pítás
Értékelések Összesen

Százalék
összesen

(%)

Közvetlen diszkrimináció 226 47 24 297 69 

Közvetett diszkrimináció 62 12 9 83 19 

Zaklatás 15 5 0 20 4,6 

Szexuális zaklatás 4 0 0 4 0,9 

Diszkriminációs utasítások 4 1 0 5 1,1 

Viktimizáció 5 0 0 5 1,1 

Diszkriminációra való buzdítás vagy 
a kirekesztés és megvetés nyilvános 
igazolása

16 3 0 19 4,3 

ÖSSZESEN 332 68 33 433 100

Ebből

Tömeges 22 28 31 81 18,7

Többszörös 6 5 7 18 4,2

Táblázat: A diszkrimináció állítólagos formái a 2021-ben lezárt ügyekben
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4 TANÁCSADÁS, TÁJÉKOZTATÁS ÉS
 TÁMOGATÁS
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A tanácsadás során a Hivatal az egyének tájékoztatása és támogatása mellett megvizsgálja 
és megállapítja, hogy az ügy az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal (Hivatal) hatáskörébe tarto-
zik-e. Ha az ügy a Hivatal hatáskörébe tartozik – tehát ha adott egy személyes körülmény és 
az ügy a Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény (ZVarD) hatálya alá tartozó területre 
vonatkozik, a Hivatal tanácsot ad az ügyfélnek, ismerteti hatásköreit és feladatait, cselekvé-
si lehetőségeit és az ügyféllel együtt 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 neki vagy névtelenek 
akarnak 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 elmagya-
rázza, hogy ez az eset körülményeitől függ; egy konkrét személyhez és egy konkrét elköve-
tőhöz kapcsolódó meghatározott bánásmód esetén az anonimitás nem biztosítható, mivel 
nem lehet egy konkrét bánásmódot úgy vizsgálni, hogy közben nincs felfedve a kérelmező 
személyazonossága. Ugyanakkor több áldozat esetén, és ha előírt feltételek vagy gyakorlat 
alapján történő diszkriminációról van szó, akkor az anonimitás fenntartható és közben a 
kivizsgálási folyamat kivitelezhető.

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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Fogadóórák és kommunikáció az ügyfelekkel

A Hivatal ügyfélfogadási ideje hétfőtől péntekig 10:00-12:00, szerdánként pedig délután 
15:00-18:00 óra között is.

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), és hagyományos postai úton (Železna cesta 16, 1000 Ljubljana). 
A Hivatal alkalmazottai előzetes egyeztetés alapján, az ügyfélfogadási idő alatt személyesen 
is fogadják a kérelmezőket a hivatal ljubljanai Železna cesta 16 címén. 

A Covid-19 fertőzés terjedésének megelőzéséjért felelős hatóságok javaslatai alapján a Hiva-
tal 2021-ben ingyenesen hívható telefonszámon és e-mailen keresztül nyújtott tanácsadást 
az ügyfeleknek. 
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2021-ben a Hivatal írásban lezárt 358 tanácsadási esetet, és további 280 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 zárja le az általa vezetett tanácsadási, tájékoztatási és támo-
gatási ügyeket. A tanácsadási folyamatok túlnyomó többsége írásbeli magyarázattal vagy 
telefonos tanácsadással zárul. Néhány eset úgy oldódik meg, hogy a Hivatal az elkövető meg-
keresésével eléri az ügy megoldását. A Hivatal két ügyben a tanácsadási folyamatot ajánlás 
kiadásával zárta le. Az egyik esetben etikátlan tudósítás miatt figyelmeztette a hírlapot, a 
másikban pedig ajánlást küldött az Oktatási, Tudományos és Sport Minisztériumnak és a 
szakszervezethez a férfiak és nők helyzetének kiegyenlítése érdekében a Szlovén Köztársa-
ság kollektív oktatási szerződésében. 

Az eljárások lezárhatósága a kérelmező együttműködésétől és hozzájárulásától is függ. Ha a 
kérelmező nem válaszol a kérelmezés kiegészítése iránti kérelemre és az eredeti kérelemből 
nem lehet elegendő információt beszerezni a magyarázat elkészítéséhez, az eljárás csak egy 
hivatalos feljegyzéssel zárul le. A hivatalos feljegyzés lezárja azokat az ügyeket is, amelyeket 
a Hivatal csak tájékoztatásul kap. 

4.2 Statisztikai adatok a 
 tanácsadásról, tájékoztatásról 
 és támogatásról

4 Tanácsadás, tájékoztatás és támogatás

 

A 2020-ból átvitt 
tanácsadások száma: 

85

A 2021-ben beérkezett 
tanácsadások száma:

334

A 2021-ben lezárt 
tanácsadások száma:

358

 

2021. 12. 31-én 
folyamatban lévő 

tanácsadások száma:

61+ +=

Tanácsadások statisztikájának grafikus bemutatása
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A Hivatal előtti eljárások eredményei Szám Százalék (%)

Írásbeli magyarázat 338 94,5

Ajánlás 2 0,5

Hivatalos közlemény az ügy lezárásáról 10 2,8

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

7 2

A Hivatal nem illetékes 1 0,2

ÖSSZESEN 358 100

Táblázat: A Hivatal által 2021-ben lezárt ügyek eljárásainak eredményei
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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 in-
dított bírósági eljárásokban a ZVarD 41. cikke határozza meg, amely szabályozza a Hivatal 
és a nem kormányzati szervezetek szerepét. Ez a rendelkezés meghatározza azokat a kü-
lönleges feltételeket, amelyeket a Hivatalnak teljesítenie kell, hogy diszkriminált személye-
ket képviseljen bíróságok előtti perekben. A törvény előírja, hogy a Hivatal nevében eljárási 
cselekvéseket 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, amelyeknek 
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 területeken. (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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2021-ben 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 bírók 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 bírok képesek legyenek ellátni ezt a funkciót, a felperes kijelentette, 
hogy a funkció teljesítésének képességfelmérése sokkal megfelelőbb lenne egy személy ké-
pességének egyénileg történő felmérésével. 

2021. október 8-án a Hivatal alkalmazottja, aki jogi államvizsgával rendelkezik (a ZVarD 41. 
cikkében előírtak szerint), részt vett a ljubljanai kerületi bíróság főtárgyalásán a Hivatal ne-
vében az egyik ügyféllel együtt. 

A ljubljanai regionális bíróság az ügyben meghozta az IV P 1366/2019 számú ítéletét 2021. 
10. 8-án. Az ítéletben megerősítette az életkoron alapuló diszkriminációt, és kijelentette: 

• az alperesnek meg kell szüntetnie a diszkriminációt azáltal, hogy 15 napon belül aláírja 
a hozzájárulást a felperes kerékpárbírói, azaz országos biztosi engedélyének kiadásához, 

• az alperesnek 15 napon belül meg kell fizetnie a felperesnek a diszkrimináció miatti 
kártérítést 2000,00 euró összegben, a 2019. 10. 3-tól számított törvényes késedelmi 
kamattal, 

• elutasítja a 2015. 1. 1-től 2019. 10. 2-ig tartó időszakra számított 2000,00 euró értékű 
törvényes késedelmi kamat megfizetése iránti kérelmet,

5.2 Ügyfél bírósági előtti 
 képviseletének első esete
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• elutasítja a követelt magasabb összeget (további 1500,00 EUR) és a hozzá kötődő törvé-
nyes késedelmi kamatot, 

• megköveteli az ítélet és az ítélet indokolásának egyes részeinek közzétételét a Delo, a 
Dnevnik és a Večer újságban az alperes költségére,

• elutasítja a per azon részét, amelyben a felperes azt követeli az alperestől, hogy módo-
sítsa az alapszabályt és a hozzá tartozó munkai szabályzatot, amely a kerékpárbírók 
munkáját 70 éves korig korlátozza,

• a bíróság úgy határozott, hogy mindegyik fél a saját eljárási költségeit viseli.

A bíróság nem adott helyt a perből származó azon kérésnek, hogy az egyesületnek módo-
sítania kell az alapszabályát, hogy az többé ne legyen diszkriminatív. Ezt a részt a bíróság 
elutasította, mivel úgy ítélte meg, hogy a bíró és a Hivatal ebben a bírósági eljárásban nem 
követelhetik a magánjogi személy autonóm aktusának megváltoztatását, annak ellenére, 
hogy diszkriminatív. A kerékpáros bíró nem értett egyet a bíróság ezen megállapításával, és 
a Hivatal közreműködésével fellebbezést nyújtott be az ítélet ezen része ellen. Feljelentést 
tett a diszkrimináció miatt megítélt kártérítés összege ellen is.

Az ítélet 2021. 12. 31-én még nem volt jogerős. 



60 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2021-as éves jelentés – Rendszerszintű áttekintés

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 ügyben kérelmezték (34591/19 és 42545/19 számú fellebbezés). Az 
ügyekben a bíróság azt állapította 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.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Franc Toplak kontra Szlovénia és az Iztok Mrak kontra 
Szlovénia ügyben (34591/19 és 42545/19 számú fellebbezés) 2021. 10. 28-án úgy döntött, 
hogy elutasítja a vádak többségét, beleértve a kérelmezők fogyatékosságuk miatti diszkrimi-
nációjának vádját a választójoguk és népszavazási joguk gyakorlása során. 

Az ügyben azonban megállapította az EJEE 13. cikkének (amely a hatékony jogorvoslathoz 
való jogot írja elő) megsértését az EJEE protokolljának 12. cikkével összefüggésben, amely 
meghatározza a diszkriminációval szembeni védelmet a nemzeti jog szerinti jogokkal kap-
csolatban. Mindkét panaszosnál jogsértést állapított meg a 2015-ös népszavazás kapcsán. 
Megállapította, hogy a kérelmezőknek a népszavazáson történő diszkrimináció megakadá-
lyozására nem állt rendelkezésre jogorvoslati lehetőségük, csupán olyan jogorvoslati lehető-
ségük volt (közigazgatási bíróság előtti per), amellyel a diszkrimináció utólagosan lehetett 
volna megállapítva. 

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

• ali so podana dejstva, ki upravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije; 
• ali je navedena osebna okoliščina, zaradi katere naj bi šlo za slabšo obravnavo; 
• ali je obravnava, zaradi katere je vložen predlog za obravnavo, takšne narave, da posega 

v pravice, svoboščine, ugodnosti ali pravne koristi; 
• ali obstaja vzročna zveza med osebno okoliščino in slabšo obravnavo; 
• ali ravnanje sodi pod izjeme od prepovedi diskriminacije po 13. členu ZVarD. 

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 kéri. 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 elhatározza fennáll-e diszkrimináció a jelen ügyben.

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.

6.1 A diszkrimináció megállapításának 
 folyamata a Hivatalnál

6 Diszkrimináció-megállapítás
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A Hivatal 2021-ben 119 közigazgatási diszkrimináció-megállapítási eljárást folytatott. Eb-
ből 54-et 2021-ben kezdett el, 65-öt pedig 2020-ból vitt át 2021-be. 2021-ben 65 diszkrimi-
náció-megállapítási eljárást zárt le és 54 lett átvíve 2022-be.

A Hivatal az ügyeket különféle módokon zárhatja le. A diszkrimináció-megállapítási eljárások 
során, amelyeket a ZVarD 33. vagy 34. cikke alapján végez, hatáskörébe tartozik, hogy hatá-
rozatokat és döntéseket hozzon és hogy átadja az ügyeket más illetékes szerveknek.

2021-ben a Hivatal 44 határozatot és 13 megállapítást adott ki, ebből 11 megállapítás az 
eljárás megszüntetéséről, kettő pedig a javaslat elvetéséről szólt. A kiadott 44 határozat 
közül hat még nem szerepel a 2021-ig lezárt ügyek statisztikájában. Ebben a hat esetben 
közigazgatási vita van folyamatban a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága előtt, vagy 
még nem járt le a közigazgatási jogvitában az esetleges kérelem benyújtásának határideje. 

A Hivatal általi határozatok kiadásával lezárt esetekből 11 esetben lett megállapítva diszk-
rimináció, 17 esetben nem lett megállapítva diszkrimináció, 16 esetben pedig elutasító ha-
tározat lett meghozva. Egyes ügyek még nem zárultak le, ezért nem szerepelnek az alábbi 
táblázat statisztikájában.

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. 

Négy 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. Két esetben a Hivatal az ügyet az 
illetékes hatósághoz intézett ajánlással zárta le. 

A Hivatal kifejti, hogy az eljárások eredményének összege nem felel meg a lezárt diszkrimi-
náció-megállapítási ügyek számának (65), mivel néhány esetben a Hivatal egy eljárás során 
több határozatot hozott különböző jogsértőknek. 

6.2 A diszkrimináció-megállapítási 
 eljárások statisztikája
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A 2020-ból átvitt 
megállapítások száma:

  

65

A 2021-ben beérkezett 
megállapítások száma:

 

54

A 2021-ben lezárt 
megállapítások száma:

65

 

2021. 12. 31-én 
folyamatban lévő 

megállapítások száma:

54+ +=

A diszkrimináció-megállapítások statisztikájának grafikus ábrázolása

A Hivatal előtti eljárások eredményei Szám Százalék (%)

Határozat – megállapítási – diszkrimináció lett megállapítva 10 14 

Határozat – megállapítási – diszkrimináció nem lett megállapítva 13 19 

Határozat – elutasító – nem volt szó diszkriminációról 15 21 

Döntés az eljárás felfüggesztéséről 8 11 

Döntés az elutasításról eljárási okokból 2 3

Hivatalos közlemény az ügy lezárásáról 5 7

Írásbeli magyarázat 6 9 

Az eljárás meg nem indítása 5 7 

Ügy átadása az illetékes hatóságnak 4 6 

Ajánlás 2 3

ÖSSZESEN 70 100

Táblázat: A Hivatal előtt 2021-ben lezárt diszkrimináció-megállapítási eljárások eredményei
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Amikor a Hivatal hivatali kötelességéből indít diszkrimináció-megállapítási eljárását a ZVarD 
34. cikke alapján, a tények megállapítása és a diszkrimináció fennállására vonatkozó bizo-
nyítékok összegyűjtése ugyanolyan módon történik, mégpedig a ZVarD 37. cikke és a ZUP 
szerint.

A Hivatal 2021-ben 12 eljárást indított hivatali kötelessége alapján. A Hivatal eljárást hivatali 
kötelességéből harmadik személy (aki nem diszkrimináció áldozata) névtelen feljelentése, 
kérdése vagy feljelentése alapján indít. A Hivatal 2021-be 7 hivatali kötelességből indított 
eljárást vitt át, ebből egyet 2019-ből és 6-ot 2020-ból. 

A Hivatal 2021-ben 6 eljárást zárt le, amelyeket 2021-ben vagy az azt megelőző években indí-
tott hivatali kötelessége alapján. Lezárta az egyetlen 2019-ből fennmaradó eljárást, a három 
eljárást 2020-ból és a kettőt 2021-ből. Még mindig folyamatban van 13 hivatali kötelességből 
indított eljárás. 

A 2021-ben lezárt öt ügyben, amelyekben a feljelentést névtelen személy vagy harmadik 
személy nyújtotta be, a Hivatal nem indított eljárást hivatali kötelessége alapján. Ezek olyan 
esetek voltak, amikor az anonim vagy harmadik személy feljelentése tartalmából nem követ-
kezett, hogy a ZVarD értelmében diszkriminációról lenne szó. 

A hivatali kötelességből indított ügyek, amelyeket a Hivatal 2021-ben zárt le, a következő 
témákra vonatkoztak: 

• Ha az üzleti teljesítmény vagy a karácsonyi bónuszok a munkavállaló munkahelyi jelenlé-
te alapján vannak kiszámolva, az nem, anyaság/apaság és egészségi állapot alapján tör-
ténő közvetett diszkriminációnak számít. (0700-19/2021/7 számú határozat 20217. 30-
ról, bővebben a 2021-es éves jelentés második részében olvashat, az 1.12.2. fejezetben).

• A munkavállaló karácsonyi bónuszának a munkahelyi jelenléte alapján történő kiszá-
mításának diszkrimináció-megállapítása bizonyítékok hiánya miatt fel lett függesztve 
(az eljárást megszüntető 0700-1/2021/11 számú határozat 2021.10. 11-ről, bővebben a 
2021-es éves jelentés második részében olvashat az 1.12.2. fejezetben).

• A fogyasztási hitel megszerzésére vonatkozó korhatár meghatározása nem minősül 
diszkriminációnak (0700-49/2020/4 számú határozat 2021.3. 5-ről, bővebben a 2021-es 
éves jelentés második részében olvashat, az 1.7.2. fejezetben).

• A kiadó megsértette a diszkrimináció tilalmát a médiás közzététellel a magazinban  
(0700-52/2020/11 számú határozat 2021.9. 20-ról, bővebben a 2021-es éves jelentés 
második részében olvashat az 1.3.2. fejezetben).

• Egyenlőtlen bánásmód lett megállapítva a fiatal kutatókkal szemben a terhesség vagy 
anyaság/apaság személyes körülmények alapján, mert nem volt lehetőségük a projektet 
a szülői szabadság idejére meghosszabbítani (0700-14/2019 számú ügy, 2021.7. 9-i hatá-
rozat, bővebben erről a 2019-es éves jelentés 7.4.1. fejezetében olvashat).

6.3 Hivatali kötelességből indított 
 eljárások  
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A Hivatal határozata ellen engedélyezett a közigazgatási vita a Közigazgatási vitáról szóló 
törvény (ZUS-1) szerint.

2021-ben a Közigazgatási Bíróság három ítéletet hozott a Hivatal határozataival kapcso-
latban: 

• A Hivatal megállapította, hogy a közmunkáról szóló szerződés megkötésének elmulasz-
tása egészségi állapot miatt nem minősül diszkriminációnak. A bíróság helybenhagyta a 
Hivatal döntését. 
I U 1626/2020-17 számú ítélet 2021. 11. 24-ről a Hivatal 0700-27/2020 számú ügyében, 
2020. 10. 19-i határozat.

• A Hivatal megállapította, hogy az állítólagosan diszkriminált személy nem mutatott rá 
fordított bizonyítási teher létezésére. A bíróság helybenhagyta a Hivatal döntését.

• I U 1619/2019-20 számú ítélet 2021. 3. 8-ról a Hivatal 0700-8/2019/26 számú ügyében, 
2019. 9. 10-i határozat. 

• A Hivatal megállapította, hogy a reklámüzenet korai eltávolítása a tömegközlekedési 
szolgáltató járművéről a vallás személyes körülmény miatt diszkriminációnak számít. A 
bíróság hatályon kívül helyezte a Hivatal határozatát és visszaküldte neki felülvizsgálat-
ra.
I U 1228/2019-42 számú határozat 2021.11.10-ről a Hivatal 0700-2/2019/33 számú ügyé-
ben, 2019. 7. 4-i határozat.

2021. december 31-én további hét eljárás volt folyamatban a Közigazgatási Bíróság előtt, 
amelyben a közigazgatási eljárásban részt vevő felek megtámadták a Hivatal határozatát. 
Az esetek a következő témákra vonatkoznak:

• egy vásárló faji megkülönböztetése az áruházban alkalmazott biztonsági őrök által 
(0700-30/2018/58 számú határozat 2019.7.16-ról);

• egy HIV-fertőzött személlyel szembeni megkülönböztetés a fogorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés terén (0700-30/2017/42 számú határozat 2019.9.5-ről);

• nőkkel szembeni diszkrimináció a börtönben (0700-67/2019/23 számú határozat 
2020.9.2-ról);

• egy köztisztviselő hátrányos megkülönböztetése anyaság/apaság miatt az éves teljesít-
ményértékelés odaítélése során (0700-26/2020/41 számú határozat 2021.7.1-ről);

• egészségi állapot és anyaság/apaság alapján történő megkülönböztetés az üzle-
ti teljesítmény kiszámításakor a munkahelyi jelenlét figyelembevételével - két eset  
(0700-14/2021/10 számú határozat 2021.9. 7-ről és 0700-55/2020/17 számú határozat 
2021. 10. 11-ről);

• televíziós tartalmak biztosítása érzékszervi fogyatékossággal élő személyek számára ki-
alakított formában (0700-29/2019/49 számú határozat 2021.2.19-ről). 

6.4 Bírósági eljárások a Szlovén 
 Köztársaság Közigazgatási 
 Bírósága előtt
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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 (amelyek többfélék a személyes kö-
rülmények tekintetében);

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

Nem minden egyenlőtlen bánásmód tilos. Azokat a szituációkat, amelyekben az eltérő bá-
násmód 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, szük-
ségesek 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 folytat-
ja, hogy a cél elérésének eszközei megfelelőek-e, vagyis, hogy elérhető-e ezekkel az esz-
közökkel az elérni kívánt cél. Ezután meghatározza, hogy az eszközök szükségesek, 
azaz elengedhetetlenek-e, vagyis, hogy a célt csak ezekkel az eszközökkel lehet-e elér-
ni, 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.  

6.5 Azok a bánásmódok, amelyek nem 
 minősülnek diszkriminációnak a 
 ZVarD értelmében
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Erre példa a mérlegelés a közérdek (a megkülönböztetés eszközének érdeke) és azok a nega-
tív következmények között, amelyeket az eszköz természetes személynek, jogi személynek 
vagy csoportnak okoz. Ha a mérlegelés a közérdek védelmének irányába tolódik el, és a követ-
kezmények nem elég súlyosnak ahhoz, hogy megkülönböztetett bánásmódnak minősüljenek 
a részesült személy vagy csoport számára, 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.

 
A munkavégzéshez előre megszabott személyes körülményekkel kapcsolatos feltételek ak-
kor megengedettek, ha ezek a feltételek elengedhetetlenek és meghatározóak a munka-
végzés szempontjából
   
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 nemi, 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 személyes körülmények alapján történő megkülönböztetés a munka és a foglalkoztatás 
területén megengedhető, ha azt indokolják a foglalkoztatáspolitika legitim céljai 

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 vallási szervezetek a toborzás során megszabhatják a vallás vagy meggyőződés feltéte-
lét, feltéve, hogy ez összhangban van a legitimitás és az arányosság elvével 

A harmadik specifikus kivétel, amelyet a ZVarD 13. cikkének negyedik bekezdése határoz 
meg, a vallási étoszhoz 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 sok kerül rá, a vallás vagy meggyőződés a szervezet etikája 
szerint legitim és törvényes szakmai követelményt képez.
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Megengedhető a nők kedvezőbb védelme a munkahelyen és a foglalkoztatásban a terhes-
ség és az anyaság miatt

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 áruk és szolgáltatások nyújtása területén a nemen alapuló eltérő bánásmód megenge-
dett, feltéve, hogy ez összhangban van a legitimitás és az arányosság elvével

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. A bekezdés ugyanis kiköti, hogy a 13. cikk első bekezdése 
szerint az e törvény 2. cikkének első bekezdésének ötödiktől nyolcadik francia bekezdésig 
terjedő területeken (azaz az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, 
valamint az áruk és szolgáltatások területén) a nemen, nemzetiségen, faji vagy etnikai szár-
mazáson alapuló egyenlőtlen bánásmód mindig tilos, kivéve, ha kizárólag vagy elsősorban az 
egyik nemhez tartozó személyek számára biztosítanak árut vagy szolgáltatást, ha az eltérő 
bánásmódot legitim cél igazolja, és a cél eléréséhez felhasznált eszközök megfelelőek, szük-
ségesek és arányosak.

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. Ezeken 
a területeken azonban megengedett az eltérő bánásmódban részesítés más személyes kö-
rülmények, például vallás vagy meggyőződés, életkor, fogyatékosság és szexuális irányultság, 
valamint a nem vonatkozásában, amint azt e rendelkezés kifejezetten előírja. 

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.
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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 ZVarD személyes körülmények definíciójának meg-
felelően. Csak szexuális zaklatás esetén nincs szükség személyes körülményre.

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.

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.

6 Diszkrimináció-megállapítás
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Ugyanez vonatkozik a megfelelő, illetve észszerű kiigazítások területére. Az észszerű kiiga-
zítás institútumát a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános keretének létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 
5. cikke szabályozza, amely kimondja: „Az egyenlő bánásmód elvének való megfelelés bizto-
sítása érdekében a fogyatékossággal élő személyek számára észszerű kiigazítások vannak 
biztosítva. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatók a konkrét helyzet igényeinek megfelelően meg-
teszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személynek 
biztosítva 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 gyakorol-
ni bizonyos jogokat és szabadságokat. A gyakorlatban szükség lehet megfelelő kiigazításokra 
az anyaság/apaság, vallás, egészségi állapot és hasonló személyes körülményeknél.

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.
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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 részvétel többlépcsős döntéshozatal elvét.

Ezért, ha egy magánszemély olyan ügyben fordul a Hivatalhoz, amelyben már bírósági eljá-
rás van folyamatban egy másik szerv előtt, a Hivatal nem fellebbezési szerv és 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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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 közreműködött a szülési és betegszabadság miatti kisebb teljesítményprémi-
umok pótlásának elérésében. (0700-18/2021 2021. 5. 14-ről, bővebben a 2021-es éves 
jelentés második részében olvashat, az 1.13.2. fejezetben)

• A Hivatal segítségével sikerült elérni az öregségi nyugdíjba vonulás feltételeinek eleget 
tevő munkavállaló teljesítményprémiumának kifizetését. (0700-23/2021 2021. 10. 12-ről, 
bővebben a 2021-es éves jelentés második részében olvashat, az 1.7.2. fejezetben)

• A munkavállalót, aki egy különleges szükségletű gyermek édesanyja, a Hivatal közremű-
ködésének köszönhetően megilleti a különleges munkaidő-beosztás. (0700-43/2021/11 
2021. 10. 18-ról, bővebben a 2021-es éves jelentés második részében olvashat, az 1.6.2. 
fejezetben) 

• A munkaügyi ügynökség a Hivatal közreműködése után betartja, hogy az álláshirdeté-
seknek nemi szempontból semlegesnek kell lenniük. (0700-32/2021/8 2021. 11. 24-ről, 
bővebben a 2021-es éves jelentés második részében olvashat, az 1.1.2. fejezetben)

• A Szlovén Foglalkoztatási Szolgálat a Hivatal közbenjárását követően szakmai munka-
társakat képez ki, hogy azonosítsák és kiküszöböljék a diszkriminatív kritériumokat az 
álláshirdetésekben. (0700-42/2021/8 2021. 11. 24-ről, bővebben a 2021-es éves jelentés 
második részében olvashat, az 1.1.2. fejezetben)

• Az óvoda a Hivatal beavatkozását követően a gyermek vallásának megfelelő étrendet 
biztosít. (0700-24/2021/6 2021. 4. 22-ről, bővebben a 2021-es éves jelentés második ré-
szében olvashat, az 1.5.2. fejezetben) 

6.7 A Hivatal szerepe és hozzájárulása 
 az egyéni esetek megoldásánál 
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7 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 ügyfél kezdemé-
nyezésére végzi. Csak a rendelet diszkriminatív jellegének értékelése után dönt a Hivatal az 
alkotmányosságot és jogszerűséget felülvizsgáló kérelem benyújtásáról az Alkotmánybíró-
sághoz.

7.1 A szabályok diszkriminatív 
 jellegének értékelésének jogalapja 

7 A szabályok diszkriminatív jellegének értékelése
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2021-ben a Hivatal 36 új kezdeményezést kapott a szabályozások diszkriminatív jellegének 
felmérésére. A 12 korábbi évekből átvitt ügyével együtt 2021-ben a Hivatal 48 rendeletnek 
értékelte a diszkriminatív jellegét.

2021-ben a Hivatal 31 szabályozás értékelésének eljárását zárta le. 2022-be 17 ügyet vitt 
át további vizsgálatra. Ezek között van tíz olyan eset, amelyben a Hivatal már értékelte a 
szabályozás diszkriminatív jellegét, de különböző okok miatt (pl. a Hivatal értékelésére be-
következő reakció figyelemmel kísérése, a felek esetleges válaszának megvárása) még nem 
fejezte be az eljárást. 

A Hivatal a 11 lezárt ügyben a szabályozások diszkriminatív jellegének eljárását értékelés 
kiadásával zárta le. A szabályozást hét eljárásban értékelte diszkriminatívnak, négyben pedig 
nem diszkriminatívnak. 15 esetben nem végzett részletes diszkriminációs értékelést, mivel 
az előzetes elemzés nem utalt diszkriminációra a szabályozásból fakadóan. 

A Hivatal két eljárásban írásbeli indokolással zárta le az ügyet, mivel ugyanebben az ügyben 
már történt részletes értékelés. Azok a szabályozások diszkriminatív jellegének értékeléséről 
van szó, amelyek alapján a covid-19 járvány visszaszorítása és leküzdése miatt megtiltották 
az emberek gyülekezését az oktatási-nevelési intézményekben. 

Egy esetben a Hivatal az eljárást az ügy lezárásáról szóló hivatalos feljegyzéssel zárta le. 
Az #OstaniZdrav alkalmazás más felhasználóival való érintkezésről tájékoztatást nyújtó mo-
bilalkalmazás állandó telepítéséről és aktiválásáról szóló rendelet rendelkezései esetleges 
diszkriminációjának vizsgálata során kiderült, hogy a rendeletet ezt követően módosították 
és a mobilalkalmazás telepítésére vonatkozó vitatott rendelkezés törölve lett (050-30/2020). 

7.2 Statisztika a szabályozások 
 diszkriminatív jellegének 
 értékeléséről
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A Hivatal előtti eljárások eredményei Szám Százalék (%)

Értékelés – diszkrimináció lett megállapítva 7 23 

Értékelés – nem lett diszkrimináció megállapítva 4 13 

Magyarázat az értékelés elmaradásáról 15 49 

Hivatalos közlemény az ügy lezárásáról 1 3 

Írásbeli magyarázat 2 6 

Ajánlások 1 3

Javaslat a diszkrimináció-értékelési eljárás felfüggesztésére 1 3

ÖSSZESEN 31 100

Táblázat:  A szabályozások diszkriminatív jellegének a Hivatal által 2021-ben lezárt értékeléseinek 
 eredményei
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Az alábbiakban a Hivatal által 2021-ben végzett diszkrimináció-értékelések összefoglalói 
következnek. Az összefoglalt ügyek között szerepelnek azok, amelyekben diszkriminatívnak 
ítélte a szabályozást, azok, amelyekben az eljárást követően nem ítélte meg diszkriminatív-
nak a szabályozást, valamint azok az ügyek, amelyekben nem végzett diszkrimináció-értéke-
lést, mivel az előzetes elemzés nem mutatott a szabályozásból eredő diszkriminációra. 

A szabályozások diszkriminatív jellegének összefoglalt értékeléseiből néhányat a Hivatal be 
is fejezett, tíz esetben pedig még a kötelezett válaszára vagy az Alkotmánybíróság döntésére 
vár, így az eljárások még nem zárultak le. Ez azt jelenti, hogy a leírt esetek egy részét már 
lefedi a lezárt diszkrimináció-értékelések statisztikája, néhányat pedig még nem.

7.3 A szabályozások diszkriminatív 
 jellegének értékelésének 
 áttekintése
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7.3.1 Értékelések a szabályozások diszkriminatív 
   jellegéről

A 2021-es diszkrimináció-értékelések (kilenc), amelyeknél a Hivatal úgy értékelte, hogy diszk-
riminatívak, a következő témákhoz kapcsolódtak:

• A Hivatal szerint az öregségi nyugdíj feltételeinek eleget tevő munkavállalók indoklás 
nélküli elbocsátása diszkriminációnak minősül. (050-4/2021/12, bővebben erről a 2021-es 
éves jelentés második részében, az 1.7.3 szakaszban olvashat) 

• A Hivatal szerint diszkriminációnak minősül a fogyatékos személyek életkoruk alapján 
történő egyenlőtlen bánásmódja a személyes segítségnyújtáshoz való hozzáférés terén. 
(050-16/2020/17, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.7.3 sza-
kaszban olvashat)

• A Hivatal szerint diszkriminatív a gyermek születése utáni szolidaritási segély igény-
bevehetőségének korlátozása a Szlovéniában állandó lakóhellyel rendelkezőkre.  
(050-9/2021/7, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.15.3. feje-
zetben olvashat)

• A Hivatal szerint a munkáért és a sport területén elért kiemelkedő teljesítmények után 
járó nyugdíj kiegészítéséről szóló törvény diszkriminatív a siket sportolókkal szemben. 
(050-25/2021/1, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.6.3. feje-
zetben olvashat)

• A Hivatal szerint az orvosbiológiailag asszisztált megtermékenyítéshez való hozzáférést 
szabályozó szabályozás diszkriminatív a nem házastársi vagy házasságon kívüli kapcso-
latban élő meddő nőkkel szemben. (050-1/2017/24, bővebben erről a 2021-es éves jelen-
tés második részében, az 1.8.3 szakaszban olvashat)

• A Covid-19 járvány idején huzamos ideig elhúzódó iskolabezárások a gyermekek, a gyer-
mekek veszélyeztetett csoportjai és a szülők, különösen a nők diszkriminációjához vezet-
tek. (050-15/2021/56, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.9.3. 
fejezetben olvashat)

• A Hivatal értékelése szerint a humanitárius raktáraknak a PCT (átesett, beoltott, tesz-
telt) feltétel nélkül is hozzáférhetőnek kell lenniük. (050-31/2021/2, bővebben erről a 
2021-es éves jelentés második részében, az 1.10.3. fejezetben olvashat)

• A Hivatal szerint diszkriminációnak minősül az #Ostanizdrav alkalmazás használatának 
feltétele a települési határok átlépéséhez. (050-30/2020/34, bővebben erről a 2021-es 
éves jelentés második részében, az 1.7.3 fejezetben olvashat)

• Az ország elhagyásának korlátozása a járvány megfékezése érdekében a Hivatal értéke-
lése szerint diszkriminatív volt. (050-16/2021/4, bővebben a 2021-es éves jelentés máso-
dik részében, az 1.2.3 fejezetben, és 050-18/2021/10, bővebben a 2021-es éves jelentés 
második részében, az 1.2.3. fejezetben)
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7.3.2 A szabályozások diszkriminatív jellegének 
   értékelésére irányuló elutasított javaslatok

Azok az esetek (12), amelyekben a Hivatal 2021-ben nem végzett diszkrimináció-értékelést, 
mert az elsődleges elemzésből nem volt diszkrimináció megállapítva:

• A közszférában történő bérelőléptetések figyelembevételének időpontja nem diszkri-
mináció. (050-28/2021/2, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 
1.11.3. fejezetben olvashat)

• A személyekkel szembeni, kutatási és pedagógiai címük miatti eltérő bánásmód nem 
diszkrimináció. (050-11/2021/4, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részé-
ben, az 1.18.3 fejezetben olvashat)

• A nemek szerinti nyugdíjszámítási százalékok eltérése nem diszkrimináció.  
(050-10/2021/6, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, a 1.1.3. feje-
zetben olvashat) 

• A segélyre és ápolási járulékra való jogosultság megállapítása során a vakok és a mozgá-
sukban korlátozott személyek eltérő bánásmódja nem diszkrimináció. (050-18/2020/20, 
bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.6.3. fejezetben olvashat)

• Az öregségi nyugdíjra való jogosultság elérése esetén a foglalkoztatói biztosítási járulék 
fizetésének elmulasztása nem minősül diszkriminációnak. (050-12/2021/3, bővebben er-
ről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.7.3 fejezetben olvashat)

• A járvány kihirdetése előtt 2020-ban született gyermekek szolidaritási támogatásból 
való kizárása megszűnt, ezért nincs diszkrimináció. (2020/050-31, bővebben erről a 
2021-es éves jelentés második részében, az 1.7.3 fejezetben olvashat)

• Nem számít diszkriminációnak a felnőtt tanulók kizárása a gyermekek után járó szoli-
daritási támogatásból. (050-5/2021/5, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második 
részében, az 1.7.3 fejezetben olvashat) 

• A Covid-19 járvány tekintetében nincs szó diszkriminációról a Zois-ösztöndíj megszer-
zésénél a tanulók, diákok és hallgatók eredményeinek figyelembevételének módjában. 
(050-33/2020/3, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.7.3 feje-
zetben olvashat) 

• A magas jövedelmű vezetők és a teljes munkaidőben foglalkoztatottak eltérő bánásmód-
ja nem diszkrimináció. (050-20/2021/3, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második 
részében, az 1.18.3 fejezetben olvashat)

• Nem diszkrimináció a külföldi hallgatók kizárása a szolidaritási járadékból a covid-19 jár-
vány idején. (050-7/2021/3, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 
1.14.3. fejezetben olvashat)
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• Megszűnt az idegenek kizárása a karantén megszüntetésének lehetőségéből negatív co-
vid-19 teszttel, ezért nincs szó diszkriminációról, (050-2/2021/3, bővebben erről a 2021-
es éves jelentés második részében, az 1.14.3. fejezetben olvashat)

• Az oltásról, átesettségről vagy a PCR tesztről szóló igazolás feltétele a statisztikai régiók 
határának átlépésekor nem diszkrimináció. (050-19/2021/3, bővebben erről a 2021-es 
éves jelentés második részében, az 1.10.3. fejezetben olvashat)

7.3.3 Leállított diszkrimináció-értékelési eljárás

• Az egészségbiztosítási jogok szabályozási rendelettel történő szabályozása nem megfe-
lelő. (050-24/2021/7, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.7.3 
fejezetben olvashat)

A Hivatal a kötelező egészségbiztosítási szabályzat 34. cikkét vizsgálta, amely értelmében 
a biztosítottnak szabály szerint 18 éves koráig joga van fogszabályozó kezelésre. A Hivatal 
megállapította, hogy a nem feltétlenül vitatott korhatárt csak törvény határozhatja meg. 
Ezért az eljárást leállította, és azt javasolta az ügyfélnek, hogy éljen jogorvoslattal a szabály-
zatban meghatározott életkori feltétel megtámadása érdekében. 

7.3.4 Értékelések a szabályozások nem diszkriminatív 
   jellegéről

A Hivatal által 2021-ben készített, a szabályozást nem diszkriminatívnak minősítő (nyolc) 
értékelés az alábbi témákra vonatkozott:

• A Hivatal értékelése alapján a hivatásos autósiskola-vezetők számára előírt képzettség 
feltétele nem minősül diszkriminációnak. (050-3/2018/3, bővebben erről a 2021-es éves 
jelentés második részében, az 1.11.3. fejezetben olvashat)

• A Hivatal szerint az adott munkahelyhez szükséges iskolai végzettség feltétele nem mi-
nősül diszkriminációnak. (050-34/2021/4, bővebben erről a 2021-es éves jelentés máso-
dik részében, az 1.11.3. fejezetben olvashat)

• A Hivatal értékelése szerint a szlovéniai tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldiek 
bírósági illetékmentességének szabályozása nem diszkriminatív. (050-9/2019/5, bőveb-
ben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.14.3. fejezetben olvashat)

• A Hivatal értékelése szerint nem minősül diszkriminációnak a személyi jövedelemadó 
fizetésének szabályozása azon személy esetében, aki négy órát dolgozik, a fennmaradó 
négy órában pedig rokkantsági ellátásban részesül. (050-13/2021/11, bővebben erről a 
2021-es éves jelentés második részében, az 1.6.3. fejezetben olvashat)
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• A Hivatal értékelése szerint az óvodai felvétel alsó korhatárának meghatározása nem 
minősül diszkriminációnak. (050-26/2021/3, bővebben erről a 2021-es éves jelentés má-
sodik részében, az 1.7.3 fejezetben olvashat) 

• A Hivatal értékelése szerint a PCT feltétel a szolgáltatásokhoz való hozzáférés során 
nem jelent diszkriminációt. (050-27/2021, bővebben a 2021-es éves jelentés második ré-
szében, az 1.18.3 fejezetben, és 050-32/2021/8, bővebben a 2021-es éves jelentés máso-
dik részében, az 1.18.3 fejezetben) 

• A Hivatal értékelése szerint a Szlovén Köztársaságba való beutazás feltételeinek megha-
tározásáról szóló rendelet a covid-19 fertőző betegség megfékezése és leküzdése érdeké-
ben nem diszkriminatív. (050-35/2021/6, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második 
részében, az 1.18.3 fejezetben olvashat)

• A Hivatal értékelése szerint nem diszkriminatív a Szlovéniában tartózkodó, nemzetközi 
fuvarozásban dolgozó külföldi sofőrök helyzete határátlépéskor a Covid-19 járvány ide-
jén. (050-27/2020/8, bővebben erről a 2021-es éves jelentés második részében, az 1.18.3 
fejezetben olvashat)

7.3.5 A szabályzatok diszkriminatív jellegének 
   folyamatban lévő értékelései

A 2021. december 31-én még folyamatban lévő ügyek (14) a következő témákhoz kapcsolód-
nak:

• A szlovén nyelvtudás feltétele a harmadik országbeli állampolgárok felvételéhez a mun-
kanélküliek nyilvántartásába nemzetiségi és közvetett diszkriminációnak minősül-e? 
(050-24/2020)

• Vajon a munkáltatói nyugdíj-hozzájárulás kifizetésének kötelezettségének felfüggeszté-
se fogyatékosság, életkor, valamint anyaság/apaság és közvetetten nem alapján történő 
diszkriminációnak minősül-e? (050-2/2018)

• A fogyatékosság státusának elérhetetlensége a Fogyatékkal élő személyek társadal-
mi befogadásáról szóló törvény értelmében diszkriminatív-e a mentális problémákkal 
küzdő személyekkel szemben egészségi állapot vagy fogyatékosság típusa alapján?  
(050-29/2020)

• Diszkriminatív-e a mozgáskorlátozott gyermekek kizárása a vak és gyengénlátó gyerme-
keknek és serdülőknek járó segélyből és gondozási díjból? (050-28/2020)

• A segély és gondozási díj maximális összegének szabályozása diszkriminatív-e a pszi-
choszociális fogyatékossággal élők szempontjából? (050-40/2021)
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• Diszkriminatív-e életkor alapján az önkormányzati zsebpénz szabályozása, amely 25 
éves korig korlátozza a zsebpénzre való jogosultságot? (050-41/2021)

• Diszkriminatív-e a ZPIZ-2, amely szabályozza az öregségi nyugdíj megszerzését a 20. éle-
tév betöltése előtti foglalkozás esetén? (050-22/2021)

• Diszkriminációnak minősül-e a fiúkkal és a lányokkal szembeni eltérő bánásmód a késői 
humán papilloma vírus (HPV) elleni oltás során? (050-33/2021)

• Vajon az iskolákba való visszatérés életkort meghatározó feltétele a koronavírus-jár-
vány befejeztével a gyerekek életkoruk alapján történő diszkriminációját jelenti-e? (050-
10/2020)

• Az állami zeneiskolák megfelelően alkalmazkodnak-e a pszichoszociális fogyatékos-
sággal élő gyermekekhez a beiratkozás módja terén, vagy diszkriminációról van szó?  
(050-38/2021)

• Diszkriminációnak minősül-e a 10 km-es határzónában lakóhellyel nem rendelkező határ 
menti migráns munkavállalók kizárása az államhatár karantén nélküli átlépésére vonat-
kozó kivételek köréből a PCT-feltétel be nem tartása esetén? (050-29/2021)

• Diszkriminatív-e a Roma Közösségi Tanács összetételének szabályozása a Roma közös-
ségről szóló törvény alapján? (050-14/2021)

• Diszkriminatív-e az a rendelkezés, amely előírja a menekültügyi tanácsadóknak, hogy a 
nemzetközi védelmet kérelmezőkkel kapcsolatos bizalmas információkat közöljenek a 
Belügyminisztériumnak? (050-21/2021)

• Diszkriminatív-e az a rendelkezés, amely előírja a kiskorú nemzetközi védelmet kérelme-
zők jogi képviselőinek, hogy a kérelmezőkkel kapcsolatos bizalmas információkat közölje-
nek a Belügyminisztériumnak? (050-23/2021)
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8 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 2021-ben 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 diszkrimináció-
nak minősülhetnének. A Hivatal adatokat kért a rendőrségtől a közrend és a béke védelméről 
szóló törvény (ZJRM-1) 20. cikke szerinti szabálysértésekről is.6 

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.7 

8.1 Az adatgyűjtés jogalapja és 
 módszere  

8 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek

6 A SZK Hivatalos Közlönye, 70/06
7 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 2021-ben 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, 19 válaszolt. A 19 beérkezett válasz közül 2021-ben 16 felügyelőségi 
hivatal nem foglalkozott egyetlen diszkriminációs üggyel sem a személyes körülmények, a 
diszkrimináció formái és az egyes területek szerint. 

Azok a felügyelőségi szervek, amelyek 2021-ben 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 Kultúra és Média Felügyelősége,
• A SZK Belügyi Felügyelősége,
• A SZK Honvédelmi Felügyelősége, 
• A SZK Természeti és Egyéb katasztrófák Elleni Védelem Felügyelősége,
• A SZK Gyógyszer és Gyógyászati Segédeszköz Felügyelősége,
• Javna agencija za civilno letalstvo RS (pogári repülési közügynökség),
• Uprava RS za informacijsko varnost – az információs biztonság 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.
• Urad za kemikalije RS — vegyianyag felügyelőség
• A SZK Egészségügyi Felügyelősége.

Három felügyelőség foglalkozott diszkriminációs esetekkel:

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

A következők nem válaszoltak a Hivatal levelére:

• A SZK Infrastrukturális Felügyelősége,
• A SZK Közfelügyeleti Felügyelősége
• A SZK Mezőgazdasági, Erdészeti, Vadászati és Halászati Felügyelősége,
• A SZK Környezeti és Térrendezési Minisztériuma,
• Uprava RS za pomorstvo — tengerészeti felügyelőség,
• A SZK Élelmezésbiztonsági, Állatorvosi és Növényvédelmi Felügyelősége. 

Az alábbiakban megmutatjuk azoknak a diszkriminációs eseteknek az áttekintését, amelye-
ket a felügyelőségi szervektől kapott válaszokból elemeztünk. 

8.2 A kezelt diszkriminációs esetek - 
 Felügyelőségek
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8.2.1 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. A Munkaügyi Felügyelőség nem vezet nyilván-
tartást és statisztikákat azok a személyes körülmények alapján, amelyek diszkriminációhoz 
vezettek.

2021-ben a korábbi évekhez képest nagyobb számban lett megállapítva a diszkrimináció ti-
lalmának megsértése. A 29 különböző munkáltatónál összesen 31 esetben lett megállapítva 
diszkrimináció, ami az eddigi legmagasabb arány. A szabálysértésekre vonatkozó adatgyűj-
téssel kapcsolatban a felügyelőség kifejtette, hogy a felügyelőség nyilvántartásában egyes 
szabálysértések többször is rögzíthetők, hiszen rögzítve lehetnek például egy alkalommal az 
ellenőrzési eljárásban szabálysértésként, másodszor pedig a szabálysértési eljárásban. Ezen 
túlmenően a szabálysértési eljárásban elkövetett szabálysértés első alkalommal egy jogi sze-
mély, másodszor pedig a munkáltatónál lévő felelős személy szabálysértéseként is rögzíthe-
tő. Ezért jelentették a megállapított diszkriminációs esetek számát (és azon munkáltatók 
számát, ahol szabálysértést találtak), nem pedig magukat a rögzített jogsértéseket. 

Az esetek túlnyomó többsége a munkavállalókkal szembeni diszkrimináció tilalmának meg-
sértésére vonatkozott, és mindössze három esetben fordult elő az állásra jelentkezőkkel 
szembeni diszkrimináció tilalmának megsértése. Ezek közül egy esetben a ZDR-1 27. cikkének 
(a nemek szerinti egyenlő bánásmód) megsértéséről volt szó. A 29 munkáltató közül, ahol az 
ellenőrök szabálysértést találtak, egy a közszférából, a többi pedig a magánszektorból szár-
mazik. Különböző méretű cégekről van szó (többnyire korlátolt felelősségű társaságok (d. o. 
o.), kettőnek pedig részvénytársasági státusza van (d.d.)) és három egyéni vállalkozóról. Az 
esetek többsége a ZDR-1 6. cikkének megsértéseként került rögzítésre, két esetben pedig a 
ZVarD 6. cikkének megsértéseként jegyezték fel az esetet az ellenőrök. 

Az ellenőrök a következő módokon jártak el a diszkriminációs esetekben:

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

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

• a ZP-1 21. cikke alapján jogsértésről szóló határozat kiadásával (hét esetben) és
• jogsértésről szóló pénzbírságos határozat kiadásával (hat esetben).

Az ellenőrök az ügyekben nem korlátozták magukat a ZDR-1 6. cikkének megsértése miatt 
kiszabott bírságok körében meghatározott alsó határra (ami 3000 euró a munkáltató jogi 
személye és 450 euró a munkáltató felelős személye esetén), hanem magasabb bírságot 
szabtak ki a megengedett tartományon belül a többszörös szabálysértés miatt. Egy esetben 
egyszeri bírságot szabtak ki (6000 euró a munkáltatónak és 900 euró a felelős személynek), 
két esetben pedig többszörös szabálysértésért járó bírságot (4500 euró a munkáltatónak és 
1350 euró a felelős személynek, ill. a másik esetben 9000 euró a munkáltatónak és 1350 euró 
a felelős személynek). 
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A bírság kiszabásakor az ellenőrök általában a törvény által meghatározott legalacsonyabb 
összegét vették figyelembe a tartományon belül, ami a ZDR-1 217. cikke szerint 3000 euró 
a munkáltatónak, mint jogi személynek, illetve 450 euró a munkáltató felelős személyének, 
vagy a ZVarD 45. cikke szerint 3000 euró a munkáltatónak, mint jogi személynek és 250 euró 
a felelős személynek.

Egyes esetekben az ellenőrzési eljárások még nem fejeződtek be, ill. az intézkedés még nem 
lett végrehajtva a munkáltatónál. 2021-ben az ellenőrök nem állapították meg a ZDR-1 133. 
cikkének megsértését, amely a nők és férfiak egyenlő díjazását írja elő.

8.2.2 A SZK Oktatási és Sport Felügyelősége

Az Oktatási és Sport Felügyelőséghez beküldött feljelentések 2021-ben a tudásfelmérések-
hez, a nevelési intézkedésekhez, a szülőkkel való együttműködéshez és az iskola termein 
belüli kommunikációs módokhoz fűződtek. A sport területén a vádak a sportolók versenyeken 
való részvételével és az edzéseken az egyénekkel való kommunikáció módjával kapcsolatosak.

A kezdeményezők állításai kizárólag az iskolában és a sporttérben zajló egyes események-
kel vagy körülményekkel kapcsolatos saját megítéléseikre és tapasztalataikra vonatkoztak, 
amelyeket diszkriminációnak véltek, és mint ilyenek nem minősülnek a Diszkrimináció elleni 
védelemről szóló törvény szerinti diszkrimináció megállapított elemeinek. Az e kezdeménye-
zésekre vonatkozó ellenőrzések és további vizsgálatok nem tártak fel diszkriminációval kap-
csolatos jogsértéseket. A kezdeményezések az érvényben lévő iskolai és sportszabályzatok, 
a tanulók jogainak és kötelességeinek gyakorlása, valamint a szülőkkel való együttműködés 
szempontjából lettek kezelve. A felügyelőség kihangsúlyozta, hogy az iskolai jogrend az iskola 
területén történő bánásmódot is meghatározza. Ugyanis az Oktatás szervezéséről és finan-
szírozásáról szóló törvény 2.a cikke kimondja, hogy az óvodáknak, iskoláknak és más nevelési 
intézményeknek a sajátos nevelési igényű gyermekek és serdülők számára biztosítaniuk kell 
a biztonságos és ösztönző tanulási környezetet a nevelés és oktatás céljaival összhangban, 
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 felügyelőség csak egy esetben értékelte úgy, hogy a szülőkkel szembeni egyenlőtlen bá-
násmód az óvodai szülői jogok gyakorlása során a Diszkrimináció elleni védelemről szóló tör-
vény megsértését is jelentheti az óvodával való együttműködési jog gyakorlása tekintetében. 
Ezért a tanfelügyeleti törvény 14.b cikke alapján az óvoda javaslatot kapott a munkaszer-
vezés felülvizsgálatára a gyermek számára támogató környezet biztosítása érdekében, és a 
szülőkkel elsődleges gondozóként való bánásmód biztosítása érdekében, hisz ők a leginkább 
felelősek a gyermek neveléséjért és fejlődéséjért.
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8.2.3 A SZK Piacfelügyelősége

A piacfelügyelőség ellenőrzi a nyilvánosság számára elérhető árukhoz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést. Az ellenőrzés csak beérkezett feljelentések alapján történik. 

2021-ben öt olyan diszkriminációs esettel foglalkozott, amelyek nemen, fogyatékosságon és 
faji vagy etnikai hovatartozáson alapultak. Több olyan feljelentéssel is foglalkozott, ame-
lyekben a kérelmezők diszkriminációra hivatkoztak, de személyes körülményektől független 
okokból (PCT feltétel, maszk viselése) részesültek eltérő bánásmódban, így ezekben az ese-
tekben nem állapítottak meg diszkriminációt. 

A felügyelőség négy esetben folytatott eljárást a Hivatal javaslatára, aki a ZVarD alapján 
már megállapította a diszkrimináció fennállását. Négy esetben állapítottak meg diszkrimi-
nációt, és megrovást küldtek az elkövetőknek. Ezek között három olyan ügy volt, amellyel a 
felügyelőség a Hivatal javaslatára foglalkozott. Egy ügyben, amelyet a felügyelőség a Hivatal 
javaslatra vizsgált meg, az eljárás még nem zárult le. 2021-ben a felügyelőség nem szabott 
ki bírságot megállapított diszkrimináció miatt. 

8.2.4 A diszkriminációs esetek felügyelőségek által 
   szolgáltatott adatainak áttekintése

Három felügyelőség állapított meg diszkriminációt 2021-ben, ami eggyel kevesebb, mint 
2020-ban. 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. 

2021-ben a Munkaügyi Felügyelőség tizenkilenccel több szabálysértést állapított meg, mint 
2020-ban. 2021-ben a SZK Oktatási és Sport Felügyelősége hattal több feljelentéssel foglal-
kozott, mint 2020-ban. A Piacfelügyelőség azonban kettővel több esetről számolt be, mint 
2020-ban. 

A felügyelőségek a kezelt esetekben a következő személyes körülmények alapján történő 
diszkriminációkat állapítottak meg: nem, anyaság/apaság, nemzetiség, faji vagy etnikai szár-
mazás, fogyatékosság, életkor, egészségi állapot, állampolgárság és egyéb. 
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Táblázat:  A felügyeleti szervek beérkezett adatainak áttekintése a kezelt diszkriminációs esetekről – 
 összehasonlítás 2017, 2018, 2019 és 2020 és 2021 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

Beér-
kezett 

feljelen-
tések
2021

Kivizs-
gált 

esetek
2021

1. Piacfelügyelőség 7 4 3 2 6 0 6 2 8 4

2. Munkaügyi  
Felügyelőség

/ 11 / 17 / 16 / 12 / 31

3. Honvédelmi  
Felügyelőség

5 0 / / 5 1 4 0 0 0

4. Oktatási és Sport  
Felügyelőség

9 / 16 2 6 / 10 0 16 0

5. Egészségügyi  
Felügyelőség

0 0 0 0 1 0 / / 0 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. 
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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. pontjában 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 körülmény) 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 körülmény) kapcso-
latos, 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 nyilván-
tartási rendszerek miatt, a ZVarD által meghatározott formákban: személyes körülmények, 
területek és formák szerint. Ugyanis a rendőrség másként kezeli az eseteket – a jogsértések 
és bűncselekmények elkövetőinek neme, életkora és állampolgársága szerint. A kezelt diszk-
riminációs esetek a ZVarD követelményeinek megfelelő nemzeti szintű pontos megfigyelése 
azt mutatja, hogy szükség van a diszkrimináció eseteinek nyilvántartási módjának sziszte-
matikus harmonizációjára. 

8.3 Kezelt diszkriminációs esetek - 
 rendőrség
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8.3.1 A közrend védelméről és a békéről szóló törvény 
   hatálya alá tartozó bűncselekmények – Intolerancia 
   felbujtása

A rendőrség 2021-ben a Közrend védelméről és békéről szóló törvény (ZJRM-1) 20. cikke alap-
ján 56 jogsértésnél alkalmazott intézkedéseket. A ZJRM-1 20. cikkének legtöbb megsértését 
a ZJRM-1 6. cikkével (erőszakos vagy goromba viselkedés) összefüggésben követték el, ami 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb jogsértés verekedések és veszekedések során kö-
vetkezett be. A ZJRM-1 12. cikkével összefüggő jogsértések száma (hivatalos felirat, megje-
lölés 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 rendőrség a 2016 és 2021 közötti időszakra vonatkozó visszamenőleges adatokat is közöl-
te. 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban másmilyen, nagyobb értékű adatokat szolgáltatott az 
egyes évekre vonatkozóan, mint együttesen visszamenőleg. 

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, amelyeket a 
 rendőrség folyamatosan jelentett minden évben
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8.3.2 A Büntető Törvénykönyv 131. cikke szerinti 
   bűncselekmények – Az egyenlőség megsértése

131. határozat A Büntető Törvénykönyv (KZ-1) előírja, hogy bárki, aki nemzetiségi, faji, bőr-
színi, 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).

2021-ben a rendőrség egy, a KZ-1 131. cikke szerinti bűncselekményt vizsgált. A Büntető Tör-
vénykönyv 131. cikke szerinti bűncselekményekre vonatkozó adatok a benyújtott záróokirat 
szerint készülnek, ami azt jelenti, hogy az adatok a megállapított bűncselekmények azon 
eseteire terjednek ki, amelyekről a rendőrség 2021-ben záróokiratot (bűnügyi feljelentést 
vagy jelentést) nyújtott be. Az eljárások még nem fejeződtek be.

A jogsértések száma

ZJRM-1 cikke 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6. erőszakos vagy goromba viselkedés 29 32 35 41 43 40

7. illetlen viselkedés 11 8 6 7 12 12

12. hivatalos felirat, jel vagy határozat  
      megrongálása

1 7 11 1 5 4

13. írás épületekre 1 / 3 3 1 1

15. állami szimbólumok megsemmisítése / 1 1 4 3 2

ÖSSZESEN 42 48 56 56 64 59

Táblázat:  A ZJRM-1 20. cikke szerinti intézkedések áttekintése – megállapított jogsértések, amelyeket a 
 rendőrség 2022-ben jelentett 2021-re vonatkozóan, ennek során kijavította a 2018-as, 2019-es és 
 2020-as évekre vonatkozó adatokat is: 



97

8.3.3 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 gyűlöletet, erőszakot vagy intoleranciát 
nyilvánosan felbujt vagy terjeszt, és a cselekményt olyan módon követi el, amely veszélyez-
tetheti vagy megzavarhatja a közrendet, vagy fenyegetésekkel, megalázásokkal vagy sérté-
sekkel 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 bűncse-
lekményeket, háborús bűncselekményeket, agressziót vagy más emberiség elleni bűncselek-
ményeket, 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 büntetést 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 felügye-
let nélkül publikálhassák (3. bekezdés). Ha az e cikk első vagy második bekezdésében említett 
cselekményt kényszerítéssel, bántalmazással, a biztonság veszélyeztetésével, nemzetiségi, 
etnikai, nemzeti vagy vallási jelképek megszégyenítésével, idegen tárgyak rongálásával, szob-
rok, emlékművek vagy sírok meggyalázásával követik el, az elkövetőt három évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetik (4. bekezdés). Ha egy tisztviselő e cikk első vagy második bekez-
désében említett cselekményeket hivatali helyzetével vagy jogaival való visszaéléssel követi 
el, ő öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (5. bekezdés).

A Büntető Törvénykönyv 297. cikke szerinti bűncselekményekre vonatkozó adatok a benyúj-
tott záróokirat szerint készülnek, ami azt jelenti, hogy az adatok a megállapított bűncselek-
mények azon eseteire terjednek ki, amelyekről a rendőrség 2021-ben záróokiratot (bűnügyi 
feljelentést vagy jelentést) nyújtott be.

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gyanúsítottak száma 5 5 9 5 1

Áldozatok száma 11 13 10 14 6 1

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

8 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek
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Kezelt esetek száma

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vád 18 13 13 16 50 39

Jelentés 31 13 19 23 44 50

Összesen 49 26 32 39 94 89

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.

A VDT-Tu-10-3/8/2020 számú rendelet alapján 2020.7. 6-ról meg van határozva azon állam-
ügyészi akták különleges megjelölése, 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, származá-
sa, társadalmi helyzete, fogyatékossága vagy szexuális irányultsága miatt.” Ez a jelölés az 
összes bűncselekmény megjelölésére szolgál, nemcsak a KZ-1 131. és 297. cikke szerinti bűn-
cselekményeknél.

Az említett jelzéssel ellátott ügyek esetében az elektronikus okirati rendszerben lehetőség 
nyílik információk beszerzésére az ellenséges indíttatásból elkövetett bűncselekmények szá-
máról, de nem az egyéni személyes körülmények szerint, amelyek ehhez a jelöléshez vezet-
tek. A VDT 2021-ben kezdte meg az akták ilyen módon történő jelölését. 

8.4 Kezelt diszkriminációs esetek – 
 Ügyészség

8 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 2021

Beérkezett 
vádak

21 8 21 63 83 34 13 20 37 13 32 26 38 73

A vádak 
elutasításáról 
szóló 
határozatok

22 5 6 29 37 36 13 30 19 19 15 24 32 68

Benyújtott 
vádiratok és 
ajánlások 
VU/KAZ 
kikiáltására

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

Elítélő 
ítéletek

/ / 4 4 3 9 4 2 / 1 / / 3 0

Büntető-
parancsra 
vonatkozó 
ítéletek

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

Felmentő 
ítéletek

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

Elutasító 
ítéletek

/ / 3 / / 2 / / / / / 3 / 0

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 és 2021-ben 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. A benyújtott vádak száma továbbra is alacsony. 

8 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek
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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 Bíró-
ságának adatbázisába (keresőmotor) tekintett bele – www.sodnapraksa.si. A kereső alapján 
59 ítéletet azonosított be a diszkrimináció területéről, amelyek a zaklatás, szexuális zaklatás, 
diszkriminációs utasítás, viktimizáció, megtorlás kulcsszavak, valamint az egyéni személyes 
körülményeknek megfelelő kulcsszavak alatt szerepeltek, és 2021-ben lettek meghozva. Az 59 
azonosított ítélet közül 13 releváns, hisz ezekből kiolvasható a konkrét személyes körülmény, 
minden más ítéletben pedig a felperesek határozottan diszkriminációt állítottak anélkül, hogy 
meghatározták volna a személyes körülményeket és megadták volna a bizonyítási teher egyéb 
elemeit. A 13 releváns ítéletet az alábbi táblázat tartalmazza. 

A Hivatal diszkrimináció kulcsszó alatt a Szlovén Köztársaság Alkotmánybíróságának határo-
zatainak adatbázisában 14 ítéletet azonosított, amelyek közül az alábbi táblázatban szereplő 
négy határozat a legrelevánsabb tartalmi szempontból.

A táblázatok tartalmazzák a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságának ítéleteit, ame-
lyeket a bíróságok azon ügyekben hoztak, amelyekkel a Hivatal előzetesen foglalkozott, va-
lamint a Ljubljanai Kerületi Bíróság által a ZVarD 39. cikke szerinti ügyben hozott ítéletet, 
amelyben a Hivatal képviselte ügyfelét a ZVarD 41. cikkének megfelelően. 

A Hivatal a bírósági praxis keresőmotorjába való betekintés mellett mind a 66 bíróságtól adat-
szolgáltatást kért közvetlenül a lehető legátfogóbb információk megszerzése érdekében.

A Hivatal 52 választ kapott a bíróságoktól, amelyek közül 11 bíróság közölte, hogy foglalkoztak 
diszkriminációs ügyekkel 2021-ben. A legtöbb üggyel a munkaügyi bíróságok foglalkoztak. A 
Felső Munkaügyi és Szociális Bíróság közölte, hogy három üggyel foglalkozott. A koperi mun-
kaügyi bíróság nyolc, a maribori munkaügyi bíróság négy, a ljubljanai munkaügyi bíróság pedig 
két üggyel foglalkozott. A közigazgatási bíróság kijelentette, hogy három diszkriminációval 
kapcsolatos ítéletet hoztak (mindet az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal határozatai ellen in-
dított fellebbezések alapján hoztak). Egy-egy üggyel foglalkozott a maribori, celjei, koperi és 
črnomelji kerületi bíróság. A beérkezett ítéleteket az alábbi táblázat tartalmazza. 

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 diszkriminációval kapcso-
latos adatot ezért manuálisan kellene beszerezni, ami a korlátozások miatt nem lehetséges. 
Ennek eredményeként néhány bíróság elbeszélgetett a bírókkal, és felkérte őket, hogy azo-
nosítsanak olyan dokumentumokat, amelyek a diszkrimináció területéhez tartozhatnak. Még 
azok a bíróságok, amelyek szolgáltathatnak adatokat a kezelt diszkriminációs esetekről, sem 
vezetnek nyilvántartást olyan módon, hogy abból könnyen ki lehetne olvasni az adatokat.  

8.5  Kezelt diszkriminációs esetek – 
  Bíróságok

http://www.sodnapraksa.si
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Bíróság Ügyszám Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az állí-
tólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/megjegyzés

Alkot-
mánybíró-
ság

Up-459/17, 
U-I-307/19

Alkotmányel-
lenesség meg-
állapítása.

Életkor Egész-
ségügyi 
ellátás

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

Az orvosbiológiailag asszisz-
tált megtermékenyítéshez 
való jogosultság a nők 43 éves 
korhatárának vonatkozásában 
nem lehet meghatározva végre-
hajtási aktussal. 

Alkot-
mánybíró-
ság

U-I-360/18 A kezde-
ményezés 
elutasítása.

Nem Választá-
sok

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

A jelöltlisták létrehozásához 
kötelező a nemi kvóta.

Alkot-
mánybíró-
ság

Up-675/19 Döntés a 
felülvizsgálat 
megkezdé-
séről.

Szexuális 
irányultság

Közös 
örökbefo-
gadás

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

Gyermekek közös örökbefo-
gadása házastársi viszonyban 
lévő élettársak által - az ügyet 
tartalmi mérlegelésre bocsáj-
tották.

Alkot-
mánybíró-
ság

U-I-16/21, 
U-I-27/21

Alkotmányel-
lenesség meg-
állapítása.

Életkor Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetett 
diszkrimi-
náció

A ZIUPOPDVE alapján meghatá-
rozott új indíték a munkaszer-
ződés felmondására alkotmány-
ellenes.

Legfel-
sőbb 
Bíróság

X Ips 
122/2020

A revízióra sor 
kerül..

Fogyaté-
kosság

Nyugdíj-
biztosítás

Közvetett 
diszkrimi-
náció

A fogyatékkal élő sportolóktól 
nem szabad megtagadni a 
különleges teljesítményért járó 
nyugdíj-kiegészítést pusztán 
azért, mert nem vehetnek 
részt a világbajnokságokon.

Táblázat:  A diszkrimináció területén 2021-ben meghozott releváns bírósági ítéletek 

8 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek

Ezenkívül felmerülhet a diszkrimináció kérdése más kérdéseknél is, amelyek a bíróság előtt 
egy adott ügyben vannak kezelve. Ez történhet például akkor, amikor a diszkrimináció az 
alapja a kártérítésről való döntésnek, a munkaszerződés jogellenes felmondása miatti pe-
reknek, a fegyelmi eljárásoknak, a pénzbeli követeléseknek és hasonló dolgokra vonatkozó 
döntések meghozatalakor. A diszkrimináció területén hozott ítéletek azonban gyakran ösz-
szefonódnak a bántalmazás vádjával is. 
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Bíróság Ügyszám Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az állí-
tólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/megjegyzés

Legfel-
sőbb 
Bíróság

VIII DoR 
108/ 
2021-6

A revízió 
engedélye-
zéséről szóló 
javaslat eluta-
sítása. 

/ Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

A kérelmező a revízió engedé-
lyezéséről szóló javaslatban a 
következő kérdést vetette fel:
- a ZDR-1 6. cikkében szereplő 
kritérium esetleges diszkri-
minációját egészében kell-e 
kezelni az elbocsátandó mun-
kavállalók meghatározására 
vonatkozó kritérium alkalmazá-
sakor, vagy meg kell állapítani 
az egyes fejezetek diszkrimina-
tív jellegét, amelyekből felépül 
az elbocsátott munkavállalók 
meghatározásának kritériuma.

Legfel-
sőbb 
Bíróság

VIII Ips 
14/2021

A revíziót 
elutasították.

Családi 
állapot

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkri-
mináció, 
zaklatás

Az I. és II. fokozatú bíróság úgy 
ítélte meg, hogy a fizetés csök-
kentése hátrányosan megkü-
lönbözteti a felperest a családi 
állapota miatt. A bíróságok 
diszkrimináció és bántalmazás 
miatt 3000 euró kártérítést 
ítéltek meg törvényes késedel-
mi kamattal. 

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság

Pdp 
522/2020

A Bíróság a 
fellebbezést 
elutasítja.

Fogyaté-
kosság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetett 
diszkrimi-
náció

A Bíróság megállapította, hogy 
a fellebbezés alaptalanul állítja, 
hogy az elbocsátott felperese-
ket fogyatékosság okán hátrá-
nyos megkülönböztetés érte, 
mivel nem tudtak azonos szá-
mú pontot szerezni a teljesít-
ményértékelés során, és mert 
az alperes nem vette figyelem-
be korlátaikat az alkalmazottak 
számának csökkentésekor.

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság

Pdp 
595/2020

A fellebbe-
zésnek helyt 
ad, a mun-
kaszerződés 
felmondása 
nem jogszerű. 

Nem Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

A bíróság megállapította, hogy 
a felperest nem érte hátrányos 
megkülönböztetés a munka-
szerződése felmondása során a 
neme miatt.
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Bíróság Ügyszám Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az állí-
tólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/megjegyzés

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság

Pdp 
369/2021

A fellebbe-
zésnek helyt 
adnak. 

Nem Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

A felperes diákként jelentkezett 
egy álláshirdetésre, amelyben 
feltételként jelölték meg a női 
nemet. Nem őt vették fel az 
állásra. A perben kártérítési 
kérelmet igényelt azzal az 
indítékkal, hogy hátrányos 
megkülönböztetés érte. A 
bíróság a kérelmet elutasította. 
A fellebbviteli bíróság megálla-
pította, hogy téves az elsőfokú 
bíróság álláspontja, miszerint a 
felperes, mint diákmunka-jelölt 
nem részesül bírói védelemben. 

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság

Pdp 
384/2021

A fellebbezés-
nek részben 
helyt ad. 

Szakszer-
vezeti 
tagság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

A felperes azt állítja, hogy szak-
szervezeti tagsága miatt diszk-
riminálták. A bíróság megállapí-
totta, hogy a munkaszerződés 
rendkívüli felmondásának oka 
a munkahelyi alkoholizmus volt. 

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság

Pdp 
340/2021

A fellebbezést 
elutasítja. 

Anyaság/
apaság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

A felperes kijelentette, hogy az 
alperes a munkaszerződését az 
anyaság személyes körülménye, 
illetve a részmunkaidő lehető-
ségének a szülői gondozásra 
vonatkozó előírásoknak megfe-
lelő kihasználása miatt mondta 
fel. A bíróság ezt helyben-
hagyta. Nem anyagi kár miatti 
2000 euró értékű megtérítést 
ítéltek oda törvényes késedelmi 
kamattal. 

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság

Pdp 
17/2021

A fellebbezés-
nek részben 
helyt ad. 

Nem Foglalkoz-
tatás és 
munka

Szexuális 
zaklatás, 
viktimizá-
ció

A felettes megtorló intézkedé-
sét a ZDR-1 6. cikkének hetedik 
bekezdése és a ZVarD 11. cikke 
szerint kell megítélni.

8 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek
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Bíróság Ügyszám Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az állí-
tólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/megjegyzés

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság

Pdp 
633/2020

A fellebbe-
zésnek helyt 
adnak. 

Anyaság/
apaság és 
egészségi 
állapot

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció az 
elbocsá-
tandó 
munkavál-
laló kivá-
lasztása 
során

Az alapvető kérdés az, hogy a 
felperest hátrányos megkülön-
böztetésben részesítették-e 
azért, mert a feladatok során 0 
pontos értékelést kapott, mert 
ezen feladatok alkalmával nem 
volt jelen. 

Felső 
Munka-
ügyi és 
Szociális 
Bíróság

Pdp 
285/2021

A fellebbe-
zésnek helyt 
adnak.

Fogyaté-
kosság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

A fogya-
tékkal élők 
különleges 
védel-
me az 
elbocsátás 
ellen

A ZDR-1, a ZZRZI és a ZPIZ-1 
rendelkezései által biztosított 
különleges védelem a fogya-
tékkal élő munkavállalónak 
elbocsátása ellen nem jelenti 
a munkáltató munkafolya-
mat-szervezési autonómiájába 
való aránytalan beavatkozást.

Koperi 
Mun-
kaügyi 
Bíróság

Pd 
242/2020

A pernek 
helyt ad.

Egészségi 
állapot

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

A bíróság megállapította, hogy 
a felmondás oka a munkaválla-
ló betegszabadsága volt.

Koperi 
Mun-
kaügyi 
Bíróság

Pd 
84/2020

A pernek 
helyt ad.

Fogyaté-
kosság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

A bíróság megállapította, hogy 
az elbocsátás a munkavállaló 
fogyatékossága miatt történt.

Koperi 
Mun-
kaügyi 
Bíróság

Pd 
14/2021

A pernek 
helyt ad.

Életkor Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetett 
diszkrimi-
náció

Az ítélet elismerés alapján 
született.

Koperi 
Mun-
kaügyi 
Bíróság

Pd 
27/2020

A pernek 
helyt ad.

Egészségi 
állapot

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

Az alperes nem bizonyította, 
hogy a munkaszerződés meg-
szüntetése hátrányos megkü-
lönböztetéstől mentes volt.

Koperi 
Mun-
kaügyi 
Bíróság

Pd 
41/2020

A pernek 
helyt ad.

Egészségi 
állapot

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

Az alperes nem bizonyította, 
hogy a munkaszerződés meg-
szüntetése hátrányos megkü-
lönböztetéstől mentes volt.
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Bíróság Ügyszám Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az állí-
tólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/megjegyzés

Koperi 
Mun-
kaügyi 
Bíróság

Pd 
74/2020

A pernek 
helyt ad.

Egészségi 
állapot

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetett 
diszkrimi-
náció

Az elbocsátandó alkalmazottak 
kiválasztásának kritériuma köz-
vetetten diszkriminatív volt.

Közigaz-
gatási 
Bíróság

I U
2304/
2018-12

A vádat 
elutasítja.

Nemzeti-
ség

Pénzügyi 
eszközök 
– régi de-
vizabetét 
ellenőr-
zése

Diszkrimi-
náció

A felperes vádat emelt, amely-
ben kijelentette, hogy a Szlovén 
Köztársaság 25 éve indokolatla-
nul megtagadja a megtakarítók 
jogait a határidő lejártának 
indokával, ami megsérti a 
diszkrimináció tilalmának, a 
törvény előtti egyenlőség és az 
igazságosság elvét. A Szlovén 
Köztársaságban lévő megtaka-
rítókra nem vonatkoztak ilyen 
korlátozások a jogaik gyakor-
lása során, mint a volt Jugo-
szlávia országaiból származó 
megtakarítókra. A bíróság a 
vádat alaptalannak értékelte.

Közigaz-
gatási 
Bíróság

I U 
403/
2020-17

A vádat 
elutasítja.

Fogyaté-
kosság

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Diszkrimi-
náció

A III. kategóriájú fogyatékos-
sággal rendelkező felperes, aki 
napi négy órában fogyatékos-
sági pótlékban részesül, nem 
dolgozik teljes munkaidőben és 
nem nyugdíjas. Ezért a bíróság 
álláspontja szerint helyzete 
nem hasonlítható össze más, 
azonos beosztású munkaválla-
lókkal vagy nyugdíjasokkal.

Közigaz-
gatási 
Bíróság

I U
1228/
2019-42

A pernek 
helyt ad, és az 
ügyet újbóli 
tárgyalásra 
bocsátja.

Vallás vagy 
meggyőző-
dés

Hozzá-
férés az 
árukhoz 
és szolgál-
tatások-
hoz

Diszkri-
minációs 
utasítások

A Közigazgatási Bíróság 
hatályon kívül helyezte az 
Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal 
határozatát, és az ügyet újbóli 
tárgyalásra bocsájtotta. Az 
ügy egy hirdetés eltávolítására 
vonatkozik egy városi buszról, 
amelyben a Hivatal vallás vagy 
meggyőződés miatti diszkrimi-
nációt állapított meg.

8 Adatok a diszkrimináció elleni védelemről – más állami szervek
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Bíróság Ügyszám Kimenetel
Személyes 
körülmény

Terület

Az állí-
tólagos 
diszkri-
mináció 
formája

Kártérítés/megjegyzés

Közigaz-
gatási 
Bíróság

I U
1626/
2020-16

A vádat 
elutasítja.

Egészségi 
állapot

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

A bíróság helybenhagyta a 
Hivatal döntését, amely nem ál-
lapított meg diszkriminációt az 
illető egészségi állapota miatt. 

Ljubljanai 
Legfel-
sőbb 
Bíróság

III P 
7/2021

Az ítéletet 
helybenhagy-
ja. 

Vallás vagy 
meggyőző-
dés

Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

A legfelsőbb bíróság helyben-
hagyta a ljubljanai kerületi 
bíróság ítéletét. Utóbbi azt 
tapasztalta, hogy vallása vagy 
meggyőződése miatt diszk-
riminálták a nőgyógyászati 
szakvizsgára jelentkezőt. 1000 
eurós kártérítést ítéltek oda 
neki. 

Maribori 
Kerületi 
Bíróság

ZSV 
105/
2020-62

A bírósági 
védelem iránti 
kérelmet 
elutasítja.

Faj vagy 
etnikai 
származás

Egyéb Gyűlölet-
keltés

A kérelmezőt a közrend és a 
béke védelméről szóló törvény 
20. cikke szerinti bűncselek-
mény elkövetésében találták 
bűnösnek. 

Črnomelji 
Kerületi 
Bíróság

I K
18267/
2020

Felmentő 
ítélet.

Faj vagy 
etnikai 
származás

Egyéb Gyűlöletre, 
erőszak-
ra vagy 
intoleran-
ciára való 
nyilvános 
buzdítás

Felmentették a vádlottat, aki 
bevándorlóellenes bejegyzést 
osztott meg a közösségi médi-
ában. 

Ljubljanai 
Regionális 
Bíróság

IV 
1366/2019

A pernek 
részben 
helyt ad.

Életkor Foglalkoz-
tatás és 
munka

Közvetlen 
diszkrimi-
náció

A bíróság részben helyt adott 
a Hivatal által képviselt félnek, 
életkoron alapuló diszkrimináci-
ót állapított meg, elrendelte az 
ítélet médiában való közzététe-
lét, valamint 2000 euró kárté-
rítést ítélt oda a felperesnek. A 
felperest hátrányosan megkü-
lönböztető egyesület diszkrimi-
natív aktusainak módosítására 
irányuló kérelmet elutasította. 
Az ítélet még nem jogerős. 
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9 DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI VÉDELEM 
 TÁRSADALMI SZINTEN 



111

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. 

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 egy bizonyos személyes körülménnyel, különösen nemmel, 
nemzetiséggel, faji vagy etnikai származással, vallással vagy meggyőződéssel, fogyaté-
kossággal, életkorral és szexuális irányultsággal rendelkező személyek helyzetéről, vala-
mint más bizonyos személyes körülményekkel küzdő személyek hátrányos megkülönböz-
tetésével kapcsolatos kérdésekről;

• független jelentéseket tesz közzé és ajánlásokat tesz az állami szerveknek, a helyi kö-
zösségeknek, a hatóságoknak, a munkáltatóknak, a gazdasági szereplőknek és más 
szervezeteknek, 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 bizonyos 

személyes körülményekkel rendelkező személyek helyzetét;
• javasolja a bizonyos személyes körülmény miatt kedvezőtlen helyzetben lévő személyek 

helyzetének javítását;
• információcserét biztosít az Európai Unió szervezeteivel;
• egyéb ebben a törvényben meghatározott feladatokat végez.

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 ZVarD 22. cikkének első francia bekezdésével 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.”

9.1 A társadalmi szinten történő 
 diszkrimináció elleni védelem 
 jogalapja

9 Diszkrimináció elleni védelem társadalmi szinten 
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10 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 fel-
tételeket teremtsenek az egyenlőtlen bánásmód megelőzésére, vagy ha az már megtörtént, 
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 elhanyagol-
ható a pozitív változások szimbolikus értéke sem, amelyet a diszkrimináció ilyen szisztema-
tikus megszüntetése vagy megakadályozása hoz. Az ajánlások a Hivatal eszköze a változások 
eléréséhez a nagyobb alrendszerek diszkriminatív gyakorlataiban vagy jogi aktusaiban (pl. tör-
vények, aktusok, nemzeti programok, kivitelezési tervezetek).

A Diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény (ZVarD) 2. cikke arra kötelezi az állami szerve-
ket, hogy „biztosítsák a diszkrimináció elleni védelmet és az egyenlő bánásmódot a kormány-
zati döntéshozatal, a jogi ügyletek és más, harmadik felekkel szembeni tevékenységek vagy 
bánásmód minden területén”. A ZVarD szerint az állami szervek, a helyi közösségek, az önsza-
bályozó nemzeti közösségek és a közhatalom birtokosai szintén kötelesek „... saját területükön, 
hatáskörükön belül megteremteni az egyenlő bánásmód feltételeit minden személlyel szem-
ben, minden személyes körülménytől függetlenül, a tudatosság növelésével és a helyzet meg-
figyelésével ezen a területen, valamint normatív és politikai jellegű intézkedésekkel” (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 in-
tézkedések elfogadásával kapcsolatban”.

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

• ajánlások a törvények és rendeletek javaslataival kapcsolatban (a diszkrimináció megelő-
zése);

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

• ajánlások az egyenlő bánásmód előmozdítására (diszkrimináció megelőzése);
• ajánlások az egyenlőtlen bánásmód konkrét esetekben történő megszüntetésére.

A Hivatal ajánlásai egy vagy több korábbi tevékenység eredményeként keletkeznek:

• törvények és egyéb rendeletek tervezeteinek elemzései;
• a jogerős törvények és rendeletek diszkriminatív jellegének értékelése;
• a Hivatal vagy mások által elvégzett elemzések és kutatások; 
• a diszkrimináció elleni védelem általános helyzetének megfigyelése;
• együttműködés különböző érdekelt felekkel és nemzetközi együttműködés; 
• a Hivatal előtt lezárt diszkrimináció-megállapítási eljárás.

10.1  Az ajánlások jogalapja és célja

10 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 (egyenjogúsággal) 
rendelkeznek.

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

Az ügyszámok a társadalmi élet egyes területeit jelző színekkel vannak megadva:

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

lei (beleértve a kiválasztási kritériumokat és a foglalkoztatás feltételeit, függetlenül a te-
vékenység 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 gyakorla-
tokat 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, beleértve 

a lakásokat és a lakásellátást.

Egyéb
• Ebbe a területbe tartoznak a fenti kategóriákba nem sorolható és minden területet egy-

szerre érintő ügyek vagy a diszkrimináció elleni védelem általános területe.
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2021-ben a Hivatal a különféle diszkriminációt kezelő eljárásokban 51 ajánlást adott ki. Ezek 
közül 33 ajánlás született törvényekkel és rendeletekkel (érvényes vagy javaslatok) kapcso-
latban, és 18 ajánlás az egyenlő bánásmód előmozdítására.

2021-ben a Hivatal kiadott:
• 26 ajánlást törvényjavaslatokra (a diszkrimináció megelőzése),
• hét ajánlást a hatályos törvényekre és rendeletekre (a diszkrimináció megszüntetése),
• 18 ajánlást az egyenlő bánásmód előmozdítására (a diszkrimináció megelőzése).  

A címzettek típusától függően:
• 27 ajánlás lett elküldve a minisztériumoknak,
• 11 ajánlás lett elküldve a Nemzetgyűlésnek,
• öt ajánlás lett elküldve a Kormánynak,
• egy ajánlás lett elküldve a SZK Nemzetiségi Kormányhivatalának,
• egy javaslat lett elküldve a SZK Jogalkotási Kormányhivatalnak,
• négy ajánlás lett elküldve állami ügynökségeknek és intézeteknek,
• egy ajánlás lett elküldve a rendőrségnek,
• egy ajánlás lett elküldve egy médiának. 

Tartalom, vagyis személyes körülmények szerint a Hivatal ajánlásai a következőkre vonat-
koztak:8

• nyolc esetben a nem személyes körülményre, 
• öt esetben a nemzetiség vagy etnikai hovatartozás személyes körülményre,
• két esetben a nyelv személyes körülményre, 
• 13 esetben a fogyatékosság személyes körülményre,
• hét esetben az életkor személyes körülményre,
• két esetben a szexuális irányultság személyes körülményre, 
• nyolc esetben a nemi identitás és a szexuális önkifejezés személyes körülményre, 
• hat esetben a társadalmi helyzet személyes körülményre,
• két esetben a vagyoni helyzet személyes körülményre,
• egy-egy esetben a végzettség és a lakóhely személyes körülményre,
• négy esetben az állampolgárság személyes körülményre,
• négy esetben az anyaság/apaság személyes körülményre,
• három esetben az egészségi állapot személyes körülményre,
• négy esetben pedig a diszkrimináció elleni védelem általános területére.

Az ajánlások részletesebb összefoglalói a 2021-es éves jelentés második részében,  
1 A diszkrimináció személyes körülményei fejezetben vannak bemutatva.9 

10.2  A Hivatal ajánlásai 

8 A ZVarD 1. cikkéből származó sorrendben. 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.
9 A 2021-ben kiadott ajánlások a következő címen érhetők el: https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/

10 A hivatal ajánlásai 

https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/
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10.2.1  A javasolt törvényekre és más szabályozásokra 
    vonatkozó ajánlások 

Ajánlás 
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota10

Fejezet 
száma11

1 Törvényjavaslat a ki nem 
fizetett segély és gondozási 
díj folyósításáról

0070-1/2021/1 2021. 1. 5. Munkaügyi, 
Családügyi, 
Szociális és 
Esélyegyenlő-
ségi Miniszté-
rium

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

2 Törvényjavaslat a Gazdasági 
társaságokról szóló törvény 
módosításáról és kiegészí-
téséről

007-4/2019/3 2021. 1. 7. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.1.4 
fejezet

3 Törvényjavaslat a Személyi 
segítségnyújtásról szóló 
törvény módosításáról és 
kiegészítéséről

0070-2/2021/1 2021. 1. 25. Munkaügyi, 
Családügyi, 
Szociális és 
Esélyegyenlő-
ségi Miniszté-
rium

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

4 Nemzeti program a mester-
séges intelligencia fejlesz-
tésének és használatának 
elősegítésére a Szlovén 
Köztársaságban 2025-ig

382-3/2021/1 2021. 3. 3. Közigazgatási 
Minisztérium Figyelembe 

véve

Második 
rész,
1.17.4

Táblázat:  A hatályos törvényekre és más szabályozásokra vonatkozó ajánlások áttekintése 
 időrendi sorrendben

10 Az ajánlás állapota a 2021-re vonatkozó éves jelentés elkészítésének végén (2022. 3. 31.). 
11 A fejezetszám a 2021-es éves jelentés második részének azon fejezetére utal, ahol az ajánlás részletesebb 
 leírása jelenik meg.

Az ajánlások állapotának áttekintése:

 Figyelembe véve – teljesen figyelembe véve
 Részben figyelembe véve – az ajánlásnak csak egy részét vették figyelembe
 Folyamatban – olyan ajánlás, amelynek válaszideje még nem járt le/az ajánlás még 

 mérlegelésre vár
 A jogalkotási eljárás még folyamatban van – a szabályozás még nincs elfogadva
 Az aktus még az elfogadás folyamatában van – rendelettől eltérő jogi aktus, amelyet 

 még nem fogadtak el
 Figyelembe nem véve – a jogalkotási eljárás befejeződött / az ajánlás címzettjétől választ 

 kaptunk egyet nem értésről és figyelembe nem vételről
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Ajánlás 
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet 
száma

5 Akcióprogram a fogyatékos-
sággal élőknek 2022-2026

141-2/2021/2 2021. 3. 3. Igazságügyi 
Minisztérium Részben 

figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

6 Törvényjavaslat az A közrend 
és a béke védelméről szóló 
törvény módosításáról és 
kiegészítéséről

0070-6/2020/6 2021. 3. 12. Belügyminisz-
térium Figyelembe 

véve

Második 
rész,
1.9.4 
fejezet

7 Az Alkotmány kiegészítése a 
62.a cikkel

0070-6/2021/1 2021. 3. 19. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

8 Határozat javaslata a nők 
és férfiak esélyegyenlőségé-
nek 2021-2030-as nemzeti 
programjáról

0709-19/2021/1 2021. 3. 19. Munkaügyi, 
Családügyi, 
Szociális és 
Esélyegyenlő-
ségi Miniszté-
rium

Részben 
figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.1.4 
fejezet

9 Törvényjavaslat a Lakás-
törvény módosításáról és 
kiegészítéséről

0709-62/2020/2 2021. 3. 26. Környezet-
védelmi és 
Térrendezési 
Minisztérium

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.10.4 
fejezet

10 Törvényjavaslat az Audiovi-
zuális médiaszolgáltatások-
ról szóló törvény módosítá-
sáról és kiegészítéséről

0709-48/2020/7 2021. 4. 1. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

11 Törvényjavaslat a Büntető 
Törvénykönyv módosításáról 
és kiegészítéséről

0070-7/2021/1 2021. 4. 26. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.1.4 
fejezet

12 Törvényjavaslat a személyes 
adatok védelméről

0070-1/2019/5 2021 5. 28. Igazságügyi 
Minisztérium Figyelembe 

véve

Második 
rész,
1.2.4 
fejezet

13 Törvényjavaslat a szlovén 
egészségügybe történő 
befektetések forrásának 
biztosításáról a 2021 és 2031 
közötti években

0070-11/2021/1 2021. 6. 7. Egészségügyi 
Minisztérium Figyelembe 

nem véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet
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Ajánlás 
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet 
száma

14 Törvényjavaslat a ki nem 
fizetett segély és gondozási 
díj folyósításáról

0070-1/2021/3 2021. 6. 9. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

15 Törvényjavaslat a Munka-
erő-piaci szabályozásról 
szóló törvény módosításáról 
és kiegészítéséről

0709-29/2021/1 2021. 6. 15. Munkaügyi, 
Családügyi, 
Szociális és 
Esélyegyenlő-
ségi Miniszté-
rium

A jogalkotás 
még 
folyamatban 
van

Második 
rész,
1.4.4 
fejezet

16 Törvényjavaslat a Sajátos 
nevelési igényű gyermekek 
orientációjáról szóló törvény 
módosításáról és kiegészí-
téséről

001-4/2021/8 2021. 6. 15. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

17 Törvényjavaslat a Szülői 
gondozásról és a családi 
ellátásokról szóló törvény 
módosításáról és kiegészí-
téséről

0070-13/2021/1 2021. 6. 15. Munkaügyi, 
Családügyi, 
Szociális és 
Esélyegyenlő-
ségi Miniszté-
rium

A jogalkotás 
még 
folyamatban 
van

Második 
rész,
1.2.4 
fejezet

18 Törvényjavaslat a Szociális 
ellátásokról szóló törvény 
módosításáról és kiegészí-
téséről 

0070-12/2021/1 2021. 6. 15. Munkaügyi, 
Családügyi, 
Szociális és 
Esélyegyenlő-
ségi Miniszté-
rium

A jogalkotás 
még 
folyamatban 
van

Második 
rész,
1.2.4 
fejezet

19 Fogyasztóvédelmi törvény-
javaslat

0070-14/2021/1 2021. 6. 24. Gazdaság-
fejlesztési és 
Technológiai 
Minisztérium

A jogalkotás 
még 
folyamatban 
van

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

20 Nemzeti Cselekvési Program 
a Romákért 2021-2030

0709-28/2021/2 2021. 6. 24. A Szlovén 
Köztársaság 
Nemzetiségi 
Kormányhiva-
tala

Részben 
figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.2.4 
fejezet
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Ajánlás 
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet 
száma

21 Törvényjavaslat a Személyi 
segítségnyújtásról szóló 
törvény módosításáról és 
kiegészítéséről

0070-2/2021/10 2021. 8. 18. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.7.4 
fejezet

22 Törvényjavaslat az A közrend 
és a béke védelméről szóló 
törvény módosításáról és 
kiegészítéséről

0070-6/2020/16 2021. 8. 27. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.8.4

23 Törvényjavaslat a szociális 
ellátásokról szóló törvény, 
valamint a Közpénzekből 
származó jogok gyakorlásá-
ról szóló törvény módosítá-
sáról és kiegészítéséről szóló 
törvényjavaslat módosításá-
ról és kiegészítéséről

0070-16/2021/1 2021. 9. 7. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.10.4 
fejezet

24 Törvényjavaslat a hosszan 
tartó gondozásról

0701-14/2020/12 2021. 11. 15. Nemzetgyűlés

Részben 
figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.7.4 
fejezet

25 Törvényjavaslat a covid-19 
terjedésének megelőzésére, 
mérséklésére, ellenőrzésére, 
helyreállítására és következ-
ményeinek felszámolására 
irányuló további intézkedé-
sekről

0070-18/2021/1 2021. 12. 3. Nemzetgyűlés

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.7.4 
fejezet

26 A 2021-3030-as Nemzeti Fel-
sőoktatási Program javaslata

0070-19/2021/1 2021. 12. 
30.

Oktatási, Tu-
dományos és 
Sport Miniszté-
rium

Az aktus még 
az elfogadás 
folyamatában 
van

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

10 A hivatal ajánlásai 
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10.2.2  A hatályos törvényekre és rendeletekre 
    vonatkozó ajánlások

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

12 Az ajánlás állapota a 2021-es éves jelentés elkészítésének végén (2022. 3. 31.).
13 A fejezetszám a 2021-es éves jelentés második részének azon fejezetére utal, ahol az ajánlás részletesebb 
 leírása jelenik meg.

Ajánlás 
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota12

Fejezet 
száma13

1 Kollektív szerződés a Szlovén 
Köztársaságban folyó okta-
tási tevékenységről (62. cikk 
– a férfiak és nők helyzeté-
nek kiegyenlítése) 

0702-16/2021/2 2021. 2. 12. Oktatási, 
Tudományos és 
Sportminisz-
térium és az 
oktatás terüle-
tén szervezett 
reprezentatív 
szakszervezetek

Folyamatban

Második 
rész,
1.1.4 
fejezet

2 Kormányrendelet az ország-
ból való kiutazás tilalmáról

050-18/2021/3 2021. 4. 1. Kormány

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.12.4

3 A sport terén végzett mun-
káért és elért kiemelkedő 
eredményekért járó nyugdíj-
kiegészítésről szóló törvény

050-25/2021/2 2021. 6. 10. Oktatási, Tudo-
mányos és Sport 
Minisztérium

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

4 Kormányrendelet, amely kor-
látozta az alapvető szükség-
leti cikkekhez és kellékekhez 
való szabad hozzáférést

050-31/2021/2 2021. 9. 15. Kormány

Figyelembe 
véve

Drugi del, 
poglavje
1.10.4

5 Törvény a Covid-19 jár-
vány második hullámának 
következményeinek enyhí-
tésére irányuló intervenciós 
intézkedésekről (egyszeri 
szolidaritási juttatás újszü-
lött után)

050-9/2021/8 2021. 9. 22. Munkaügyi, Csa-
ládügyi, Szociális 
és Esélyegyen-
lőségi Miniszté-
rium

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.10.4 
fejezet
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Ajánlás 
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet 
száma

6 Kormányrendeletek az okta-
tás kivitelezésének korláto-
zásáról a Covid-19 járvány 
miatt

050-15/2021/57 2021. 10. 19. Oktatási, Tudo-
mányos és Sport 
Minisztérium

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.14.4

7 Családi Törvénykönyv 0709-34/2021/1 2021. 12. 
30.

Munkaügyi, Csa-
ládügyi, Szociális 
és Esélyegyen-
lőségi Miniszté-
rium

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.7.4 
fejezet
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10.2.3  Ajánlások az egyenlő bánásmód előmozdítására

Táblázat:  Az egyenlő bánásmód előmozdítására vonatkozó ajánlások áttekintése időrendi 
 sorrendben

14 Az ajánlás állapota a 2021-es éves jelentés elkészítésének végén (2022. 3. 31.).
15 A fejezetszám a 2021-es éves jelentés második részének azon fejezetére utal, ahol az ajánlás részletesebb 
 leírása jelenik meg.

Ajánlás 
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota14

Fejezet 
száma15

1 A média nagyobb érzékeny-
sége az érzékeny tartalmak 
megfelelő rovatba való 
beillesztésére 

0705-1/2021/3 2021. 1. 20. Večer hírlevél

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.1.4 
fejezet

2 Az érzékszervi fogyatékkal 
élők információkhoz és tele-
vízióhoz való hozzáférésének 
javítása

0700-29/2019/50 2021. 3. 3. Kormány

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

3 A nemrégiben szült és 
korlátozott ideig dolgozó 
munkavállalók következetes 
jogi védelme

0709-20/2021/1 2021. 3. 30. Munkaügyi, 
Családügyi, 
Szociális és 
Esélyegyenlő-
ségi Miniszté-
rium

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.1.4 
fejezet

4 A nevelési-oktatási folyamat 
megvalósítása minden sajá-
tos nevelési igényű gyermek 
számára az iskola újbóli 
bezárása esetén

0702-49/2021/3 2021. 3. 30. Oktatási, Tu-
dományos és 
Sport Miniszté-
rium

Figyelembe 
nem véve

Második 
rész,
1.6.4 
fejezet

5 A covid-19 elleni nemzeti 
oltási stratégiának a legse-
bezhetőbb csoportokat kell 
előtérbe helyeznie

0709-23/2021/1 2021. 4. 1. A Szlovén 
Köztársaság 
Kormánya

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.7.4 
fejezet

6 A SZK Jogi-információs 
rendszerének zavartalan 
elérhetőségéért

0702-93/2021/2 2020 5. 28. A Szlovén 
Köztársaság 
Kormánya, 
Jogalkotási 
Szolgálat

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.17.4 
fejezet
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Ajánlás 
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet 
száma

7 A közalkalmazottak érté-
kelése ne legyen rosszabb 
terhesség vagy betegszabad-
ság miatt

0700-26/2020/42 2021. 7. 20. Közigazgatási 
Minisztérium Figyelembe 

véve

Második 
rész,
1.1.4 
fejezet

8 A hajléktalanok helyzetének 
javításáért

0709-38/2020/43 2021. 10. 7. Munkaügyi, 
Családügyi, 
Szociális és 
Esélyegyenlő-
ségi Miniszté-
rium

Az aktus még 
az elfogadás 
folyamatában 
van

Második 
rész,
1.9.4

9 A covid-19 tesztelés elérhe-
tőségéről és ingyenességéért

050-32/2021/9 2021. 12. 
14.

Kormány

Figyelembe 
véve

Második 
rész,
1.17.4 
fejezet

10 A nemi sztereotípiákat erő-
sítő videotartalmak elkerü-
léséért

0702-290/2021/2 2021. 12. 
14.

Kranji rendőr-
ség Folyamatban

Második 
rész,
1.1.4 
fejezet

11 A transzneműek egészség-
ügyi ellátásának javítása

0709-14/2021/265 2022. 1. 25. Egészségügyi 
Minisztérium Folyamatban

Második 
rész,
1.8.4

12 A Betegségek Nemzet-
közi Osztályozása ICD-11 
tizenegyedik revíziójának 
hatályba helyezése

0709-14/2021/266 2022. 1. 25. Nemzeti Köz-
egészségügyi 
Intézet

Folyamatban

Második 
rész,
1.8.4

13 Az egészségügyi szolgál-
tatások azonos szintjének 
fenntartása a transznemű 
emberek számára az ICD-11 
hatálybalépése után

0709-14/2021/267 2022. 1. 25. Szlovénia 
Egészségbizto-
sítási Intézete

Folyamatban

Második 
rész,
1.8.4

14 Az egészségügyi szakem-
berek transzneműséggel 
kapcsolatos tájékoztatásá-
nak erősítése

0709-14/2021/268 2022. 1. 25. A nemi iden-
titás meg-
erősítésének 
interdiszcipli-
náris tanácsa

Folyamatban

Második 
rész,
1.8.4

10 A hivatal ajánlásai 
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Ajánlás 
Nyilvántartási 
szám

Kiadási 
dátum

Címzett
Ajánlás 
állapota

Fejezet 
száma

15 Póttagok kijelölése az inter-
diszciplináris tanács összes 
szakemberéhez

0709-14/2021/288 25 1. 25. Ljubljanai 
Egyetemi 
Pszichiátriai 
Klinika

Folyamatban

Második 
rész,
1.8.4

16 A nem jogi elismeréséről 
szóló átfogó törvény előké-
szítése

0709-14/2021/284 2022. 1. 25. Munkaügyi, 
Családügyi, 
Szociális és 
Esélyegyenlő-
ségi Miniszté-
rium

Folyamatban

Második 
rész,
1.8.4

17 A nemi adatok megváltozta-
tására vonatkozó települési 
joghatóság eltörlése; a már 
bevitt anyakönyvi tényező 
megváltoztatásáért fizeten-
dő díj megszüntetése

0709-14/2021/285 2022. 1. 25. Belügyminisz-
térium Folyamatban

Második 
rész,
1.8.4

18 Az adminisztratív egységek 
alkalmazottainak képzése a 
transznemű emberek megfe-
lelő kezeléséről 

0709-14/2021/286 2022. 1. 25. Közigazgatási 
Minisztérium Folyamatban

Második 
rész,
1.8.4
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11 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 pedig nem mindig jelenti az egyenlő esélyeket minden ember 
számára. Egyes személyek csoportjai bizonyos személyes körülmények miatt rosszabb hely-
zetben 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 eltérők ezeknek a 
személyeknek a jogaikhoz, termékeikhez, szolgáltatásaikhoz vagy előnyeikhez való hozzáfé-
résük. A nők és férfiak esélyegyenlőségéről szóló törvény (ZEMŽM) 7. cikke szintén meghatá-
rozza a nem személyes körülménnyel összefüggő különleges intézkedéseket.16  

11.1  A különleges intézkedések 
  jogalapja és célja

11 Intézkedések a diszkrimináció megszüntetésére és az egyenlő bánásmód előmozdítására 

16 A SZK Hivatalos Közlönye, 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD és 59/19
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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 elemzésekkel kell megalapozva lenniük (bizonyítaniuk kell a kevésbé kedvező 
helyzetet) és

• szükséges és megfelelő eszközöknek kell lenniük 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, amelyeket más illetékes állami 
szervek terveznek vagy kiviteleznek. Sok intézkedés gyakran nem indokolt vagy nem megala-
pozott és nem előzetes elemzések alapján történik az elfogadásuk. Másrészt a bizonyos tár-
sadalmi csoportok egyenlőtlen helyzete olyan speciális intézkedéseket 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 alapja a bizonyos személyes körülményekkel rendelkező sze-
mélyek 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 2021 
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 2021-ben haj-
tottak 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 közös-
ségek és a közhatalom birtokosai kötelesek a feltételek megteremtésére az összes személy 
egyenlő bánásmódjához, bármilyen személyes körülménytől függetlenül, a tudatosság növelé-
sével és helyzetük figyelemmel kísérésével, normatív és politikai jellegű intézkedésekkel. Ennek 
során külön kötelezettséget rónak a minisztériumokra és a kormányzati szervekre, amelyek 
kötelesek a munkájuk területén a hatáskörükön belül javaslatokat készíteni a vonatkozó intéz-
kedésekről. 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 tevé-
kenységének szisztematikus megfigyelési módját a diszkrimináció elleni védelem és az egyen-
lő bánásmód előmozdítása érdekében végrehajtott intézkedések terén, ideértve a speciális 
intézkedéseket is. A Hivatal már 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is végzett vizs-
gálatokat az összes intézkedéssel kapcsolatban. A beérkezett válaszok összefoglalásait és az 
azokra vonatkozó megállapításokat a Hivatal közölte rendszeres éves jelentéseiben.17 

A Hivatal a címzetteknek küldött érdemben releváns intézkedésekre vonatkozó megkereséseit 
két részre osztotta, nevezetesen ezekre volt kíváncsi:

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

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

A Hivatal a 2020-ban végrehajtott intézkedések kivizsgálását a jelenlegi közegészségügyi hely-
zethez és a COVID-19 járványhoz igazította. Arra kérte a megkeresések címzettjeit, hogy vála-
szukban jelezzék, hogy az intézkedést a koronavírus-járvány miatt hajtották-e végre.

A Hivatalnak 2021. december vége és 2022 januárja között szinte minden minisztérium, tör-
vényhozó szerv és kormányzati szolgálat küldött választ. Néhány címzett azt válaszolta, hogy 
2021-ben nem hajtották végre azokat az intézkedéseket, amelyekről a Hivatal érdeklődött.18 

11.2  Különleges intézkedések 
  végrehajtása a minisztériumok és
   a kormányzati szolgálatok által 

17 Elérhető itt: www.zagovornik.si/letno-porocilo-2 
18 A minisztériumok, az alkotó szervek és a kormányzati szervek teljes válaszai a Hivatal archívumában érhetők el.

11 Intézkedések a diszkrimináció megszüntetésére és az egyenlő bánásmód előmozdítására 
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Táblázat:  Az egyes minisztériumok és kormányzati szolgálatok általános és különleges intézkedéseinek 
 áttekintése 2021-ben

Minisztériumok és kormányzati szolgálatok 
(ábécé sorrendben)

Általános 
intézkedés

Különleges 
intézkedés

Reakció a 
covid-19-re

1. Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Miniszté-
rium (MDDSZ)

2. Pénzügyminisztérium (MF)

3. Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium (MGRT)

4. Infrastrukturális Minisztérium (MzI)

5. Közigazgatási Minisztérium (MJU)

6. Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezési Minisztérium (MKGP)

7. Kulturális Minisztérium (MK)

8. Belügyminisztérium (MNZ) és Rendőrség 

9. Védelmi Minisztérium (MO)

10. Környezetvédelmi és Térrendezési Minisztérium (MOP)

11. Igazságügyi Minisztérium (MP)

12. Egészségügyi Minisztérium (MZ)

13. Külügyminisztérium (MZZ)

14. A SZK Nemzetiségi Hivatala (UN)

15. A SZK Migránsok Támogatásának és Integrációjának 
Kormányhivatala
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12 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. Bármilyen, a diszkriminációval kapcsolatos elemző vagy 
kutatómunka eredményei információk az egyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esé-
lyegyenlőségről (equality data).

A Hivatal kutatási tevékenységeit és az ország diszkrimináció elleni védelme általános hely-
zetének megfigyelését (a ZVarD 21. cikkének hatodik francia bekezdése) három nehézségi 
szinten végzi:

• A különleges jelentések szintjén, amikor egy bizonyos diszkriminációval kapcsolatos tár-
sadalmi jelenség állapotának felfedése a cél. A Hivatal a ZVarD 22. cikkének első francia 
bekezdése alapján a Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlésének éves és különleges jelen-
tésekkel számol be munkájáról és a meghatározott személyes körülménnyel rendelkező 
személyek csoportjainak diszkriminációjáról. 

• 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 
diszkrimináció okainak mértéke. Az adatforrások lehetnek népszámlálások, közigazgatási 
nyilvántartások, háztartási és egyéni kérdőívek, felmérések, a lakosság értékeit és hozzáál-
lását feltáró közvélemény-kutatások, a diszkriminációs esetekre vonatkozó adatok, a diszk-
rimináció helyzetvizsgálata, a munkaadók és szolgáltatók általi sokszínűség megfigyelése, 
valamint kvalitatív kutatási stratégiák, például esettanulmányok, mélyinterjúk és szakértői 
interjúk stb.19 

12.1  A kutatások fontossága a Hivatal 
  munkája szempontjából

19 Az egyenlőségre, egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó adatok definíciója az Európai Bizottság 
 (2016) European Handbook on Equality Data kiadványa 5. oldala szerint van meghatározva. Elérhető itt: 
 https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=43205

12 A hivatal kutatási tevékenysége 
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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 
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.   Ezek rávilágítanak a hiteles, lebontott adatok hiányára a sze-
mélyes körülményekkel rendelkező emberek egyes csoportjairól, és ezzel összefüggésben a 
releváns kutatások hiányáról.

2020-ban és 2021-ben néhány kulcsfontosságú stratégiai dokumentum lett elfogadva az Eu-
rópai Unió (EU) szintjén, amelyek kihangsúlyozzák a megbízható és összehasonlítható ada-
tok gyűjtésének fontosságát, mivel ezek kulcsfontosságúak a fejlődés nyomon követésében, 
és a nemzeti és európai szintű intézkedések hatékonyságának értékelésében is.

• Az EU 2020–2025 stratégiája a leszbikus, meleg, biszexuális, transz, interszexuális és 
queer (LMBTIQ) személyek egyenlőségéért,21 

• Az EU 2020-2025-ös stratégiája a nemek közötti egyenlőségért,22  
• Az EU 2020–2025-ös rasszizmus elleni cselekvési terve,23  
• Az EU 2020-2030-as stratégiai kerete a romák egyenlőségéjért, integrációjáért és befo-

gadásáért  és24

• Az egyenlőségközpontú Unió: A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 2021-
2030-as stratégia.25

Az Európai Bizottság (EB) szintjén a megkülönböztetésmentességgel, egyenlőséggel és sok-
féleséggel foglalkozó magas szintű munkacsoporton belül az Egyenlőségi Adatok Alcsoportja, 
amelynek a Hivatal is tagja, 2018-ban kidolgozta az Irányelveket az egyenlőségre vonatkozó 
adatok gyűjtésének és felhasználásának javításához. A dokumentum kihangsúlyozza a sére-
lemmentesség elvének és a jogi normáknak megfelelő adatgyűjtés fontosságát: 

20 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.
21 Elérhető itt: Az LMBTIQ személyek egyenlőségének stratégiája az EU-ban (europa.eu); https://ec.europa.eu/
 commission/presscorner/detail/en/ip_20_2068
22 Elérhető itt: Stratégia a nemek közötti egyenlőségért (euiropa.eu); https://ec.europa.eu/info/policies/
 justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_sl. 
23 Elérhető itt: A rasszizmus elleni küzdelem fordulópontjának cselekvési terve (europa.eu); https://ec.europa.eu/
 commission/presscorner/detail/en/ip_20_1654
24 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
 25 Elérhető itt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents. 

http://www.zagovornik.si
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2068
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2068
https://ec.europa.eu/info/policies/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1654
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
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents
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„Az EU diszkriminációellenes törvénye tiltja az ilyen adatoknak az érintett csoportok kárára 
történő felhasználását. Emellett az ilyen érzékeny személyes adatokat szigorúan védik az 
alkotmányos normák, a vonatkozó európai uniós adatvédelmi jogszabályok és az Alapjogi 
Charta. Ha azonban az ilyen adatokat e jogi kerettel és az ott meghatározott védelmi intéz-
kedésekkel teljes összhangban gyűjtik és dolgozzák fel, akkor elengedhetetlenek ahhoz, hogy 
a tagállamok értékelni tudják az emberi jogi kötelezettségeik betartását, és lehetővé tegyék 
a politikai döntéshozók számára, hogy bizonyítékokon alapuló intézkedéseket dolgozzanak ki 
a diszkrimináció, az egyenlőtlenség és a kirekesztés megszüntetése érdekében.”26

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 a SZK le van maradva a többi EU tagállam-
hoz képest.27 

A minőségi és megbízható adatok az egyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esély-
egyenlőségről főként ezért szükségesek:28

• A közvetett diszkrimináció azonosításai és bizonyításai. 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 a közvetett diszkrimináció statisztikák alapján is megállapítható.29  

• 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.

26 Elérhető itt: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/sl-smernice_za_izboljsanje_zbiranja_in_uporabe_
 podatkov_o_enakosti.pdf. 
27 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 practices 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 
28 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. 
29 Például: A személyek faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtá
 sáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/ES irányelv 15. cikke. Elérhető itt: EUR-Lex - 32000L0043 - EN - EUR-Lex 
 (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/sl-smernice_za_izboljsanje_zbiranja_in_uporabe_podatkov_o_enakosti.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/sl-smernice_za_izboljsanje_zbiranja_in_uporabe_podatkov_o_enakosti.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45793
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45793
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=43205
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• 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 tudatosságnövelésével és a helyzet megfigyelésé-
vel 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 az országos jogalanyoknak a ZVarD értelmében. 
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a Hivatal 2021-ben két különleges jelentést készített, valamint két 2021-ben elkészült felmé-
rést társfinanszírozott:

• A siketek helyzete az oktatási rendszerben különleges jelentés; 
• A transznemű emberek helyzete a nemi identitás orvosi megerősítésének és a nem jogi 

elismerésének eljárásaiban Szlovéniában különleges jelentés;

• kutatás a strukturális diszkriminációról, mint akadály a tisztességes élet eléréséhez;
• kutatás az etnikai, „faji”, nemzetiségi és/vagy vallási alapú diszkrimináció csökkentéséről 

és felszámolásáról.

12.2.1  A siketek helyzete az oktatási rendszerben 
    különleges jelentés  

A különleges jelentés felhívja a figyelmet a siketek helyzetére az oktatásba való beilleszke-
désük során a legmagasabb oktatási szintig. Az egyenlő bánásmódjuk és esélyegyenlőségük 
kérdésével foglalkozik az oktatásban rejlő lehetőségeik teljes kiaknázása és ezáltal a társa-
dalmi életbe való beilleszkedésük terén. Ők a fogyatékosság személyes körülménye miatt 
– siketség és a ( jel)beszédük miatt – az oktatáshoz való joguk (és egyéb jogaik) gyakorlása 
terén másoknál rosszabb helyzetben vannak. 

A különleges jelentés elkészítésekor a Hivatal a siketek azon csoportjára összpontosított, akik 
elsősorban a szlovén jelnyelvet (SZJ) használják kommunikációs nyelvként, mivel specifikus 
igényekkel és sajátos problémákkal találkoznak az oktatás területén. A Szlovéniai Siketek és 
Nagyothallók Egyesületeinek Szövetsége (ZDGNS) szerint Szlovéniában körülbelül 1500 siket 
él, ebből körülbelül 1000 használja a SZJ-t.30 2011-ben a ZDGNS felmérést végzett, amelyben 
800 siket ember vett részt, és feltárta oktatási struktúrájukat. Megjegyzendő, hogy a siketek 
mindössze tíz százaléka rendelkezik szakközépiskolai végzettséggel, és a siketek mindössze 
egy százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel.31 2011-ben Szlovéniában a teljes lakosság 
17 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel.32 

12.2  A Hivatal kutatási 
  tevékenységeinek áttekintése  

30 Az adatok a ZDGNS weboldalán elérhetők: http://zveza-gns.si/o-zvezi/o-gluhoti/.
31 Szlovéniai Siketek és Nagyothallók Egyesületeinek Szövetsége (2011): A siket és nagyothalló felnőttek 
 szervezett tevékenységeinek 80 éve Szlovéniában: (1931–2011), 33. oldal. Elérhető itt: http://www.zveza-gns.si/
 uploads/datoteke/ZDGNS%20monografija.pdf.
32 Adatok a Szlovén Köztársaság Statisztikai Hivatalától (az „Emberek, családok, lakások” népszámlálásból,  
 2011, 30. oldal) Elérhető itt: https://www.stat.si/doc/pub/Ljudje_druzine_stanovanja.pdf.

http://zveza-gns.si/o-zvezi/o-gluhoti/
http://www.zveza-gns.si/uploads/datoteke/ZDGNS%20monografija.pdf
http://www.zveza-gns.si/uploads/datoteke/ZDGNS%20monografija.pdf
https://www.stat.si/doc/pub/Ljudje_druzine_stanovanja.pdf
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A siketek oktatáshoz való jogának jogi védelmét és a diszkrimináció elleni védelmet a szlovén 
jogrendszer az Alkotmányban, valamint a különböző ágazati törvényekben és szabályzatok-
ban, valamint nemzeti stratégiákban szabályozza. A Nemzetgyűlés 2021. május 27-én egy-
hangúlag elfogadta az Alkotmányt módosító alkotmánytörvényt, amely megadja a jogot a 
SZJ használatához és fejlesztéséhez. Az új 62.a cikk azt is előírja, hogy a siketvakok nyelvének 
szabad használatát és fejlesztését a törvény szabályozza.

Az SZJ felsőoktatásban történő felhasználási jogának védelmének mérlegelésének fontos 
példája a Legfelsőbb Bíróság döntése, amely szerint a karok kötelesek minden siket hallgató 
számára SZJ tolmácsot biztosítani az előadásokhoz és gyakorlatokhoz, ha ez a kommuniká-
ció a legmegfelelőbb számukra.

A Hivatal több kérdést is feltett a kormányzati szerveteknek, a siket közösségeknek és a 
szakmabelieknek, és a címzettek véleményét és felvilágosítását kérte a siketek oktatási hely-
zetével kapcsolatban. 

Az oktatás területén a siketek kulcsfontosságú problémái közé tartozik a sokféleség, illetve 
a siketség és a siketek szükségleteinek ismeretlensége, félreértése és el nem fogadása a 
pedagógusok és az általános társadalom részéről. A kihívás, amellyel a siketek az oktatás 
minden szintjén szembesülnek, az oktatáshoz való hozzáférés a saját nyelvükön, a SZJ-n. 
A tanárok gyakran nem értik a siketséget és nem megfelelően vagy nem kellően igazítják a 
tanulási folyamatot a siket tanulókhoz, diákokhoz és hallgatókhoz. A korlátozott hozzáférés 
és a SZJ-tolmácsok általános hiánya komoly problémát jelent. A siketek gyakran rosszabbul 
férnek hozzá az információkhoz, mint a halló diákok, tanulók és hallgatók. A SZJ-tolmács 
igénybevételét a törvény jelenleg legfeljebb heti öt órára korlátozza, ami nem elég ahhoz, 
hogy a siket gyermekek teljes mértékben részt vehessenek a tanulási folyamatban.

A Hivatal a megállapítások és a rendelkezésre álló egyéb információk alapján több javaslatot 
is megfogalmazott a szabályozások és a rendszerszintű intézkedések bevezetésére a siketek 
és a SZJ-t használók jogainak fokozottabb és aktívabb védelme érdekében az oktatási rend-
szerben tapasztalható diszkrimináció ellen. A siket tanulókat, diákokat és hallgatókat segítő 
intézkedések kidolgozásánál ki lett emelve a siketek közösségével, a szakmabeliekkel és a 
kutatókkal folytatott együttműködés.

A Hivatal többek között azt az ajánlást intézte az Oktatási, Tudományos és Sportminisz-
tériumhoz, hogy biztosítsák minden siket számára a SZJ tanulásához való jog gyakorlását, 
különösen korai gyermekkorban. Támogassa az inkluzív oktatási rendszert a siket tanulók 
és hallgatók számára az általános és középiskolákban, és biztosítsanak egyenértékű oktatá-
si színvonalat a siketek számára. Határozza meg a SZJ-tolmácshoz való jogot végrehajtási 
aktusban oly módon, hogy a tanulók és hallgatók a szükséges mértékben részesüljenek e 
szolgáltatásban. A Hivatal javasolta a siket hallgatókkal szembeni kedvezőbb bánásmódot is, 
illetve a megfelelő számú SZJ-tolmács biztosítását.

A Hivatal a Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnak a Fogya-
tékos személyek esélyegyenlőségéről szóló törvény 8. cikkének végrehajtására vonatkozó 
szabályok elfogadását javasolta. Ez meghatározná az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hoz-
záférés minimális standardját, beleértve az oktatási területet is. Javasolta továbbá speciális, 
dedikált ösztöndíjak bevezetését a fogyatékkal élő (vagy speciális igényű) hallgatók számára, 
amelyek a meglévő ösztöndíjrendszer keretében lennének elérhetőek.
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Javasolta többek között a siket tanulók és hallgatók alap- és középfokú oktatására szakoso-
dott intézményeknek, a siket tanulók és hallgatók integrációját biztosító általános és közép-
iskoláknak és a felső- és felsőoktatási intézményeknek a siket tanulók és hallgatók teljes körű 
befogadásának feltételeinek megteremtését, és hogy törekedjenek arra, hogy felszereljék az 
oktatási létesítményeket minden olyan technikai segédeszközzel, amely biztosítja a siketek 
hozzáférését az oktatási folyamathoz.

A Hivatal javasolta a siketpedagógiai szaknak otthont adó karnak, hogy változtassák meg 
a képzési programot úgy, hogy a diplomával rendelkezők tanulmányaik végén elsajátítsák a 
SZJ-t olyan mértékben, ami lehetővé tenné számukra a siketekkel való aktív kommunikációt. 
A siketpedagógia a siket és nagyothalló gyermekek nevelésével, oktatásával, integrációjával 
és befogadásával, hallásrehabilitációjával foglalkozó tudomány. 

A teljes különleges jelentés elérhető a Hivatal weboldalán.33

 

12.2.2  A transznemű emberek helyzete a nemi identitás 
    orvosi megerősítésének és a nem jogi elismerésének 
    eljárásaiban Szlovéniában különleges jelentés  

A Hivatal különleges jelentést készített a transzneműek jogainak védelméről. Ők olyan embe-
rek, akik a születésükkor hozzárendelt nemükkel később nem tudnak azonosulni, mert nem 
tükrözi nemi identitásukat. A jelentés a nemi identitás orvosi megerősítésére és a transzne-
mű személyek nemének jogi elismerésére vonatkozó eljárásokra összpontosított. Több olyan 
fejlesztést javasolt, amelyekkel Szlovéniában is követhetnék az Európa Tanács és az Európai 
Bizottság ajánlásait ezen a területen, valamint egyes európai országok jó gyakorlatait.

Egy 2020-as nemzetközi tanulmány adatai szerint34 feltételezhetjük, hogy mintegy nyolc-
ezer transznemű ember él Szlovéniában. Mint ahogy máshol is, Szlovéniában is különféle 
kihívásokkal és problémákkal kell szembenézniük az élet különböző területein. Az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)35 szerint hazánkban minden harmadik transznemű személy 
beszámolt diszkriminációról az egészségügyi és szociális ellátás területén. Minden ötödik 
pedig azt nyilatkozta, hogy rosszabbul bántak vele, amikor felmutatta a személyazonosító 
okmányt, amelyen a nemre vonatkozó információ is fel volt tüntetve.

Különleges jelentésében a Hivatal arra összpontosított, hogyan bánnak a transznemű em-
berekkel az egészségügyi és adminisztratív eljárások során a nemi identitás és a nemi önki-
fejezés személyes körülmények miatt. Ahhoz, hogy módosíthassák az irataikban születéskor 
megjelölt nemet, minden transzneműnek először komoly orvosi kezelésen kell keresztülmen-
nie. Ezt követik az eljárások a közigazgatási hivatalban.

33 Elérhető itt: https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/. 
34 Zhang, Q., Goodman, M., Adams, N., Corneil, T., Hashemi, L., Kreukels, B., ... Coleman, E. (2020). Epidemiological 
considerations in transgender health: A systematic review with focus on higher quality data. International Journal 
of Transgender Health, 21(2), 125-137. Elérhető itt: https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1753136.
35 European Union Agency for Fundamental Rights. (2020). A long way to go for LGBTI equality. 
 Elérhető itt: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results.

https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/
https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1753136
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
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A különleges jelentés elkészítésekor a Hivatal mindkét szinten észlelt fejlődési lehetőségeket, 
és javaslatokat tett a javításra.

A Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnak javasolta a nemek 
jogi elismeréséről szóló átfogó törvény megalkotását.

Kéri, hogy vegyék figyelembe az Európa Tanács határozatát a transzneműek diszkrimináci-
ójáról36 és az Európai Bizottság ajánlásait a transzneműek integrációjának előmozdítására 
az EU-ban.

Ezért azt javasolta, hogy a nem jogi elismeréséhez Szlovéniában is elegendő legyen egy sze-
mély önrendelkezése. Ugyanis jelenleg először olyan mentális zavart kell diagnosztizálni ná-
luk, amely szükségtelen és indokolatlan megbélyegzésnek teszi ki a transznemű embereket. 
Javasolta az Országos Közegészségügyi Intézetnek, hogy a szlovén egészségügyi rendszerbe 
vezessék be a betegségek nemzetközi ICD-11 osztályozását, amely szerint a transzneműség 
már nem minősül betegségnek.

A Hivatal szerint a nemek jogi elismerését szabályozó törvényben célszerű lenne a személyi 
okmányokon szereplő nem és név megváltoztatásának eljárásait egy eljárásba vonni, mivel 
a transzneműek ezt általában egyszerre intézik. Emellett javasolta egy további semleges 
lehetőség bevezetését is a nem megjelölésénél.

A Hivatal a jogi ügyek elrendezése során lévő diszkrécióval is foglalkozott, amely biztonsá-
got nyújt a transznemű emberek számára a megbélyegzés és a diszkrimináció lehetőségével 
szemben. A magánélet magasabb szintű védelmének biztosítása érdekében belügyminiszté-
riumnak azt javasolta, hogy töröljék el a nemek jogi elismerésére vonatkozó települési jogha-
tóságot, hogy a transzneműek bármely közigazgatási hivatalban intézkedhessenek, ne csak 
a lakóhelyükön. A Közigazgatási Minisztériumnak ugyanakkor javasolta a kiegészítő képzések 
bevezetését az adminisztratív hivatalok dolgozói számára, mivel a civil szervezetek meg-
jegyzései szerint a transzneműek azzal szembesülnek, hogy ezek a dolgozók nem ismerik a 
transzneműséget.

A transzneműség orvosi kezelését illetően a Hivatal az Egészségügyi Minisztériumnak java-
solta, hogy a ritka betegségek országos kapcsolattartó pontjának példáját követve hozzanak 
létre egy kapcsolattartó pontot a transznemű személyek jogaival kapcsolatos információkkal 
kapcsolatban.

Javasolta, hogy a transzneműek számára is biztosítsák az endokrinológusok jobb elérhető-
ségét, Szlovéniában ugyanis mindössze három olyan endokrinológus van, aki rendelkezik a 
transzneműek kezeléséhez megfelelő tudással, ebből csak egy a gyermekek ellátására.

Kérte továbbá egy munkacsoport létesítését, amely nemzeti irányelveket dolgozna ki a 
transzneműek kezelésére a nemi identitás orvosi megerősítésére irányuló eljárásokban, vala-
mint az egészségügyi szakemberek képzésére a transzneműek megfelelő kezeléséről.

36 Council of Europe, Committee on Equality and Non-Discrimination. Határozat. (2015). Discrimination against 
 transgender people in Europe. Elérhető itt: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?
 fileid=21736&lang=en.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736&lang=en
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Mivel azok a transzneműek, akiknek orvosi kezelésre van szükségük, ezt szabály szerint 
anémia Identitás Megerősítésének Interdiszciplináris Tanácsán kapják, a Hivatal a Ljubljanai 
Egyetemi Pszichiátriai Klinikának póttagok kijelölését javasolta a tanács specialistái helyére. 
Ugyanis megállapította, hogy a tanács specialistáinak hiánya késleltetheti a transzneműek 
egészségügyi ellátását.

A Hivatal különleges jelentésben megvizsgálta egyes európai országok szabályozását is, és a 
transzneműek jogainak biztosítása terén bevált gyakorlat példájaként kiemelte Máltát. Ott 
a transzneműséget nem kezelik betegségként, a nem jogi elismerése elkülönül az orvosi el-
járásoktól és önrendelkezésen alapul közjegyzőnél. A nemi identitás orvosi megerősítésének 
eljárásai szakosodott rendelőben történnek minden-egy-helyen rendszer szerint, a beavatko-
zásokat pedig a kötelező egészségbiztosítás fedezi. A területet külön törvény szabályozza.

A teljes különleges jelentés elérhető a Hivatal weboldalán.37

 

12.2.3  A strukturális diszkrimináció, mint akadály a 
    tisztességes élet eléréséhez kutatás

A kutatás a „CRP 2019” célkutatási program kutatási projektjeinek nyilvános pályázata ke-
retében lett kiválasztva. A projekt 24 hónapon keresztül valósult meg, 2019. november 1-től 
2021. október 30-ig.38 A kutatást a Ljubljanai Egyetem (UL), a Szociális Munka Kara és a Jogi 
Kar végezték. 

A kutatási projekt céljai a következők voltak:
 
• Elemzés és meglévő kutatások, elemzések, tanulmányok, nemzetközi szervezetek jelen-

tései és ajánlásai, bírósági praxis, diszkriminációs esetek adatainak elemzése és összeha-
sonlítása, valamint interjúk alapján a hátrányos megkülönböztetéssel szembesülő sze-
mélyek legsérülékenyebb csoportjainak azonosítása az egyéni személyes körülmények 
alapján a különböző életterületek viszonylatában, ami intézkedéseket tesz szükségessé 
a strukturális diszkrimináció következményeinek csökkentésére.

• Az adatok elemzése és összehasonlítása alapján meghatározni az élet leginkább kitett 
területeit a személyes körülményekkel kapcsolatban, ahol intézkedésekre van szükség a 
strukturális diszkrimináció következményeinek csökkentése érdekében.

• Javaslatok készítése a ZVarD által meghatározott, az egyenjogúságot biztosító speciális 
intézkedések végrehajtására, tekintettel az egyes állami szervek, a helyi közösségek és a 
döntéshozók ezen intézkedések végrehajtására vonatkozó hatáskörére. 

• Megismertetni a szakmai és a nyilvános közönséggel a kutatási projekt eredményeit, 
képessé tenni őket a strukturális diszkrimináció azonosítására és az individuális cselek-
vésre.

37 Elérhető itt: https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/. 
38 A kutatási projektről további információk a következő címen érhetők el: https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_ 
 in_razvojno_delo/projekti/arhiv_projektov/2019121809323768/.

https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/
https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/projekti/arhiv_projektov/2019121809323768/
https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/projekti/arhiv_projektov/2019121809323768/
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A kutatási tevékenységek kiemelt eszközei egy társadalomtudományi tanulmány, egy jogi 
elemzést tartalmazó tanulmány, valamint a Hivatal 2016-tól 2021-ig tartó időszakban létre-
jött termékeinek áttekintése és elemzése voltak. 

A Ljubljanai Egyetem Szociális Munka Karának kutatói, akik elkészítették a társadalomtu-
dományi tanulmányt, a diszkrimináció veszélyének kitett egyének tágabb társadalmi hely-
zetére összpontosítottak. A társadalomtudományi tanulmány részeként egy felvilágosító 
kampány tervezetét is elkészítették. 

A kutatók rámutattak arra, hogy a strukturális diszkrimináció szociológiai kutatása problé-
mákkal szembesülnek az adatbázisok hiánya vagy hiányossága miatt. Az összesített adatok 
hiányának példájaként a következőkre vonatkozó adatokat említették:
 
• a romák és más kisebbségek szocializációjának első nyelvéről;
• a speciális igényű és/vagy fogyatékossággal élő gyermekek és serdülők populációjának 

diagnózisairól; 
• a fogvatartottakról életkoruk, nemük, az elítélésük alapjául szolgáló bűncselekmény tí-

pusa és a kiszabott büntetés időtartama szerint.

Ezekre az információkra szükség van, pl. az oktatáspolitika jobb tervezéséhez, az egészség-
ügyi ellátás magasabb szintű biztosításához, valamint ezen embercsoportok jogainak védel-
méhez és gyakorlásának ellenőrzéséhez.

A kutatók a következő csoportok helyzetének és jogainak gyakorlásának további kutatását 
javasolták:

• a fogyatékkal élő felnőttek a szociális védelemben, a foglalkoztatásban és a munkaerő-
piacon;

• idősek intézeti gondozásban, érdekképviseletük és részvételük;
• fogyatékkal élő gyermekek és serdülők a szociális biztonság és az iskoláztatás területén;
• családok a munkaerő-piac és lakáspolitika területén;
• a nők munkaerő-piaci helyzete és a zaklatás, mint a diszkrimináció egyik formája;
• LGBTIQ emberek és a nem jogi elismerése, az egészségügyi ellátáshoz és beavatkozások-

hoz való hozzáférésük, a fiatalok hajléktalansága stb.

A Ljubljanai Egyetem Jogi Karának kutatói, akik elkészítették a jogi elemzéses tanulmányt, 
megállapították, hogy a strukturális diszkrimináció nem jogilag meghatározott fogalom, sem 
a nemzetközi jogban, sem az uniós jogban vagy a hazai jogban. Az emberi jogok védelmének 
rendszere elsősorban az egyének jogainak védelmére irányul, a csoportok védelmére pedig 
csak korlátozottan. A nemzetközi politikai, szerződéses és bírói testületek többnyire nem 
határozzák meg a strukturális diszkrimináció fogalmát, vagy csak ritkán használják. Egyes 
uniós hatóságok saját maguk definiálták ezt a kifejezést. 
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A kutatók abból indultak ki, hogy a strukturális diszkrimináció magában foglalja mind az 
intézményi diszkriminációt (az erőforrásokhoz való hozzáférést és ellenőrzést lehetővé tevő 
jogi szabályozásokkal és eljárásokkal, kiindulópontokkal), mind az úgynevezett kulturális 
diszkriminációt (tág kategorizációs rendszerekkel, sztereotípiákkal és paradigmákkal). Meg-
állapították, hogy a strukturális diszkrimináció gyakran olyan egyéneket vagy embercsopor-
tokat érint, akik egyszerre több személyes körülmény miatt, valamint az élet több területén 
is kiszolgáltatottak. 

A jogi elemzéses tanulmány átfogó áttekintést nyújt a strukturális diszkrimináció kezelésé-
nek jogalapjáról, valamint a nemzetközi globális és regionális politikai, szakmai és igazság-
ügyi testületek, intézmények és szervek, köztük az ENSZ és az EU válaszairól. A tanulmány 
áttekintést ad az Emberi Jogok Európai Bírósága, az Európai Unió Bírósága döntéseiről és a 
hazai bírósági praxisról is. 

A kutatók megállapították, hogy a strukturális diszkrimináció leggyakrabban a faj és etni-
kai származás személyes körülményeken alapuló diszkriminációként jelenik meg, különösen 
a roma közösség tagjainak helyzete kapcsán, valamint fogyatékosságon és nemen alapuló 
diszkriminációként. 

A kutatás záró megállapításai arra vonatkoztak, hogy az utóbbi időben a strukturális diszk-
rimináció kifejezést főként a covid-19 járvány idején tanúsított diszkriminatív magatartásról 
szóló beszámolókban használják. Lefedi a gyermekek oktatáshoz való hozzáférését, a nemek 
közötti egyenlőtlenségeket, az egészségügyi ellátáshoz és különösen az oltásokhoz való hoz-
záférést, a foglalkoztatást és az idősek, menekültek és migránsok, nők és lányok, fogyatékkal 
élők, gyermekek és LGBTIQ-személyek elleni strukturális diszkriminációt. 

 

12.2.4  Az etnikai származáson, fajon és/vagy 
    valláson alapuló diszkrimináció csökkentése és 
    megszüntetése című kutatás

A kutatás a „CRP 2019” célkutatási program kutatási projektjeinek nyilvános pályázata ke-
retében lett kiválasztva. A projekt 24 hónapon keresztül valósult meg, 2019. november 1-től 
2021. október 30-ig.39 A kutatási projekt kivitelezője a Mirovni Inštitut volt. 

A kutatási projekt céljai a következők voltak:

• a rendelkezésre álló források elemzése (releváns nemzeti és nemzetközi szervezetek 
előírásai, jelentései és ajánlásai) alapján azonosítani az élet azon területeit, ahol való-
színűsíthető az etnikai származás, faj, nemzetiség és/vagy vallás alapján történő diszk-
rimináció, és kvalitatív és kvantitatív adatok megszerzése közvetlenül a meghatározott 
személyes körülményekkel rendelkező személyektől. 

39  A kutatási projektről további információk a következő címen érhetők el: Zmanjševanje in odpravljanje 
 diskriminacije na podlagi etničnosti, ‚rase’, nacionalnosti in/ali vere | Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne 
 družbene in politične študije (mirovni-institut.si).



144 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2021-as éves jelentés – Rendszerszintű áttekintés

• Szituációs tesztelés és egyéb kvantitatív és kvalitatív módszerek alapján minőségi ada-
tokhoz jutni, és ellenőrizni az ilyen személyes körülményekkel rendelkező személyekkel 
szembeni diszkrimináció fennállását a munka és a foglalkoztatás, a szociális és egész-
ségügyi ellátás, az oktatás, az árukhoz, szolgáltatásokhoz és lakásokhoz való hozzáférés 
területén.

• A szakmai és a nagyközönség megismertetése a kutatási projekt eredményeivel, és ké-
pessé tenni őket az etnikai és faji származáson, nemzetiségen és/vagy valláson alapu-
ló személyes körülmény alapján történő diszkrimináció azonosítására és az individuális 
cselekvésre. 

A kutatási projekt zárójelentése áttekintést ad az egyenlőségről, egyenlő bánásmódról és 
esélyegyenlőségről rendelkezésre álló adatforrásokról (equality data) a társadalmi élet azon 
területei szerint, ahol sor kerül etnikai, nemzetiségi, „faji” és/vagy vallási alapú diszkrimi-
nációra. Az EU és más nemzetközi ellenőrzési mechanizmusok figyelmeztetik Szlovéniát az 
átlátható, kielemzett és hiteles adatok hiányára a nemzetiség, állampolgárság, bőrszín és 
vallás személyes körülményeken alapuló diszkrimináció meglétéréről. 

A szituációs tesztelések és egyéb kvalitatív és kvantitatív elemzések eredményeit összegezve 
azonosították azokat az élethelyzeteket és az élet azon területeit, amelyeken a leggyakoribb 
az etnikai hovatartozáson, „fajon”, nemzetiségen és/vagy valláson alapuló diszkrimináció. 

A helyzetelemzés kimutatta, hogy Szlovéniában hiányoznak a diszkriminációval kapcsolatos 
tapasztalatokról olyan adatok, amelyek közvetlenül a kisebbségi csoportok tagjaitól lenné-
nek megszerezve, és amelyek lehetővé tennék az élet legproblémásabb területeinek azonosí-
tását, valamint olyan adatok, amelyek közvetlenül bizonyítják a diszkriminációt.

A kutatók terepkutatást végeztek, amely a következőket foglalta magában: online kérdőív, 
szituációs tesztelés és mélyreható, félig strukturált szakértői interjúk. 

Az online kérdőívvel megszerzett kvantitatív adatok elemzése azt mutatta, hogy a válasz-
adók 84 százaléka érezte már magát diszkriminálva legalább egy személyes körülmény mi-
att. Leggyakrabban nemi diszkriminációra hivatkoztak, a nők lényegesen gyakrabban, mint 
a férfiak. 

A magát etnikai vagy etnikai kisebbséghez tartozónak valló válaszadók alig háromnegyede, 
és a másik országban született válaszadóknak csak valamivel kisebb hányada számolt be 
arról, hogy Szlovéniában diszkriminálva volt nemzetiség és állampolgárság alapján. A meg-
kérdezett ortodox vagy iszlám hívők több mint 55 százaléka számolt be arról, hogy valláson 
alapuló diszkriminációt tapasztal. 

Egy online felmérés kimutatta, hogy a válaszadók személyes körülményeiktől függetlenül 
leggyakrabban munkahelyükön, álláskereséskor, nyilvánosság előtt vagy online tapasztaltak 
diszkriminációt. Valamivel ritkábban számoltak be a válaszadók diszkriminációról az egész-
ségügy, a bárok és üzletek, a hivatalok és közintézmények, valamint a lakhatáshoz jutás 
terén.
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A tanulmány szoros kapcsolatot állapított meg a bőrszínen, nyelven és valláson alapuló diszk-
rimináció, valamint a nemzetiségen és állampolgárságon alapuló diszkrimináció között. Ez 
azt jelenti, hogy egy személy egyszerre több személyes körülmény miatt részesül diszkrimi-
nációban.

A szituációs tesztelés eredményei kimutatják, hogy az etnikai származás, „faj”, nemzetiség 
és/vagy vallás személyes körülményekkel rendelkező személyek diszkriminációja leginkább a 
lakhatás, valamint a munka és a foglalkoztatás területén mutatkozik meg. Az oktatás és az 
egészségügy területén a szituációs tesztelés adatai ezt nem mutatták, de ez nem jelenti azt, 
hogy ezeken a területeken ne lenne diszkrimináció. 

A mélyreható, félig strukturált szakértői interjúk interjúalanyai nyilatkozataikban többek 
között kifejtették, hogy a diszkrimináció különböző területei elválaszthatatlanul összefügge-
nek a diszkriminációt átélő egyének személyes érzéseivel, valamint a külső körülményekkel. 
Utóbbi rendszerszintű egyenlőtlenségekre csak az illetékes intézmények részletesebb vizsgá-
lata esetén utalhatna. Az interjúalanyok többször említették, hogy a diszkrimináció rejtett 
és nehezen bizonyítható jelenség, és érdeklődtek a diszkrimináció definíciója iránt. 

A zárójelentés megállapítja, hogy a nemzetiségen, állampolgárságon, bőrszínen és valláson 
alapuló diszkrimináció Szlovéniában különösen jelen van a foglalkoztatásban és a munka-
helyen, az egészségügyben, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, a lakáspiacon és az 
adminisztratív eljárásokban. Figyelmeztet, hogy egyes munkahelyek jogszabályok miatt el-
érhetetlenek, pl. az állampolgárság feltétele miatt. A kutatók kritikusként a bankokkal kap-
csolatos problémákat emelték ki, hiszen a külföldieknek az európai direktíva és a legalább a 
személyes számlákhoz való hozzáférést garantáló hazai jogszabályok ellenére továbbra is 
elutasítják a bankszámlanyitást.

Az adatok azt mutatják, hogy diszkriminációt leggyakrabban olyan személyek tapasztalnak, 
akiket a többségi lakosság külföldiként kezel. A diszkrimináció különösen elterjedt a nemzet-
közi védelmet kérelmezők és a menekültek köreiben, akik a rendőrségi etnikai profilalkotás-
sal kapcsolatos tapasztalataikról is beszámolnak. Néhányan naponta tapasztalnak nyilvános 
negatív megjegyzéseket és gyűlöletbeszédet az interneten. 

Az egyenlőtlen bánásmódot általában előítéletek és nyelvi akadályok kísérik. Az előítéletek 
hatással vannak a diszkriminatív gyakorlatokra és akadályozzák az egyenlő bánásmódot. A 
szlovén nyelv gyenge ismerete vagy félreértése gyakran még mindig akadályozza az egyenlő 
bánásmódot a hivatalos szabályok ellenére is. A tárgyalt személyes körülmények nem jelentik 
azt, hogy az egyenlőtlen bánásmód esetei szükségszerűen külföldi állampolgárokra vonat-
koznak, hiszen a Szlovéniában született és élő embereket is éri hátrányos megkülönböztetés 
csupán a kereszt- és vezetéknevük, bőrszínük, nyelvük, etnikai hovatartozásuk vagy vallásuk 
miatt. 

A kutatók szerint az államnak lehetőséget kell biztosítania a tudatosságnövelésre és a diszk-
rimináció elleni küzdelemre. Leginkább az etnikai származáson, nemzetiségen, „fajon” és/
vagy valláson alapuló diszkriminációra vonatkozó minőségi adatok hiányoznak, amelyeket 
harmonizált módszertan szerint és longitudinálisan kellene begyűjteni.
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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 2021-ben oktatási műhelymunkákat tartott a diszkriminációról, és részt más szer-
vezetek eseményein, amelyek a diszkrimináció elleni védelemmel kapcsolatosak, már ameny-
nyire 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.

13.1  Az oktatás és a kommunikáció 
  szerepe és fontossága

13 Oktatás, tudatosságnövelés és tájékoztatás 
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A pénzügyi és személyzeti korlátozások, valamint a covid-19 járvány miatt a Hivatal 2021-ben 
főként az érdeklődő közönségre összpontosított. Ezen belül főként azokra, akiknek lehetősé-
gük van közvetve vagy közvetetten terjeszteni ezeket az ismereteket és információkat csa-
tornáikon 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 értelmében, tehát közreműködéseivel és előadásaival hozzájárulva 
Miha Lobnik, a Hivatal képviselője vagy más alkalmazottak 16 eseményen vettek részt, rész-
ben online platformokon, részben élőben, mégpedig:

• Civilnopravna sodniška šola 2021, 2021. március 25.;
• az Odnos Egyesület két műhelyén, amely migráns tapasztalattal rendelkezőkkel foglalko-

zik, 2021. április 13-án és november 18-án;
• kerekasztal-beszélgetés az egyenlőségről üzleti környezetben, 2021. május 12.;
• „A szavakban megfogalmazott gyűlölet tettleges erőszakhoz vezet – állítsuk meg a nők 

elleni erőszakot!” kerekasztal, 2021. május 25.;
• „Az interkulturális együttélésért óvodákban, iskolákban és helyi környezetben” konferen-

cia, 2021. június 10.;
• „A mesterséges intelligencia etikai dilemmái” kerekasztal a Nova Ljubljanska Banka (NLB) 

szervezésében, 2021. június 17.;
• „A mesterséges intelligencia szabályozása etikai és emberi jogi szempontból” nemzetközi 

konferencia az Igazságügyi Minisztérium szervezésében, 2021. június 20.;
• „Az EU diszkriminációellenes jogának alkalmazása – webinárium igazságügyi alkalmazot-

taknak” című szeminárium, amelyet az Európai Jogi Akadémia és az Igazságügyi Képzési 
Központ szervezett, 2021. szeptember 3.;

• „Időskorúak egészségügyi és szociális kezelése a covid-19 idején 2020-ban és 2021-ben. 
Min kell javítanunk?” szakértői konferencia, 2021. szeptember 15.;

• az Atópiás Dermatitisz Világnapja alkalmából megtartott kerekasztal-beszélgetés az 
Atopika Intézet szervezésében, 2021. szeptember 19-én;

• „A digitalizált társadalom és az idősek” kerekasztal a Festival za tretje življenjsko obdobje 
keretein belül, 2021. szeptember 30.;

• A Szlovén Szociális Kamara XXVII. napjai, az „esélyegyenlőség ellentmondásai” munkaszi-
get, 2021. október 8.;

• „A gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd felszámolása – A gyűlöletbeszéd és 
-cselekmények elleni hatékony küzdelem és az áldozatok védelme” című konferencia, 
amelyet a Szlovén Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma szervezett az Európai Bizott-
ság együttműködésével, 2021. október 28.;

• A Hivatal hatásköreinek ismertetése a Belügyminisztérium nemek egyenjogúságának in-
tegrációjáért kialakított testülete, a Rendőrség és a Belügyi Főfelügyelőség előtt, 2021. 
november 23.;

• Harmadik szexuális orvostudományi és szexológiai képzés a Ljubljanai Egyetemi Pszichi-
átriai Klinika szervezésében, 2021. december 16.

A Hivatal oktatási tevékenységeiről bővebben a 2021-es éves jelentés második részének  
1. A diszkrimináció személyes körülményei fejezetében olvasható. 

13.2  Oktatás 
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13.3  A Hivatal tudatosságnövelési 
  tevékenységei a rendezvényeken 
  való részvétellel

13 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.

2021-ben a Hivatal a következő hat eseményen növelte a specifikus közönségek tudatossá-
gát:

• Konferencia a gyermekek és serdülők mentális egészségének védelméről és javításáról a 
járvány idején, 2021. június 1.;

• Az EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training) projekt záróeseménye: Audiovizuális 
újságírás és a könnyen érthető nyelvhasználat, 2021. június 14.;

• A holokauszt roma áldozatainak világnapja, 2021. augusztus 6.;
• Szlovén Szociológiai Találkozó 2021: Pandémiai társadalom, 2021. szeptember 24. és 25.;
• A nemzetiségen, állampolgárságon, bőrszínen és valláson alapuló diszkrimináció című 

projekt eredményeinek bemutatása, 2021. október 26.;
• A strukturális diszkrimináció, mint akadály a mindenki számára méltóságos élet megva-

lósításához című projekt eredményeinek bemutatása, 2021. október 28.

A Hivatal tudatosságnövelési tevékenységeiről bővebben a 2021-es éves jelentés második 
részének 1. A diszkrimináció személyes körülményei fejezetében olvasható.

A Hivatal 2021-ben 19 egyéb eseményen vett részt, nevezetesen:

• a Nova Egyetem Alapjogok az EU-ban tudományos fórumon, 2021. április 14.;
• az „Én munkám, én nyugdíjam” zárókonferencián, 2021. május 6.;
• a Sokszínűség a Covid-19 idején webkonferencián, 2021. május 19.;
• a Biztonsági helyzet a délkelet-szlovéniai roma telepeken értekezleten, 2021. május 31.;
• a Vključujemo (Integrálunk) nyilvános előadáson, 2021. június 10.;
• az Álljunk ellen az elnyomásnak nyilvános előadáson és beszélgetésen, 2021. június 14.;
• az LGBTIQ fiatalok az iskolában szakértői konferencián, 2021. június 17.;
• Az Emberi Jogok Központja elemzésének online bemutatásán: A gyűlöletbeszéd büntető-

jogi üldözése a Szlovén Köztársaságban a KZ-1 297. cikke alapján – a gyűlöletre, erőszak-
ra és intoleranciára való nyilvános buzdítás bűntettének üldözésére vonatkozó ügyészi 
gyakorlat elemzése a 2008 – 2018-as időszakban, és a Szlovéniában lévő gyűlöletbeszéd 
kihívásainak megvitatása, ideértve az online gyűlöletbeszédet is, 2021. június 17.;

• a Nemzeti kisebbség a Szlovén Köztársaságban nyilvános beszélgetésen – 30 éve az ál-
lam függetlenségének kezdete óta, 2021. szeptember 2.;

• az Etika és emberi jogok a mesterséges intelligencia fejlesztése és használata során on-
line kerekasztalon, 2021. szeptember 9.;
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• egy magas szintű online nemzetközi konferencián a mesterséges intelligenciáról: Az am-
bícióktól a cselekvésig, 2021. szeptember 14.;

• A 2021-es gyermekhét alkalmával szervezett konzultáción: Razigran uživaj dan! (Játéko-
san élvezd a napot), 2021. október 4.;

• az élet önkéntes befejezéséhez nyújtott segítségről szóló törvényjavaslat nyilvános be-
mutatóján, 2021. október 14.;

• a Multimodális mobilitás lehetővé tétele különböző fogyatékossággal élők számára pro-
jekt nyilvános bemutatója, 2021. november 4.;

• A covid-19 világjárvány aspektusai Szlovéniában társadalomtudományi kutatás webiná-
riumán, 2021. november 17.;

• a Biztonságos online környezetek létrehozása nők és lányok számára – Kattintsd el az 
online erőszakot! webináriumon, 2021. november 25.;

• A szexuális zaklatás kezelése a tudományos térben – Mi történik a feljelentés után? on-
line konferencián, 2021. december 2.;

• a Digitális átalakulás a sokszínűségért kerekasztalon, 2021. december 10.;
• Az EU Alapjogi Charta: alapelvek és gyakorlatok a covid-19 járvány kapcsán kiállítás és 

kerekasztal megnyitója, 2021. december 10.
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13.4  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 a diszkrimináció megelőzésével és felszámolásával, 
valamint az egyenlőség előmozdításával kapcsolatos tevékenységeinek aktív ismertetése a 
különböző célcsoportokkal, beleértve az összes különböző fogyatékkal élő személyt. Ez 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 2020-as éves jelentést 500 címzettnek küldte el. Minisztériumoknak és más 
állami szerveknek, a külföldi szlovén nagykövetségeknek, a szlovén EP-képviselőknek, az 
Nemzetgyűlés parlamenti csoportjainak, a szociális munka központoknak, a foglalkoztatási 
irodáknak, a közigazgatási egységeknek, a bíróságoknak, a könyvtáraknak, a betegjogi képvi-
selőknek és más egészségügyi intézményeknek és testületeknek, az egyetemeknek és egye-
temi könyvtáraknak, a gazdasági szervezeteknek, a kamaráknak, a szakszervezeteknek és 
nem kormányzati szervezeteknek.

Minden egyes 2020-as éves jelentéshez mellékelve volt két szórólap is, amelyek a Hivatal 
általános információit, valamint a terhes nők és szülők foglalkoztatásban és munkahelyen 
történő diszkrimináció elleni védelemről szóló információkat tartalmazták. A Hivatal így to-
vábbi 6000 alapinformációkat tartalmazó szórólapot küldött szét, és 2000 a terhes nők és 
szülők jogairól szóló szórólapot.

A 2020-as éves jelentést lefordította angolra, magyarra és olaszra. Az angol nyelvű fordítást 
elküldte az Equinetnek – az Európai Esélyegyenlőségi Szervezetek Hálózatának, a külföldi 
szlovén nagykövetségeknek, más országok szlovéniai nagykövetségeinek, a szlovéniai euró-
pai képviselőknek, az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az Európa Tanács-
nak. Az éves jelentés angol nyelvű változatát összesen 106 címzettnek küldte el.

A Hivatal 2021-ben is biztosította a Hivatalra vonatkozó alapinformációk egy részét olasz és 
magyar nyelven, amelyek a nemzeti kisebbségek lakóterületeinek hivatalos nyelvei. A 2020-
as 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,  

13 Oktatás, tudatosságnövelés és tájékoztatás 
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az önkormányzatoknak és a kétnyelvű területeken működő állami szerveknek. Az éves jelen-
tések összefoglalóinak összesen 70 kétnyelvű változata lett elküldve az egyes közösségek-
nek. A Hivatal emellett létrehozott egy weboldalt is, amely alapvető információkat tartalmaz 
a munkájáról és a feladatairól olasz és magyar nyelven. 

A Hivatal 2021-ben készített egy különleges jelentést is a siketek helyzetéről az oktatási 
rendszerben, amely arra figyelmeztet, hogy a siket emberek hátrányos helyzetben vannak az 
oktatáshoz való joguk gyakorlása során. A Hivatal a különleges jelentést elküldte a kormány-
nak, a köztársasági elnöknek, a Nemzetgyűlésnek és az Országos Tanácsnak, a minisztériu-
moknak és más állami szerveknek, az oktatási intézményeknek, a siket emberekkel dolgozó 
nem kormányzati szerveknek, egyes egyetemi karok könyvtárainak és az oktatás területével 
foglalkozó újságíróknak. Összesen 70 címzettnek küldte el a különleges jelentést.

Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal kiállítása

Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal Ljubljana várossal együttműködve a Városháza Történel-
mi Átriumában különleges kiállítást szervezett a március 21-én ünnepelt faji diszkrimináció 
felszámolásának napja és a faji diszkrimináció elleni küzdelem hete keretében. Az Esélyegyen-
lőségi biztosok című kiállításon az egyenlőség, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 
nagykövetei szerepelnek. Mindegyik egy személyes körülményt képvisel. 

A Hivatal kiállítása arra hívja fel a figyelmet, hogy mi a diszkrimináció, és hogyan kell cselekedni egyenlőtlen bánásmód 
gyanúja esetén.

Az Esélyegyenlőségi biztosok 
című kiállítás 

Gal Jakič, 
sportoló

Tatjana Bobnar, 
 a rendőrség volt igazgatója

Gabi Čačinovič, 
egyetemi professzor

Peter Bosman, 
Piran volt polgármestere

Tilen Albreht, 
diák

Faila Pašić, Bišić, 
a kultúrák közötti párbeszéd 
tiszteletbeli nagykövete

Rok Usenik, 
szociális munkás
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Harmadik életszakasz fesztiválja

A Hivatal szakértő munkatársai a kiállító teremben tájékoztattak, tanácsot adtak, növelték 
a tudatosságot és bemutatták a testület munkáját. A hangsúly a résztvevők tájékoztatásán 
volt az életkoron alapuló diszkrimináció elleni védekezés lehetőségeiről. Lehetőségük volt el-
olvasni egy szórólapot, ami a Hivatalt mutatja be, egy formanyomtatványt a diszkrimináció 
feljelentéséhez, a különleges jelentéseket és a Hivatal éves jelentését. 

Az Esélyegyenlőségi biztosok című kiállítás 2021. március 19. és 28. között volt megtekinthető a ljubljanai városhá-
zán. 

A Hivatal részt vett a 20. Harmadik életszakasz fesztiválon is, amelyre 2021. szeptember 29. és október 1. között 
került sor a ljubljanai Cankarjev Domban. 
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13.5  A Hivatal tájékoztatásai 

A Hivatal tájékoztatja a nyilvánosságot minden tevékenységéről a honlapján, a Facebook és a 
Twitter közösségi hálózaton, valamint a médiában való megjelenésekkel.

2021-ben Miha Lobnik, a Hivatal vezetője szerepelt 13 televíziós, rádiós és online műsorban.

Az esélyegyenlőségi biztosnak 75 újságírói kérdést tettek fel az aktuális társadalmi kérdé-
sekkel, a diszkriminációs esetekkel és a Hivatal által kezelt ügyekkel kapcsolatban.

Készített 30 sajtóközleményt, amelyekben bemutatta a diszkriminációs eseteket, a diszk-
riminatív szabályozások értékeléseit, az ajánlásokat, az elvégzett kutatásokat, a különleges 
jelentéseket és egyéb aktuális ügyeket a Hivatal munkaterületéről.

A www.zagovornik.si weboldalon 55 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.

http://www.zagovornik.si
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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 betegséghez kapcsolódó rossz epidemiológiai kép miatt 2021-ben megszakadt a 
normális együttműködés a civil társadalmi szervezetekkel. A Hivatal ezért több tematikusan 
lekerekített írásos együttműködést folytatott (kérdőívek formájában) különböző civil szerve-
zetekkel, amelyek tartalmilag összefüggő kérdésekkel, vagy meghatározott személyes körül-
ményekkel küzdő embercsoportok helyzetével foglalkoztak. A kapott válaszokat kielemezte, 
és a megállapításokat különböző dokumentumaiba foglalta. Ily módon 122 civil szervezettel 
működött együtt.

Összesen öt kiterjedtebb, tematikusan lekerekített írásbeli együttműködést folytatott, 
mégpedig a következőkre vonatkozóan:

• a hajléktalanok helyzete, különösen a covid-19 járvány idején,
• a transznemű emberek helyzete a nemi identitás orvosi megerősítésére és a nem jogi 

elismerésére irányuló eljárásokban,
• a középiskolák térbeli megközelíthetősége a mozgáskorlátozott tanulók számára,
• a templomokban és más vallási épületekben feljegyzett károk és az intolerancia egyéb 

formái, valamint az egyházak és vallási közösségek tagjainak tapasztalatai a valláson 
alapuló diszkriminációval kapcsolatban,

• a siketek kihívásai az oktatásban.

14.1  A diszkrimináció kihívásai a 
  civil társadalmi szervezetek 
  szempontjából 

14 Hivatal együttműködése a civil társadalommal
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A hajléktalanok helyzetével kapcsolatos kérdések a hajléktalanok számára, a hajléktalanság 
fő okaira, a prevenciós és támogató programok végrehajtására, a speciális tevékenységek 
és intézkedések végrehajtására a covid-19 járvány idején, a hajléktalanprogramok finanszí-
rozásának módjaira és terjedelmére, valamint a hajléktalanság megelőzése során felmerülő 
kihívásokra és akadályokra vonatkoztak. A következő személyes körülmények lettek kiemel-
ve: társadalmi helyzet, vagyoni helyzet és egészségi helyzet. A Hivatal a kapott válaszok 
elemzését felhasználta a hajléktalanok helyzetének javításáról szóló ajánlásához.40 Ebben az 
ügyben a Hivatal írásban együttműködött kilenc civil társadalmi szervezettel. 

A transzneműek a nemi identitás orvosi megerősítésének és a nem jogi elismerésének el-
járásaiban lévő helyzetére vonatkozó adatgyűjtés azon problémák kérdéseire vonatkozott, 
amelyekkel a transznemű emberek szembesülnek az említett eljárásokban, a nem állami 
szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységeire, a nem állami szervezetek együttműködésére 
a Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal, valamint az erre a 
területre vonatkozó lehetséges saját tanulmányokra és kutatásokra. Az együttműködés a 
nemi identitás és a nemi önkifejezés kérdésekre vonatkozott. A Hivatal ezen írásbeli együtt-
működés keretében született válaszokat a Transzneműek helyzete a nem orvosi megerősí-
tése és a nem jogi elismerésének eljárásaiban című különleges jelentésébe foglalta bele.42 
Ebben az ügyben a Hivatal írásban nyolc civil társadalmi szervezettel működött együtt.

A középiskolák megközelíthetőségére a mozgássérült tanulók számára vonatkozó informá-
ciógyűjtés a civil szervezetek tagjainak a középiskolák megközelíthetőségére, a megközelít-
hetetlenség esteinek számára, a mozgássérült tanulók felvételének megtagadásának esete-
ire, a középiskolák megközelíthetőségének biztosításáról, a középiskolák mozgáskorlátozott 
tanulók számára történő átalakítására, valamint a középiskolák korlátozott megközelíté-
sének okaira vonatkozott. A 23 civil szervezettel történő együttműködés a fogyatékosság 
személyes körülményre vonatkozott. 

A vallási közösségekkel való együttműködés két kérdőívre épült, a következő témákról:

• a templomokban és más vallási épületekben keletkezett rongálások és az intolerancia 
egyéb formáinak feljegyzései, és 

• az egyházi és vallási közösségek vallási alapú diszkriminációjának észlelt tapasztalatai.

Az első esetben a Hivatal az elmúlt öt évben feljegyzett, vallási épületekben történt rongálási 
esetekről, a rendészeti vagy más intézményeknek tett feljelentésekről, a valláson alapuló 
intolerancia vagy ellenségeskedés vagy zaklatás egyéb formáiról, valamint a vallási közössé-
gek és tagjaik iránti lakossági attitűdökről gyűjtött adatokat. Ennek keretében a Hivatal tíz 
vallási közösséggel működött együtt.

40 Elérhető itt: https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/ 
41 Elérhető itt: https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/

https://www.zagovornik.si/priporocila-2021-2/
https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/
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A második esetben a Hivatal a vallási közösségek tagjaival szembeni, vallási okok miatti ked-
vezőtlenebb bánásmód eseteiről gyűjtött adatokat a foglalkoztatás vagy a munkahely, az 
oktatás, az egészségügy és szociális védelem területein, a templomok vagy más vallási kö-
zösségek tagjai elleni gyűlöletbeszéd eseteiről, és a vallási közösségekkel és tagjaikkal szem-
beni nyilvános attitűdökről. A Hivatal 56 bejegyzett vallási közösséggel működött együtt. Az 
együttműködés a vallás személyes körülményre vonatkozott.

A siketek oktatási kihívásaival kapcsolatos információk gyűjtése a siketek általános, közép- 
és felsőoktatásban észlelt problémáiról, a siketek rossz oktatásának okairól, a siketek oktatá-
sának javítását célzó jó gyakorlatok példáiról, valamint a covid-19 járvány siketek oktatására 
gyakorolt hatásáról szólt. Az együttműködés a fogyatékosság személyes körülményre vo-
natkozott. A Hivatal az ezen írásos együttműködés kereteiben született válaszokat a Siketek 
helyzete az oktatási rendszerben különleges jelentésbe foglalta bele.42 Ebben az ügyben a 
Hivatal írásban együttműködött 16 civil társadalmi szervezettel.

Egyéb együttműködési formák keretében a Hivatal hat találkozón vett részt a civil társada-
lom képviselőinek kezdeményezésére (személyes körülmények: nem, nemi identitás, szexuá-
lis irányultság, szexuális önkifejezés, fogyatékosság és egészség).

A Hivatal 2021-ben két projektet támogatott támogató levéllel, amelyekkel civil szervezetek 
pályáztak nemzeti és európai pénzügyi támogatásra nyilvános pályázatokon.

A Hivatal civil társadalommal való együttműködéséről az 2021-es éves jelentés második ré-
szében, az 1. A diszkrimináció személyes körülményei fejezetben olvashat.

42 Elérhető itt: https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/

https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/
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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), beleértve az állami intézményekkel és a civil társada-
lommal folytatott párbeszédet;

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

Az együttműködés legelterjedtebb formái a legmagasabb szintű állami képviselőkkel, mi-
niszterekkel, államtitkárokkal, minisztériumok és kormányzati szolgálatok más képviselőivel, 
valamint más állami szervek képviselőivel folytatott találkozók és munkaértekezletek. Eze-
ken az üléseken a Hivatal vezetője az Hivatal munkáját az előző évről szóló éves jelentéssel, 
valamint a Hivatal munkakörébe és hatáskörébe tartozó közös tematikák segítségével mu-
tatta be.

2021-ben a covid-19 fertőző betegség járványa miatt az ülések és értekezletek a NIJZ aján-
lásai szerint voltak megtartva.

15.1  Az együttműködés szerepe és 
  fontossága

15 A hivatal együttműködése országos szinten
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Borut Pahor köztársasági elnök az éves jelentés ismertetésén kiemelte, hogy az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal 
szerepe és jelentősége évről évre egyre fontosabb és nyilvánosan felismerhetővé válik a Hivatal és munkatársai jó 
munkájának köszönhetően. 
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15.1.1  A Szlovén Köztársaság elnöke

Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos 2021. május 24-én átadta és bemutatta a Hivatal 2020-
as éves jelentését Borut Pahornak, a Szlovén Köztársaság elnökének.

Az esélyegyenlőségi biztos tájékoztatta az elnököt a diszkrimináció elleni védelem kihívásai-
ról 2020-ban. Említette, hogy a járvány 2020-ban az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal munká-
ját is jelentősen befolyásolta. A lakosság nehézségei miatt sokkal több tanácsadást nyújtott, 
és lényegesen több javaslatot kapott a szabályozások diszkriminatív jellegének értékelésére.

Miha Lobnik kiemelte a foglalkoztatás és a munka területét, mint azt a területet, ahol a legy-
gyakrabban fordul elő diszkrimináció. Dicsérő szavakkal illette a Közigazgatási Bíróság dönté-
sét, amely helybenhagyta a Hivatal megállapítását a diszkriminációról, amely a munkavállaló 
munkahelyi jelenléte alapján kiszámolt teljesítmény- és karácsonyi bónusza miatt lépett fel.

Pahor elnök örömmel állapította meg, hogy az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal szerepe és 
jelentősége évről évre egyre fontosabb és nyilvánosan felismerhetővé válik a Hivatal és mun-
katársai jó munkájának köszönhetően.

Az esélyegyenlőségi biztossal úgy értékelték, hogy a covid-19 járvány idején az idősek ellá-
tásának területe volt az egyik legkritikusabb a járvány elleni küzdelemben, ami arra kötelez 
mindannyiunkat, hogy különös figyelmet fordítsunk az ezen a területen felmerülő problémák 
hatékony megoldására.
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Igor Zorčič, a Nemzetgyűlés elnöke köszönetet mondott az esélyegyenlőségi biztosnak, Miha Lobniknak az eddigi 
eredményes munkájáért. 
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15.1.2  A Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlése

Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos 2021. május 7-én bemutatta a Hivatal 2020-as munká-
járól szóló éves jelentést Igor Zorčičnak, a Nemzetgyűlés elnökének. Megköszönte az esély-
egyenlőségi biztosnak a jelentés bemutatását és az eddigi eredményes munkáját.

A beszélgetőpartnerek a sokszínűség tiszteletben tartására való figyelemfelhívás nem hiva-
talos formáit szorgalmazták a közvélemény területén, különösen a gyermekek körében. Erre 
lehetőséget látnak az olyan rendezvényeken is, mint a Gyermekbazár és a Nemzetgyűlés 
által megvalósított „Aktivno državljanstvo” projekt.

2021. november 29-én Miha Lobnik a Hivatal jelentését a Nemzetgyűlés Petíciós, Emberi Jogi 
és Esélyegyenlőségi Bizottságának is bemutatta.
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15.1.3  A Szlovén Köztársaság Nemzeti Tanácsa

Miha Lobnik az államtanácsosoknak a Hivatal 2020-as éves jelentését június 10-én ismertet-
te az Országos Szociális, Munkaügyi, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Tanács Szakbizottsá-
gában, majd az Országos Tanács 2021. szeptember 15-i plenáris ülésén. Az állami tanácsosok 
megdicsérték a Hivatal munkáját és úgy értékelték, hogy a jelentés és az éves jelentés bemu-
tatása jelentős előrelépést mutatnak ezen állami szerv munkájában.

Az esélyegyenlőségi biztos elmondta, hogy 2020-ban is jelentősen befolyásolta a diszkrimi-
náció elleni védekezésért felelős testület munkáját a járvány. A lakosság nehézségei miatt a 
Hivatal sokkal több tanácsadást nyújtott, és lényegesen több javaslatot kapott a szabályozá-
sok diszkriminatív jellegének értékelésére.

A lezárt diszkrimináció-megállapítási és tanácsadási ügyekben az egyének leggyakrabban fo-
gyatékosságon (14 százalék), etnikai, faji vagy etnikai származáson (11 százalék), életkoron 
(6 százalék), nemen (5,5 százalék), valláson vagy meggyőződésen (5 százalék) és állampolgár-
ságon (5 százalék) alapuló diszkriminációra hivatkoztak. A legtöbb eset a foglalkoztatás és 
munka (29 százalék), valamint az árukhoz, szolgáltatásokhoz és lakhatáshoz való hozzáférés 
(22 százalék) területén volt.

Miha Lobnik a Szlovéniában lévő diszkriminációról készült kutatás eredményeit is kiemelte. 
Ebből ugyanis kiderül, hogy a lakosság kétharmada gondolja úgy, hogy a diszkrimináció fon-
tos probléma hazánkban. Minden ötödik lakos azt mondta, hogy már volt diszkrimináció ál-
dozata. Azonban a lakosság mintegy négy százaléka nyilatkozott úgy, hogy legalább egyszer 
tapasztalt szexuális zaklatást, ami a diszkrimináció sajátos formája. A foglalkoztatás és a 
munka területe a kutatásban is úgy szerepel, mint az a társadalmi terület, ahol a diszkrimi-
náció leggyakrabban fordul elő.

Az államtanácsosok a Hivatal éves jelentéséről alkotott véleményükben arra a következtetésre jutottak, hogy a 
Hivatal néhány év alatt fontos független állami szervvé fejlődött.
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15.1.4  A Szlovén Köztársaság Kormánya

A kormány képviselőivel folytatott megbeszélések keretében 2021-ben Miha Lobnik esély-
egyenlőségi biztos a következőkkel találkozott:

• Vasko Simoniti kulturális miniszter,
• Aleš Hojs belügyminiszter,
• Andrej Vizjak környezetvédelmi és térrendezési miniszter,
• Lilijana Kozlovič igazságügyi miniszter,
• Janez Poklukar egészségügyi miniszter és
• Cvet Uršič, a Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium állam-

titkára. 

Az államtanácsosok a Hivatal éves jelentéséről alkotott véleményükben arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a Hivatal néhány év alatt fontos független állami szervvé fejlődött, 
amely fontos feladatokat lát el. A jelentést rendkívül jó tananyagként értékelték a diszkrimi-
nációról és annak megakadályozásáról. Kihangsúlyozták, hogy ők maguk is igyekeztek mindig 
a megfelelő feltételeket biztosítani a Hivatal munkájához és fejlődéséhez, valamint készen 
állnak a testülettel való aktív együttműködésre, amely eddig is mindig példaértékű és sikeres 
volt. Ezt Miha Lobnik is megerősítette, aki megköszönte a tanácsosok együttműködését és 
támogatását.

A Nemzeti Tanács a Hivatal éves beszámolójáról szóló véleményében azt is kihangsúlyozta, 
hogy továbbra is nagy a mozgástér annak ösztönzésére, hogy az emberek diszkrimináció 
esetén beszámoljanak a diszkriminációról, és készen álljanak kiállni a jogaikért. Ezért a taná-
csosok azt javasolták, hogy a Hivatal még intenzívebben ismertesse a nyilvánosság előtt a 
független szerv hatáskörét.
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 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.43

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 covid-19 világjárvány miatt 2021-ben is módosult a Hivatal nemzetközi együttműködésé-
nek formája, mivel nem volt lehetőség a legtöbb nemzetközi találkozót élőben megszervezni. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nemzetközi együttműködés kevésbé volt intenzív, mivel 
a Hivatal nemzetközi partnerszervezetei gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez és a nem-
zetközi együttműködésre online került sor.

16.1  A nemzetközi együttműködés 
  jogalapja és fontossága

43  A Bizottság (EU) 2018/951 ajánlása (2018. június 22.) az egyenlőségi testületek standardjairól, 1.3. pont (3).

16 A hivatal nemzetközi együttműködése
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2021-ben a Hivatal 94 nemzetközi tevékenységet végzett; részt vett szakmai konzultáció-
kon, konferenciákon és egyéb élő vagy online eseményeken, valamint írásos információcseré-
ket folytatott. Pontosabban:

• 13 találkozó Az Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózata – Equinet keretein belül;
• 12 egyéb rendezvény az Equinet szervezésében vagy társszervezésében;
• 13 esemény az EU és az égisze alatt működő szervezetek keretein belül;
• három esemény az Európa Tanács keretein belül;
• három esemény az ENSZ szervezésében;
• 22 egyéb nemzetközi szakmai rendezvény és találkozó;
• két bilaterális eseményen vagy találkozón és 
• 26 kölcsönös információcserét folytatott a diszkrimináció elleni védelem területének és 

az esélyegyenlőségi szervek működésének figyelemmel kísérése érdekében.
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A Hivatal kulcsfontosságú stratégiai nemzetközi fóruma az Equinet – az Esélyegyenlősé-
gi Szervek Európai Hálózata, amely 37 európai ország 47 nemzeti egyenjogúsági szervét 
egyesíti, és egyes országokban több ilyen szerv foglalkozik az egyéni személyes körülmények 
alapján történő diszkrimináció elleni védelemről. A hálózat fő célja az Equinet tagjai közötti 
folyamatos információcsere biztosítása abból a célból, hogy egymástól tanuljanak, a bevált 
gyakorlatok és az esélyegyenlőségi szervek feladataik teljesítése során tapasztalt kihívások 
alapján.

A Közgyűlés az Equinet legfelsőbb testülete, amelynek feladata, hogy döntsön a hálózat 
többéves stratégiairól, az éves munkatervekről, az új tagok felvételéről és az Equinet igazga-
tóságába való tagválasztásról.
Miha Lobnik, a Hivatal vezetője online részt vett az Equinet Közgyűlés két éves ülésén (AGM), 
amelyet a hálózatban részt vevő összes intézmény képviselője alkot, mégpedig 2021. szep-
tember 27-én és 2021. november 9-én.

A szervezet fő irányító szerve az Equinet Igazgatósága, amelybe Miha Lobnik esélyegyen-
lőségi biztost is megválasztották a 2019–2021 közötti hivatali időre az Equinet közgyűlé-
sének 2019-es éves ülésén. 2021 novemberében Miha Lobnikot megszavazták új, kétéves 
mandátumra az Equinet Igazgatóságának tagjává. Az igazgatóság feladata, hogy felügyelje 
a szervezet munkatervének kidolgozását, elkészítését és végrehajtását. Előkészíti az Equinet 
többéves stratégiai cselekvési terveit, amelyek elfogadását javasolja a Közgyűlésnek, és fel-
ügyeli az Equinet Titkárságának munkáját. 

Az Equinet munkacsoportok (Working Groups – WG) rendszeres találkozók, amelyeken a 
nemzeti esélyegyenlőségi szervek szakértői vesznek részt, és amelyek fórumként szolgálnak 
véleménycseréhez arról, hogyan kell eljárni nemzeti megbízatásaikkal összhangban. A mun-
kacsoportok a diszkrimináció elleni védelem fejlesztésével, a további munka hiányosságaival 
és igényeivel foglalkoznak, és információt cserélnek a jó gyakorlatok példáiról.

16.2  Equinet – az Esélyegyenlőségi 
  Szervek Európai Hálózata
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16.2.1  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 hozzájárulásin és ta-
pasztalatain alapulnak. 

A Hivatal képviselője a munkacsoport keretein belül egy online találkozón vett részt:

• 2021. október 5-én a találkozó témája a strukturális és intézményi faji diszkrimináció 
volt. Bemutatásra kerültek az európai diszkriminációellenes jogszabályok újításai, pl. az 
irányelvjavaslatok és az esélyegyenlőségi szervek ezen új jogszabály szerinti lehetséges 
szerepei (új funkciók és feladatok). Az esélyegyenlőségi testületek egyetértettek abban, 
hogy az új funkciók új erőforrásokat is igényelnek, elsősorban anyagi és emberi erőforrá-
sokat. A találkozón az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának (Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights – OHCHR) képviselője és az Európai Rasszizmus 
Elleni Hálózat (European Network against Racism – ENAR) képviselője bemutatták a rasz-
szizmus elleni küzdelemben végzett munkásságukat. A találkozót az esélyegyenlőségi 
testületek képviselői az EU-ban és a tagállamokban tapasztalható strukturális rassziz-
mus megelőzésének és felszámolásának bevált gyakorlatairól és jövőbeli lehetőségeiről 
szóló megbeszéléssel zárták.

Miha Lobnik, a Hivatal vezetője Ljubljanában találkozott az Equinet vezérigazgatójával, Anne Gasparddal. Bemutatta 
a testület elmúlt öt évének fejlődését, a 2020-as éves jelentés tartalmát, valamint ismertette az Hivatal 2021-es 
tevékenységeit és a 2022-es évre szóló tervét. Anne Gaspard méltatta a Hivatal eddigi fejlődését és munkáját, Miha 
Lobnik pedig köszönetet mondott az Európai Esélyegyenlőségi Biztosok Szövetsége - Equinet által a Hivatalnak 
nyújtott sok segítségért a testület létrehozásában.
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16.2.2  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 munkacsoport keretein belül a Hivatal képviselői két online találkozón vettek részt:

• 2021. május 17-én a találkozón az Equinet és az EU szintjén lévő fejleményekről volt szó 
(pl. a fizetés átláthatóságáról szóló irányelv, a munkafájlok egyensúlyáról szóló irányelv). 
Bemutatták Skócia esetét a pozitív intézkedések terén. Az előadást általános tárgya-
lás követte az Equinet pozitív intézkedésekről szóló műhelyéről (2021. május 10-én) és 
magáról a pozitív intézkedések tematikájáról. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 
ügyfigyelő csoportjának újdonságai és munkája, az uniós szintű újdonságok a gyűlöletbe-
széd és a gyűlölet-bűncselekmények területén, valamint az esélyegyenlőségi testületek 
hatáskörének bővítésére irányuló tendenciák lettek bemutatva. 

• 2021. november 29-én a találkozó különösen a munkacsoport által 2021-ben elkészített 
„Positive Action Paper” összehangolására összpontosított. A munkacsoport tagjai to-
vábbi tájékoztatást kaptak a munkacsoport az EJEB ítéleteinek nyomon követése és az 
Equinet esetleges beavatkozása terén végzett tevékenységéről, valamint arról, hogy az 
EJEB mely ügyekkel foglalkozik. A munkacsoport tagjai megismerhették az EU Alapjogi 
Ügynöksége (FRA) által, a gyűlöletbeszéd témakörében végzett kutatás eredményeit is.

16.2.3  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. 

A munkacsoport keretein belül a Hivatal képviselői két online találkozón vettek részt:

• 2021. május 12-én a munkacsoport három kiemelt témával foglalkozott: fejlesztés a 
fizetési átláthatóság területén, többek között tekintettel a tervezett új európai irány-
elvre, amely minimumkövetelményeket határozna meg ezen a területen a munkáért járó 
egyenlő bérezés biztosítása érdekében; az egyenlőséggel foglalkozó testületek munká-
ja a szexuális erőszak területén, ideértve az Isztambuli Egyezményre vonatkozó uniós 
politikákkal kapcsolatos munkát, valamint az esélyegyenlőségi testületek a gondozók 
(különösen otthoni) helyzetével kapcsolatos munkájának elemzésének első eredményei. 
Ezenkívül megbeszélések zajlottak a csoport 2022-es munkájához szükséges témákra 
vonatkozó javaslatokról.
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• 2021. november 23-án a bérezések nemek szerinti átláthatóságával kapcsolatos kér-
dések mellett szóba került a háztartási (gondozó) dolgozókról szóló kiadványtervezet, 
különös tekintettel az esélyegyenlőségi szervek bevonására az úgynevezett munka-ma-
gánélet egyensúlyi irányelv implementálásában.

16.2.4  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 munkacsoport keretein belül a Hivatal képviselői két találkozón vettek részt:

• 2021. május 11-én az online találkozó a hatóságok munkájára összpontosított a covid-19 
járvány évében. A munkacsoport tagjai bemutatták az elmúlt hónapok kihívásait, vala-
mint a járvánnyal kapcsolatos egyéni diszkriminációs eseteket. A munkacsoport tagjai 
ezután a munkacsoport 2021-es munkatervéről beszéltek, amelyet a járvány miatt több 
hónapos csúszással fogadtak el. 

• 2021. december 3-án a brüsszeli találkozón a résztvevők a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületek kommunikációs tevékenységéről beszélgettek, és megismerkedtek az „Online 
Library of Projects” (Projektek online könyvtára) projekttel. Szóba került a járvány idején 
a hatóságok kommunikációjára adott lakossági reakció is. Ezzel felhívták a figyelmet a 
növekvő gyűlöletbeszéd aggasztó tendenciájára. A tagok megvitatták a 2022-es munka-
tervet is.   

16.2.5  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 terén.

A Hivatal képviselője 2021-ben két találkozón vett részt:

• 2021. május 5-én a munkacsoport online ülésére került sor a munkacsoport egyes tag-
jainak munkájáról szóló információcsere és az FRA e területen végzett tevékenységének 
bemutatása céljából. Az Európai Parlament Kutatási Szolgálatának képviselője bemu-
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tatta a résztvevőknek annak a szolgálatnak a feladatait, amely elsősorban az európai 
parlamenti képviselők döntéshozatalának megkönnyítése és jobb tájékoztatása érde-
kében gyűjt adatokat (az egyenlőségről is). Kiemelte az esélyegyenlőségi testületekkel 
való együttműködés fontosságát az elvégzett kutatásokkal kapcsolatos információcsere 
terén. 

• 2021. november 25-én a találkozó fő témája a diszkrimináció elleni védelem terén meg-
valósuló innovációk bemutatása és az egyenlőségre vonatkozó adatgyűjtés volt. Az EU 
Alapjogi Ügynökségének (FRA) képviselője ismertette az Európai Bizottság diszkriminá-
ció elleni védelemmel, egyenlőséggel és sokszínűséggel foglalkozó magas szintű munka-
csoportjának utasításait a faji vagy etnikai származáson alapuló egyenlőségre vonatko-
zó adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozóan. Az Equinet titkársága javaslatot 
terjesztett elő az európai népességstatisztika új szabályozási keretére vonatkozóan. A 
tagok megvitatták a 2022-es munkatervet és a munkacsoport folyamatban lévő projekt-
jeinek kihívásait is.

16.2.6  Az Equinet mozgásszabadsággal foglalkozó 
    csoportja 

Az Equinet mozgásszabadsággal foglalkozó csoportja (Equinet Freedom of Movement Clus-
ter) 2018 őszén alakult annak alapján, hogy az EU-tagállamok több mint fele jelölt ki egy 
vagy több állami esélyegyenlőségi szervet.44 Az országok az állami szerveket a munkavállalók 
szabad mozgása keretében biztosított jogainak gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről 
szóló 2014/54/EU irányelv 4. cikke alapján hozták létre, amely meghatározza, hogy az orszá-
goknak ki kell jelölniük egy vagy több szervet az egyenlő bánásmód előmozdítása és az uniós 
munkavállalók és családtagjaik támogatása érdekében.

2021-ben a munkacsoport a „Freedom of Movement in the EU: Equality Bodies Tackling Discri-
mination of Union Workers” című dokumentum közzétételével zárta munkáját.45

44  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).
45  Elérhető itt: https://equineteurope.org/publications/freedom-of-movement-in-the-eu-equality-bodies-tackling-
  discrimination-of-union-workers/

https://equineteurope.org/publications/freedom-of-movement-in-the-eu-equality-bodies-tackling-discrimination-of-union-workers/
https://equineteurope.org/publications/freedom-of-movement-in-the-eu-equality-bodies-tackling-discrimination-of-union-workers/
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16.2.7  Az Equinet esélyegyenlőségi testületek 
    standardjaival foglalkozó csoportja

Az EU-ban az esélyegyenlőségi szervek szabályozása széles mérlegelési mozgásteret enged 
a tagállamoknak mandátumuk, hatáskörük, függetlenségük, hatékonyságuk, erőforrásaik 
stb. tekintetében. A tagállamok közötti különbségek egyenlőtlenségekhez vezetnek az uniós 
polgárok diszkriminációval szembeni védelmében is. Az Equinet esélyegyenlőségi testületek 
standardjaival foglalkozó csoportja (Equinet’s Project on Standards for Equality Bodies) az 
Equinet információcseréjének és közös erőfeszítéseinek platformja a hatékony szabályozás 
és egységes minimális standardok kidolgozására, amelyek tükrözik az Equinet összes tagjá-
nak igényeit. A csoport eredményeinek részeként eddig két mutatót dolgoztak ki, mégpedig 
az esélyegyenlőségi szervek függetlenségének46 és mandátumának47 felméréséhez. 

A Hivatal képviselője 2021-ben két találkozón vett részt:

• 2021. május 25-én részt vett egy online találkozón, ahol a tagok az EU-ban lévő diszkri-
mináció elleni küzdelem rendszeres áttekintése során megvitatták az ezen a területen 
javasolt jogszabályi változtatásokat. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság képviselője 
ismertette az Európai Bizottság terveit és ütemezését a 2022 végéig előterjesztendő 
jogszabályok elfogadására, amelyek irányelvek formájában biztosítanák az EU-ban lévő 
esélyegyenlőségi szervek egységes minimális standardjait. Ezt követte az Equinet tagok 
érdemi megbeszélése a korábbi munkákról, pl. a „Legislating for stronger, more effective 
equality bodies” című dokumentumról,48 valamint a jogalkotási folyamat befolyásolásá-
nak további lehetőségeiről.49

• 2021. november 5-én a találkozó középpontjában az esélyegyenlőségi testületek stan-
dardjaira vonatkozó uniós jogalkotási folyamat állt. A 2021-es első ülés óta eltelt hónapok-
ban nyilvános értekezlet zajlott, és az EB elindított egy tanulmányt az esélyegyenlőségi 
testületek jelenlegi helyzetéről. A munkacsoport tagjai, Ausztria, Csehország, Belgium, 
Németország és Románia esélyegyenlőségi testületei az Equinet indikátorokat tesztelő 
próbakísérleten vettek részt, amelyek a jövőben hasznosak lehetnek az EB számára az 
irányelvek kidolgozásához. A megbeszélésen szó esett ezen országok tapasztalatairól az 
indikátorok tesztszerű felhasználása, illetve felhasználásuk további lehetőségeire (vala-
mint lehetséges fejlesztéseire) vonatkozóan. 

46   Elérhető itt: https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2021/01/NEB-Independence-indicators.pdf
47   Elérhető itt: https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/02/NEB_Mandate_indicators.pdf  
48   Elérhető itt: https://equineteurope.org/publications/legislating-for-stronger-more-effective-equality-bodies-
  key-elements-for-and-expectations-from-future-eu-legislation-on-equality-bodies/
49  Lásd: Equality bodies – binding standards. Elérhető itt: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
  your-say/initiatives/13098-Equality-bodies-binding-standards_en

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2021/01/NEB-Independence-indicators.pdf
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/02/NEB_Mandate_indicators.pdf
https://equineteurope.org/publications/legislating-for-stronger-more-effective-equality-bodies-ke
https://equineteurope.org/publications/legislating-for-stronger-more-effective-equality-bodies-ke
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Equality-bodies-b
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Equality-bodies-b
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16.2.8  Szemináriumok és egyéb tevékenységek az 
    Equineten belül

2021-ben az esélyegyenlőségi biztos részt vett 12 egyéb eseményen az Equineten belül.

• A Hivatal képviselője 2021. január 25-én és 26-án részt vett a Szakmai találkozó a mu-
szlimokkal szembeni diszkrimináció és intolerancia felszámolásáról online eseményen.

• A Hivatal képviselője részt vett az Együtt a roma egyenlőség felé: az EU romákkal kap-
csolatos stratégiai keretének végrehajtása online kerekasztalon 2021. február 22-én.

• 2021. március 24-én a Hivatal képviselője részt vett az Equinet tagjainak tartott érte-
kezleten az aktuális covid-19 oltással kapcsolatos kérdésekről.

• Március 31-én Miha Lobnik, a Hivatal képviselője részt vett egy internetes kerekaszta-
lon az LGBTIQ 2020–2025 közötti egyenlőségi stratégia implementálásáról. Az elnök 
hozzászólásában kiemelte, hogy az esélyegyenlőségi szerveknek fontos szerepük van a 
stratégia nyomon követésében és végrehajtásában az egyes tagállamokban. Szerinte az 
esélyegyenlőségi szerveknek, mint önálló állami intézményeknek kiemelt szerepük van a 
különböző közösségek, partnerek összekapcsolásában.

• A Hivatal képviselői 2021. április 22-én és 30-án két webináriumon vettek részt a diszk-
rimináció elleni védelem a mesterséges intelligencia összefüggésében témakörben. A 
képzés az esélyegyenlőségi testületek szakértőinek szólt.

• 2021. április 29-én a Hivatal képviselője részt vett az Equinet és a Nemzeti Emberi Jogi 
Intézmények Európai Hálózata (ENNHRI) közös webináriumán, amely az EU fogyatékos-
sággal élő személyek jogaira vonatkozó 2021–2030-as stratégiájáról szólt.

• 2021. május 10-én a Hivatal képviselője részt vett egy online szakmai értekezleten a 
pozitív intézkedésekről, amelyet az Equinet tagjainak szántak.

• A Hivatal képviselője 2021. június 22-én részt vett a Jelenlegi helyzet: egyenlőség és 
diszkriminációmentesség az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben webináriu-
mon.

• A Hivatal képviselője 2021. június 24-én részt vett a Covid-19: a világjárvány, amely min-
dent megváltoztatott? webináriumon.

• A Hivatal képviselője 2021. június 28-án részt vett az Egészségügyi rendszerek és rend-
szerszintű kihívások: hatás az egyenlőségre webináriumon.

• A Hivatal képviselője 2021. november 19-én részt vett a Conference on equality mainst-
reaming online eseményen. 

• A Hivatal képviselője 2021. december 9-én részt vett Az intézményi rasszizmus kezelé-
se: az esélyegyenlőségi testületekben rejlő lehetőségek webináriumon.
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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. 2020-
ban az EB már számos stratégiai dokumentumot elfogadott (amelyek szintén előírják az 
egyenlőségi szervek fokozott szerepét), és felvázolta az EB és a tagállamok további tevékeny-
ségeit az egyenlő bánásmódhoz való jog és a diszkrimináció elleni védelem gyakorlásának 
területén.50 2021-ben folytatódott az új stratégiai dokumentumok elfogadása, nevezetesen:

• Az egyenlőségközpontú Unió: A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 2021–
2030-as stratégia51  elfogadva 2021 márciusában; a stratégia célja, hogy az államokat 
arra ösztönözze, hogy minden fogyatékossággal élő ember számára biztosítsanak min-
den emberi jogot és alapvető szabadságot, tekintet nélkül egyéb személyes körülmé-
nyeikre (nem, faj, etnikai hovatartozás, vallás vagy meggyőződés, életkor vagy szexuá-
lis irányultság). Többek között kiemeli a nők, gyermekek, idősek, fogyatékossággal élő 
menekültek és a társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdők többszörös nélkülözésének 
kockázatának kezelését érintő horizontális perspektíva fontosságát.

• EU-stratégia az antiszemitizmus leküzdésére és a zsidó élet támogatására (2021-
2030)52 elfogadva 2021 októberében. A stratégia célja, hogy megerősítse az antiszemi-
tizmus elleni küzdelmet, hozzájáruljon az egyenlőségen és tiszteleten alapuló befogadó 
társadalom megteremtéséhez, valamint, hogy arra ösztönözze a tagállamokat, hogy ne 
csak reagáljanak az antiszemitizmusra, hanem tegyenek intézkedéseket is a megakadá-
lyozása érdekében. Három pilléren alapul:

• az antiszemitizmus minden formájának megelőzése és leküzdése,
• a zsidó élet védelme és ápolása az EU-ban,
• oktatás, kutatás és emlékezés a holokausztra.

16.3  Európai Bizottság 

50  Az egyenlőségközpontú Unió: 2020-2025-ös stratégia a nemek egyenlőségéjért; Az egyenlőségközpontú Unió: 
  Az EU 2020-2025-ös cselekvési terve a rasszizmus elleni küzdelemre; Az egyenlőségközpontú Unió: A EU 
  2020-2030-as stragégiai kerete a romák esélyegyenlőségéjért, befogadásáért és integrációjáért; Az 
  egyenlőségközpontú Unió: 2020-2025-ös stratégia az LGBTIQ-személyek egyenlőségéjért. Az EB 2020-ban e 
  területen elért eredményeinek összefoglalását lásd Helena Dalli esélyegyenlőségi biztos nyilatkozatában, 
  amely elérhető itt:  Union of equality: the first year of actions and achievements | European Commission 
  (europa.eu)
51  Elérhető itt: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=sl 
52  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
  Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az EU stratégiája az antiszemitizmus leküzdésére és a zsidó élet 
  támogatására (2021–2030). Elérhető itt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%
  3A52021DC0615. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0615
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0615
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16.3.1  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. A HLG megbízásával összhangban53 egy olyan csoport, amely első-
sorban a nemzeti kormányok vagy a politikai döntéshozó szervek képviselői közötti együtt-
működésre van szánva, és az egyenlőségi testületek képviselői másodlagos tagként vesznek 
részt benne.

2019 óta az esélyegyenlőségi biztos tagja a HLG adatgyűjtési alcsoportjának. Az alcsoport 
keretein belül a Hivatal képviselői három online találkozón vettek részt:

• 2021. február 24-én a találkozó résztvevői megvitatták a faji vagy etnikai származás 
szerinti egyenlőséggel kapcsolatos adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozó irány-
elvtervezeteket; az egyes EU-tagállamok bevált gyakorlatait a faji és etnikai származású 
adatgyűjtés terén; az országok előtt álló fő kihívásokat a faji/etnikai hovatartozás alap-
ján történő adatgyűjtés során, beleértve az EU általános adatvédelmi rendelete54 és a 
faji/etnikai származásra vonatkozó adatok gyűjtése közötti kapcsolatot, a kielemzett 
adatok tagállamokon belüli gyűjtésének elmaradásának okait, valamint az Equinet és az 
Európai Rasszizmusellenes Hálózat tevékenységeit és tanulságait ezen a területen;

• 2021. május 21-én a résztvevők két pontot vitattak meg, nevezetesen az EB által 2021 
őszén szervezett, kielemzett adatokról szóló kerekasztal napirend-tervezetéhez fűzött 
kommentárt, valamint az EB és az FRA tevékenységéről szóló tájékoztatást a kielemzett 
adatok az EU életkörülményekről szóló felmérésébe való felvételével kapcsolatban (Sur-
vey on Income and Living Conditions - EU-SILC);

• 2021. június 30-án a találkozó célja az volt, hogy megvitassák a faji és etnikai származás 
szerint felbontott adatok gyűjtésére vonatkozó legújabb irányelv-tervezeteket, tájékoz-
tassák a tagokat az EB és az FRA tevékenységeiről a következő EU-SILC felmérés keretein 
belül, valamint a 2021-es őszi EB-kerekasztalra való felkészülést.

53  A HLG mandátuma a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?
  do=groupDetail.groupDetailDoc&id=18850&no=1  
54  Az Európai Parlament és Európai Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az egyének védelméről a 
  személyes adatok feldolgozása tekintetében, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
  EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet). Elérhető itt: https://eur-lex.europa.
  eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/home?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=18850&no=1
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/home?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=18850&no=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:
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2021 óta a Hivatal tagja az LGBTIQ egyenlőségi alcsoportnak is a HLG keretein belül. Ezen az 
alcsoporton belül a Hivatal részt vett két online találkozón:

• 2021. június 22-én informális bilaterális találkozókra került sor az EB-val. A Hivatal ki-
hangsúlyozta, hogy a közelmúltban elfogadott, 2020-2025 közötti időszakra szóló LGB-
TIQ-egyenlőségi EU-stratégia üdvözlendő és megfelelően foglalkozik a diszkrimináció 
elleni védelem területével. A stratégia jelentős előrelépést jelent az EB korábbi erőfeszí-
téseihez képest, többek között a téma valamennyi közpolitikai területen való terjeszté-
sének összefüggésében. A Hivatal támogatja az EU-nak a tagállamokhoz intézett felhí-
vását, hogy valósítsák meg a stratégia irányelveit a kivitelezési terveikben. 

• 2021. november 24-én az alcsoport harmadik ülésére virtuális formában került sor, ame-
lyen Miha Lobnik, a Hivatal vezetője is részt vett. A találkozó témája az alcsoport együtt-
működése volt a civil társadalom képviselőivel. Elhatározták, hogy rendkívüli megbeszé-
lést tartanak velük, és szükség esetén egyéb tanácskozási formákat is szerveznek. Szóba 
kerültek az irányelvek is az LGBTIQ stratégia elkészítéséhez és a nemzeti akciótervek 
elkészítéséhez. A következő ülést 2022 tavaszára tervezik. 

Az Európai Bizottság szlovéniai képviseletének új vezetőjével, Jerneja Jug Jeršével tartott első munkamegbeszélésen 
Miha Lobnik, a Hivatal vezetője beszélt a diszkrimináció helyzetéről Szlovéniában, és hazánk fejlődéséről a diszk-
rimináció elleni védelem terén. Lobnik bemutatta a Hivatal munkáját a képviselet vezetőjének, és átadta az éves 
jelentést, amely bemutatja a testület által 2020-ban végzett összes tevékenységet. 
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16.3.2  Egyéb az Európai Bizottság által szervezett 
    események 

A Hivatal részt vett öt különböző rendezvényen az EB szervezésében vagy társszervezésé-
ben. Ezek az online események 2021-ben a következők voltak:

• „EU csúcstalálkozó a rasszizmus elleni harcért”, 2021. március 19.; a Hivatal képviselője 
részt vett az első csúcstalálkozón, amelyre online került sor. Az eseményen, amelyen je-
len volt Tena Šimonović Einwalter, az Equinet Igazgatóságának elnöke és Cveto Uršič, az 
MDDSZ államtitkára, Ursula von der Leyen, az EB elnöke kihangsúlyozta, hogy a rassziz-
mus jelen van a társadalomban, bár nem mindig szerepel az újságok címlapján, és a rasz-
szizmusról szóló történetek köztünk vannak, még ha nem is vesszük mindig észre őket. 
A szociális intézményekben is jelen van. Az EU ezért elkötelezte magát a diszkrimináció 
felszámolása és az egyenlő bánásmód előmozdítása mellett, és kidolgozta a rasszizmus 
leküzdésére irányuló uniós cselekvési tervet.

• „Az európai sokszínűség hónapjának nyitó rendezvénye”, 2021. május 4.; a sokszínűség 
európai hónapja felhívja a figyelmet a sokszínűség és a befogadás fontosságára a mun-
kahelyen és az uniós társadalom egészében. Az idei online eseményt a faji és etnikai sok-
színűségnek szentelték. A vezérszónok Helena Dalli, az EU egyenlőségért felelős biztosa 
volt, aki kihangsúlyozta, hogy a sokszínűbb munkahelyek igazságosabb és egyenlőbb 
Európát teremtenek mindenki számára. 2004 óta 26 sokszínűségi chartát hoztak létre 
az Európai Unióban a sokszínűség kezelés legjobb gyakorlatainak támogatása és nép-
szerűsítése érdekében. A charták vállalatokat, állami és nem kormányzati szervezeteket 
egyesítenek, jelenleg több mint 12 000 aláírót és több mint 16 millió alkalmazottat. A 
chartát aláírók között van az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal is. 

• „Az LGBTIQ emberek egyenlőségének uniója – Az Európai Bizottság homofóbia, bifóbia 
és transzfóbia elleni stratégiája” webkonferencia, 2021. május 17.; A konferenciát az EB, 
a Global Political Network Foundation és az EURACTIV Poland közösen szervezték. Május 
17-e a homofóbia, bifóbia és transzfóbia elleni nemzetközi nap. Ebből az alkalomból He-
lena Dalli, az egyenlőségért felelős biztos bemutatta az LGBTIQ-egyenlőségre vonatkozó 
első uniós stratégiát a 2021-2025 közötti időszakra. A meghívott paneltagok megvitat-
ták az Európai Bizottság javaslatát, valamint az LGBTIQ személyek jelenlegi helyzetét 
Lengyelországban és Európában.

• „Online kerekasztal az egyenlőségről, egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről szóló 
adatokról”, 2021. szeptember 30.; a rendezvény középpontjában a megoldások keresése 
állt az egyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló adatgyűjtés 
akadályai felszámolásához, valamint a legjobb gyakorlatok átadásának előmozdítása. A 
szervezők arra biztatták az EU tagállamait, hogy nemzeti kontextusaik teljes tiszte-
letben tartása mellett teljes mértékben fogjanak hozzá a diszkrimináció ellen védett 
egyéni személyes körülmények szerint lebontott adatok gyűjtéséhez.

• Online éves jogi szeminárium a diszkrimináció elleni védelem és a nemek közötti egyen-
lőség témakörében, 2021. november 26., az EB és a Diszkriminációellenes joggal foglalko-
zó szakértők európai hálózata (EELN), amely az EB égisze alatt működik.
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Az EU 2007-ben létrehozta az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (Fundamental Rights 
Agency – FRA), hogy független segítséget és szakértelmet nyújtson az uniós intézmények-
nek és a tagállamoknak az alapvető jogok területén. Az FRA számos páneurópai vizsgálatot 
is végez az egyes területeken, amelyek jelentősen hozzájárulnak a negatív társadalmi jelen-
ségek 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.

Értekezlet az FRA igazgatójával. 2021. március 18-án Miha Lobnik, a Hivatal vezetője a Hiva-
tal székhelyén vendégül látta Michael O’Flahertyt, az FRA igazgatóját. Bemutatta a Hivatal 
fejlődését és eredményeit. Kiemelte, hogy évről évre többen kérnek segítséget a Hivataltól. 
Ugyanakkor bemutatta a legnagyobb visszhangot kiváltó eseteket, amelyekkel a Hivatal erő-
sítette felismerhetőségét a nyilvánosság előtt. Az FRA igazgatójának megemlítette a kor-
mány megértését is, hisz követte az EB ajánlásait, és több forrást különített el a Hivatalnak. 
A Hivatal a diszkriminációval kapcsolatos adatok szisztematikus gyűjtésének szabályozását 
említette kihívásként a szlovén diszkrimináció elleni védelem terén. „Ha valamit nem tudunk 
felmérni, azt helyrehozni sem tudjuk igazán,” mondta O’Flaherty, akinek az egyenlő bánás-
módra és az esélyegyenlőségre vonatkozó adatok gyűjtése szintén kulcsfontosságú. Közöl-
te, hogy az ügynökség jelentést készít az európai esélyegyenlőségi testületek működéséről, 
amely felszólítja az uniós tagállamok kormányait, hogy biztosítsák a megfelelő feltételeket 
és jogszabályokat e szervek működéséhez A találkozó végén az FRA igazgatója megköszönte 
Miha Lobnik együttműködését, valamint az FRA antidiszkriminációs jogról szóló kézikönyvé-
nek szlovén fordítását, amely a szakmai nyilvánosság segítségére lesz.

A Hivatal képviselői az FRA keretein belül részt vettek két eseményen, mégpedig: 

• „Az emberi jogok városainak keretrendszere és ennek hozzájárulása az alapvető jogok-
hoz az EU-ban” eseményen (A Framework for human rights cities and its contribution 
to fundamental rights to the EU) 2021. május 5-én;

• a köztisztviselőknek tartott eseményen az EU Tanácsának szlovén elnökségének kezdete 
előtt: „Az EU Alapjogi Chartája és a nemzeti jogalkotó”, 2021. június 14-én (a rendez-
vény szervezésében a Külügyminisztérium is részt vett).

16.4  Az Európai Unió Alapjogi 
  Ügynöksége 
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Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos bemutatta a Hivatal fejlődését és eredményeit az EU Alapjogi Ügynöksége 
igazgatójának, Michael O’Flahertynek. 

16 A hivatal nemzetközi együttműködése
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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 kap-
csolódnak – jogilag kötelezőek a szerződő államokra.

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, 
amelyeket vagy magánszemélyek, vagy (ritka esetben) a szerződéses államok. Az EJEB ítél-
kezési praxisa azért fontos a Hivatal munkája szempontjából, mert többek között kötelező 
érvényű normákat határoz meg a diszkrimináció elleni jogi védelemről. 

16.5  Európa Tanács
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A Hivatal az ET működésének részeként részt vett három eseményen:

• Online konferencia az Isztambuli Egyezmény 10. évfordulója alkalmából 2021. május 
11-én, az Európa Tanács és az EU Tanácsának német elnöksége közös szervezésében. A 
konferencia célja az volt, hogy megszilárdítsa a politikai akaratot és az Egyezmény teljes 
körű implementálása iránti elkötelezettséget az aláíró államok részéről, valamint felkelt-
se az érdekelt felek, a média és a nem-aláíró államok nem kormányzati szervezeteinek 
érdeklődését. Ezen kívül az Európa Tanács előadásaira is sor került a szexizmus meg-
előzésére vonatkozó ajánlásairól, valamint az országok és az Európa Tanács kapcsolódó 
kampányairól, például a „Sexism: See it. Name it. Stop it!”.

• A „Rights of Older Persons” online eseményen 2021. szeptember 27-én az FRA, a Nem-
zeti Emberi Jogi Intézmények Európai Hálózata (ENNHRI) és az Equinet közös szervezé-
sében. A rendezvény indítéka az idősek nemzetközi napja volt (október 1.). A fő cél egy 
áttekintő tanulmány bemutatása volt: „Against Ageism and Towards Active Social Citi-
zenship for Older Persons. The Current Use and Future Potential of the European Social 
Charter”.55 Különféle előadók adtak áttekintést az idősek jogaival foglalkozó európai em-
beri jogi eszközök főbb pontjairól, különös tekintettel az Európai Szociális Chartára (ESL).

• ECRI éves szeminárium 2021. október 18-án, amelyet online tartottak meg. Az LGB-
TIQ-személyek jogainak védelméről tartott szeminárium résztvevői rámutattak, hogy az 
LGBTIQ-személyek jogait az egyes országok korlátozzák és a társadalomban még mindig 
jelen van a gyűlölet ezen társadalmi csoporttal szemben. Kihangsúlyozták a nemzeti 
diszkriminációellenes testületek fontosságát az LGBTIQ-közösség oktatása és tudatos-
ságnövelése terén, hogy motiválják őket a diszkrimináció feljelentésére. 

55  Elérhető itt: https://rm.coe.int/against-ageism-and-towards-active-social-citizenship-for-older-
  persons/1680a3f5da

https://rm.coe.int/against-ageism-and-towards-active-social-citizenship-for-older-persons/1680a3f5da
https://rm.coe.int/against-ageism-and-towards-active-social-citizenship-for-older-persons/1680a3f5da
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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. Munkája során a Hivatal bizonyos mértékben az EJF Iroda ajánlásaira és iránymuta-
tásaira támaszkodik, továbbá regionális kirendeltségükkel is együttműködik.

2021-ben a Hivatal képviselői részt vettek három az ENSZ intézményei és szervei által szer-
vezett eseményen:

• Az „Access to Justice for Housing Discrimination and Spatial Segregation” nemzetkö-
zi nyilvános konzultáció; 2021. május 7., az ENSZ lakhatási joggal foglalkozó különleges 
előadója, az EQUINET és a Jogászok Nemzetközi Bizottsága (International Commission 
of Jurists) szervezésében;

• A „The Independent Expert UN: report on ageism and age-discrimination (A/HRC/48/53)”, 
online eseményen az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (UNHRC) 48. rendes ülésszakán, 
2021. szeptember 20-án;

• Az „Independent Expert UN: Human rights in older age: Toward the elimination of ageism 
and age discrimination”, online eseményen az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (UNHRC) 48. 
rendes ülésszakán, 2021. szeptember 21-én56

16.6  Egyesült Nemzetek Szervezete

56  Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 48. rendes ülésszakának rendezvényeit közösen szervezték meg az UN Office 
  of the High Commissioner for Human Rights, the Independent Expert on the enjoyment on the enjoyment 
  of all human rights by older persons, NGO Committee on Ageing (Geneva), HelpAge International, AGE 
  Platform Europe, Human Rights Watch, Támogatók: mdr. tudi Group of Friends of the human rights of older 
  persons, Geneva (saját nevében Szlovénia ENSZ-nagykövete).
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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 vá-
laszol 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.

16.7  Nemzetközi információcsere a 
  diszkriminációról 

Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos találkozott Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszterrel Ljubljaná-
ban. Beszéltek az egyenlőség, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának fontosságáról a különböző 
veszélyeztetett társadalmi csoportok számára. Egyetértettek abban, hogy a diszkrimináció elleni védelem továbbra 
is egy jelentős társadalmi kihívás, mivel a covid-19 terjedése idején továbbra is társadalmi kihívást jelent Euró-
pa-szerte. A nemzetközi együttműködés mindig lehetőség a jó gyakorlatok cseréjére is.
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A Hivatal 2021-ben összesen 26 kölcsönös diszkriminációval kapcsolatos információcserét 
folytatott, mégpedig:

• 22 információkérésre válaszolt a bizonyos területek szabályozásának módjáról Szlové-
niában, amelyek közül:

• kilencre az Equinet Egyenlőségi Jogi Munkacsoportja keretein belül,
• 13-raegyéb nemzetközi szervezetekkel folytatott információcsere vagy tőlük szár-

mazó kérdőívek és megkeresések keretein belül, és

• négy kérést küldött információk szolgáltatására a bizonyos kérdések más országokban 
történő szabályozásáról:

• két kérést információk szolgáltatására az Equinet Egyenlőségi Jogi Munkacsoportja 
keretein belül;

• két megkeresést küldött közvetlenül bizonyos országok esélyegyenlőségi testülete-
inek.

16.7.1  Beérkezett információk iránti kérelmek

Az egyéb nemzetközi megkeresések és kérdőívek részeként a Hivatal 2021-ben 20 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 keretein belül a Hivatal két általános kérdőívre válaszolt, mégpedig a következők-
re vonatkozóan:

• az esélyegyenlőségi testületek hatásköre és munkája az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés terén, 

• részvétel az Equinet mesterséges intelligenciával, valamint a mesterséges intelligencia 
területére vonatkozó nemzeti diszkriminációellenes jogszabályok hatékonyságával és az 
ezen a területen végzett tevékenységekkel kapcsolatos képzéseken.
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2021-ben a Hivatalhoz az Equinet Egyenlőségi Jogi Munkacsoportja keretein belül tíz in-
formációkérés érkezett más EU-tagállamok egyenjogúsági testületeitől azzal kapcsolatban, 
hogy Szlovéniában hogyan vannak szabályozva konkrét szűken meghatározott területek 
vagy jogi kérdések.

A tíz lezárt ügyből kilencben készített válaszokat a megkeresésekre. A Hivatal egy kérdésre 
nem válaszolt, mert abban a pillanatban még nem tudott konkrét információkkal szolgálni. 
Az információkérések a következő témákhoz vagy problémákhoz fűződtek:

• az oltáson vagy az oltás hiányán alapuló diszkrimináció tilalma;
• feljelentések és gyilkosságok kezelése a családon belüli erőszak összefüggésében;
• a diszkriminációt feljelentő ügyfelek személyes adatainak védelme;
• a szituációs tesztelésen alapuló bizonyítékok státusza az egyenlőségi testületek hivatal-

ból indított eljárásaiban;
• nemzeti joggyakorlat azokban az esetekben, amikor azt állítják, hogy az átlagon felüli 

tehetségű gyerekeket az iskolákban szüleik vagy gyámjaik diszkriminálták;
• az emberi jogok törvény szerinti védelme, beleértve az örökbefogadott személyek diszk-

riminációja elleni védelmét, különösen a biológiai szüleikre, a korai gyermekkorukra és az 
egészségi állapotukra vonatkozó információkhoz való hozzáférésük tekintetében;

• vallási jelképek és vallási jelzésű ruházat (pl. fejkendő, turbán) viselésére vonatkozó sza-
bályozások a hadsereg és a rendőrség tagjai esetében;

• a vallási jelképek és vallási jelzésű ruházat viselésére vonatkozó szabályozások miatti 
diszkrimináció eseteinek kezelése a hadsereg és a rendőrség tagjai esetében;

• az egyenlőséggel foglalkozó testületek joghatósága a diszkrimináció miatti bírósági vá-
dak benyújtására;

• elfogadott nemzeti cselekvési tervek és intézkedések a diszkrimináció elleni védelem, 
valamint a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények megelőzése érdekében.

Az Equinet Kutatási és Adatgyűjtési Munkacsoportja keretein belül a Hivatal választ adott 
három megkeresésre és kérdőívre, nevezetesen az esélyegyenlőségi szervek covid-19 világjár-
vány idején végzett munkájára vonatkozó adatokról, az esélyegyenlőségi testületek kutatási 
területén végzett munkájával kapcsolatos újdonságokról, és a munkacsoport 2022. évi ter-
vének tervezetéről.

Az Equinet Nemek Közötti Egyenlőséggel Foglalkozó Munkacsoportja keretein belül a Hiva-
tal válaszokat adott egy kérdőívre, mégpedig a bérek átláthatóságáról szóló új irányelv javas-
latáról, valamint az egyenlő munkáért egyenlő bérezés biztosítása során felmerülő kihívá-
sokról, szerepekről, hatáskörökről és nézőpontokról, amelyekkel az egyenlőséggel foglalkozó 
testületek találkoznak munkájuk során.

A Hivatal válaszolt a grúz egyenlőségi testület egy kérdőívére a kötelező védőoltással kap-
csolatos kompetenciákról és tevékenységekről az Equineten keresztül.



188 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2021-as éves jelentés – Rendszerszintű áttekintés

Európai Bizottság

A Hivatal 2021-ben elkészített egy hozzájárulást az Európai Bizottság EU-tagállamokkal 
folytatott konzultációja keretében az EU jogállamiságról szóló harmadik jelentésével kap-
csolatban (a Külügyminisztérium felkérésére). A hozzájárulás a diszkriminációmentesség és 
az egyenlő bánásmód előmozdítása terén 2021-ben bekövetkezett kulcsfontosságú fejlemé-
nyekre összpontosított. 

EU Alapjogi Ügynökség (FRA)

2021-ben a Hivatal egy hozzájárulást készített a FRANET kutatási hálózat szlovén nemzeti 
vállalkozójának. Ebben a következőkről számolt be:

• az aktuális tevékenységei,
• az uniós polgárokkal, az LGBTIQ-személyekkel és a faji, etnikai és vallási személyes körül-

mények alapján diszkriminált személyek védelmével kapcsolatos tevékenységei, és
• az Alapjogi Charta EU-ban történő alkalmazásának megerősítését célzó stratégia meg-

valósításához kapcsolódó tevékenységei.

Egyéb nemzetközi szervezetek

A Hivatal négy esetben szolgáltatott információkat más nemzetközi szervezeteknek, neve-
zetesen:

• kitöltötte az Egyesült Nemzetek Szervezetének idősek emberi jogaival foglalkozó kü-
lönleges előadója kérdőívét, mégpedig az életkor személyes körülmény miatti diszkri-
minációval kapcsolatban. A kérdőív alapjául szolgált az életkoron alapuló diszkrimináció 
okairól, formáiról és terjedelméről szóló jelentés elkészítéséhez;

• információkat küldött az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságá-
nál (ECRI) működő Antiszemitizmussal Foglalkozó Munkacsoportnak a felülvizsgált 9-es 
számú Általános politikai ajánlás tervezetéről az antiszemitizmus megelőzéséről és le-
küzdéséről;

• együttműködött egy kérdőív kitöltésével a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
(EIGE) „A nemek közötti egyenlőség támogatása a közbeszerzési gazdaságában, amely 
betartja az EU nemre vonatkozó nézeteit (GRPP)” projektjéhez;

• kitöltötte a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) kérdőívét az intézményi 
mechanizmusok a nemek közötti egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség általános 
integrációja érdekében kutatás részeként (a Békeintézeten keresztül). 
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16.7.2  Elküldött információkérések 

2021-ben a Hivatal maga is készített megkereséseket és kérdőíveket, amelyeket vagy az 
Equinetnek és munkacsoportjainak, vagy más országokban közvetlenül meghatározott esé-
lyegyenlőségi testületeknek küldött el. Ily módon válaszokat kapott más európai esélyegyen-
lőségi testületektől, amelyek segítették munkáját. Elküldött összesen négy megkeresést.

Két megkeresés az Equinet Egyenlőségi Jogi Munkacsoportja keretein belül lett elküldve. A 
következőkre vonatkoztak:

• a szexuális zaklatás területe az e területért felelős esélyegyenlőségi szervek esetében; a 
Hivatal pontosabban arról kért tájékoztatást, hogy az elmúlt öt évben hány üggyel fog-
lalkoztak ezen a területen, hogyan kezelik ezeket az ügyeket (diszkrimináció, tanácsadás 
vagy peres eljárás), valamint az esetleges javaslatokról és tudatosságnövelő tevékenysé-
gekről ebben a kérdésben;

• a fejkendővel és a hosszú ujjú felsők viseletével, valamint az egészségügy területén 
felmerülő, vallási alapú diszkriminációval kapcsolatos ügyek; a Hivatal pontosabban tá-
jékoztatást kért a kezelt esetekről és döntésekről, hogy különbséget tettek-e a hosszú 
ujjú felsők és a hidzsáb tilalma között, valamint a nemzeti bíróságok döntéseiről ebben 
a kérdésben.

Két megkeresés lett elküldve közvetlenül az esélyegyenlőségi testületeknek:

• A Hivatal megkeresést küldött a szomszédos országok esélyegyenlőségi testülete-
inek (Ausztria, Horvátország, Magyarország és Olaszország) a kezelt esetekről a szlo-
vén nemzeti közösség tagjainak ezen országokon belüli diszkrimináció elleni védelmével 
kapcsolatban. A kérdések a szlovén nemzeti közösség tagjai által 2017 és 2021 között 
benyújtott panaszokra, valamint az esélyegyenlőségi testületek által a szlovén nemzeti 
közösség tagjaival szembeni diszkrimináció elleni védekezésre irányuló egyéb tevékeny-
ségekre vonatkoztak (pl. jogszabályi ajánlások, kutatási beszámolók, tudatosságnövelő 
kampányok);

• A Hivatal tíz ország esélyegyenlőségi testületének (Belgium, Dánia, Horvátország, Lu-
xemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Portugália, Szerbia) küldött kér-
déseket a nemi identitás orvosi megerősítésével és a nem jogi elismerésével kapcsolatos 
jogi szabályozásaikról és gyakorlataikról.
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16.8.1  Délkelet-európai Esélyegyenlőségi Testületek 
    Hálózata

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.

16.8.2  Általánosan a konferenciáról

A Hivatal az EU Tanácsának szlovén elnöksége alatt 2021. október 20. és 22. között Ljublja-
nában megszervezte Délkelet-Európa egyenlőségi biztosainak ötödik regionális konferenciá-
ját. A konferencia témája a covid-19 világjárvány lakossági csoportokra és a diszkrimináció 
ellen védő testületek munkájára gyakorolt hatása volt. A megbeszéléseken szóba kerültek 
a nemzeti diszkrimináció ellen védő testületek közötti együttműködés erősítésének lehe-
tőségei is. A tárgyalásokból kiderült, hogy a járvány elmélyítette az egyenlőtlenségeket a 
társadalomban. A délkelet-európai diszkrimináció ellen védő testületek a járvány idején is 
minden rendelkezésükre álló eszközzel védelmezték az emberek egyenlő bánásmódhoz és 
esélyegyenlőséghez való jogát.

A konferencián Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Horvátország, Észak-Macedó-
nia, Szlovénia és Szerbia összes esélyegyenlőségi testületének képviselője részt vett. 

A konferencia elején Borut Pahor, a Szlovén Köztársaság elnöke fogadást tartott a résztve-
vőknek és beszédet mondott az Elnöki Palotában. A fogadáson felszólaltak Miha Lobnik, a 
Hivatal vezetője és Tena Simonovic Einwalter, az Equinet vezetői testületének elnöke is.57

16.8  A délkelet-európai 
  esélyegyenlőségi biztosok ötödik 
  konferenciája Szlovéniában

57  2021. november 9-én az Equinet Közgyűlésének második éves online ülése a 2021–2023-as időszakra új 
  vézetői bizottságot választott, amelynek elnöke Laurence Bond Írországból. Bővebben itt: Equinet General 
  Assembly votes at AGM 2021 – Equinet (equineteurope.org) 
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A konferencián a diszkrimináció elleni védelem területén tevékenykedő legfontosabb euró-
pai intézmények és szervezetek képviselői is részt vettek. A konferencia résztvevőinek és a 
szélesebb nyilvánosságnak beszédet mondtak Helena Dalli, az Európai Bizottság esélyegyen-
lőségi biztosa, Maria Daniella Marouda, az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni 
Bizottságának (ECRI) elnöke, Rossalina Latcheva FRA-képviselő és Cveto Uršič, a Munkaügyi, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium államtitkára. A beszélgetők között 
volt Anne Gaspard is, az Equinet vezérigazgatója.
 

16.8.3  A konferencia tartalmi összefoglalója 

A konferencia elején Borut Pahor köztársasági elnök kulturális programmal egybekötött fo-
gadást szervezett a résztvevőknek az Elnöki Palotában. A köztársasági elnök beszédében 
köszönetet mondott Miha Lobniknak, a Hivatal vezetőjének az első mandátumban végzett 
kiváló munkájáért és további sikeres munkát kívánt neki. A köztársasági elnök többek között 
úgy értékelte, hogy Európának ezen a részén nagyon fontos az együttműködés. Hozzátette 
azt is, hogy minden intézmény, így az esélyegyenlőségi szervek is komoly kihívásokkal talál-
koznak munkájuk során a covid-19 világjárvány idején.58

A köztársasági elnök által szervezett fogadáson Miha Lobnik, a Hivatal képviselője és Tena 
Simonovic Einwalter, az Equinet vezérigazgatója is beszédet mondtak.59  

Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos beszédében a konferencia valamennyi résztvevője ne-
vében köszönetet mondott a köztársasági elnöknek azért a megtiszteltetésért, amellyel a 
régió esélyegyenlőségi testületeit részesítette, és ezzel megmutatta, hogy a Szlovén Köztár-
saság nagyra értékeli hazájukban és a régióban végzett munkájukat. „Együttműködésünk a 
tapasztalataink forrása,” mondta Miha Lobnik, hangsúlyozva, hogy az esélyegyenlőségi tes-
tületek minden országban hasonló szerepet töltenek be a diszkrimináció megelőzésében. 

Tena Šimonović Einwalter többek között kiemelte a Hivatal szerepét a konferencia megszer-
vezésében és az intézmény fejlesztésében az öt évvel ezelőtti megalakulástól a mai napig, és 
sikertörténetként értékelte a működését.

A konferencia első napja, 2021. október 21-én, amelyet az EU Házában volt tartottak meg, 
járványügyi okokból online közvetítettek és mindenki számára hozzáférhető volt. A bevezető 
részben a résztvevőkhöz és a lakossághoz a következő személyek szóltak:

• Miha Lobnik, a Hivatal vezetője,
• Tena Šimonović Einwalter, az Equinet vezérigazgatója,
• Nataša Sukič, a Nemzetgyűlés Petíciós, Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának 

elnöke,
• Cveto Uršič, az MDDSZ államtitkára (online).

58  Bővebben itt: https://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/E68C129374573F16C1258774005C17DE?Open
  Document 
59  Bővebben itt: https://www.zagovornik.si/predsednik-borut-pahor-sprejel-udelezence-pete-regionalne-
  konference-zagovornikov-nacela-enakosti-iz-jugovzhodne-evrope/
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https://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/E68C129374573F16C1258774005C17DE?OpenDocument
https://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/E68C129374573F16C1258774005C17DE?OpenDocument
https://www.zagovornik.si/predsednik-borut-pahor-sprejel-udelezence-pete-regionalne-konference-za
https://www.zagovornik.si/predsednik-borut-pahor-sprejel-udelezence-pete-regionalne-konference-za
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A résztvevőkhöz és a nyilvánossághoz Helena Dalli, az Európai Bizottság esélyegyenlőségi 
biztosa is szólt.

Miha Lobnik, a Hivatal vezetője a bevezető beszédében60 többek között elmondta, hogy az 
esélyegyenlőségi testületek már az új koronavírus-járvány kezdeténél is számítottak az új ki-
hívásokra a diszkrimináció elleni védekezés terén. „A covid-19 járvánnyal együtt megjelentek 
a rasszizmus és intolerancia is azon területek és országok lakóival szemben, ahol a betegség 
elsődlegesen a legelterjedtebb volt.”

A covid-19 terjedésének megfékezését célzó kormányzati intézkedések az esélyegyenlőségi 
biztos szerint legitim célokat követtek, de ezeknek az intézkedéseknek nem kívánt hatásai is 
voltak. A diszkrimináció ellen védő intézmények megvizsgálták, hogy az intézkedések nem-
csak megfelelőek-e, hanem arányosak is – tehát hogy valóban megfelelőek voltak-e, ezek 
voltak-e az egyetlen lehetséges opció és valóban több hasznot hoztak-e, mint kárt okoztak.

„Az ajánlások olyan eszközök voltak, amellyel még azelőtt próbáltuk javítani az intézkedése-
ket, hogy azok diszkriminatív hatást fejtettek volna ki. Néhányat figyelembe vettek, a többit 
nem,” fejtette ki Lobnik.

Tena Šimonović Einwalter, az Equinet igazgatótanácsának elnöke többek között elmondta,61 
hogy a fennálló egyenlőtlenségek a járvány során felerősödtek. „Az egyenlőségi testületek 
feladata megvizsgálni, hogyan és miért történt ez és hogy megpróbálják megakadályozni 
ezt,” emelte ki. 

A Nemzetgyűlés Petíciós, Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke Nataša Sukič 
többek között kifejtette,62 hogy közös felelősségünk az emberi jogok és a legkiszolgáltatot-
tabbak esélyegyenlőségének a lehető legmagasabb szintű tiszteletben tartása. 

A diszkrimináció elleni védekezésben a szervek fontos szerepét hangsúlyozta Cveto Uršič, az 
MDDSZ államtitkára is.63 Elmondta, hogy az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal diszkrimináció 
elleni védekezésre vonatkozó egyes ajánlásai vezérelték a kormányt és az egyes minisztériu-
mokat a járvány elleni védekezési intézkedések előkészítésében.

Helena Dalli esélyegyenlőségi biztos beszédében többek között kihangsúlyozta,64 hogy az EU 
jó és szilárd jogi kerettel rendelkezik a diszkrimináció elleni védelem terén, és hogy az esé-
lyegyenlőségi testületek kulcsfontosságúak annak biztosításában, hogy ezek a szabályok a 
kívánt hatást érjék el és védjék minden tagállam lakosságát. Kihangsúlyozta az EB elkötele-
zettségét az esélyegyenlőségi testületek szerepének megerősítése érdekében tett további 
lépések mellett.

60  Bővebben itt: https://www.zagovornik.si/konferenca-zagovornikov-nacela-enakosti-epidemija-covid-19-je-
  neenakosti-v-druzbi-se-povecala/ 
61  ibid.
62  ibid.
63  ibid.
64  ibid.

https://www.zagovornik.si/konferenca-zagovornikov-nacela-enakosti-epidemija-covid-19-je-neenakost
https://www.zagovornik.si/konferenca-zagovornikov-nacela-enakosti-epidemija-covid-19-je-neenakost
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16.8.4  Kiemelt részek a panelbeszélgetésekből

Ezt két megbeszélés követte – az egyik „A Covid-19-járvány, mint kihívás az egyenlő bánás-
mód és az esélyegyenlőség számára” általános címmel, a másik pedig az esélyegyenlőségi 
testületek által kezelt, a covid-19 járvánnyal kapcsolatos konkrét témákkal foglalkozott. A 
megbeszélésen ezen intézmények több országból érkező képviselője, nemzetközi szerveze-
tek képviselői és néhány szakértő vettek részt.

A megbeszéléseken65 Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Horvátország, Észak-Ma-
cedónia, Szerbia és Szlovénia diszkrimináció ellen védő testületeinek képviselői beszéltek a 
járvány során végzett munkájukról. Anne Gaspard, az Equinet vezérigazgatója is értékelte az 
esélyegyenlőségi testületek munkáját a járvány idején.

A konferencia ezen részében is többször kihangsúlyozták, hogy a covid-19 járvány egyeseket 
jobban érintett, mint másokat és elmélyítette a társadalmi egyenlőtlenségeket. Fontos meg-
jegyezni azt is, hogy a járvány még jobban rávilágított a már meglévő strukturális akadályok-
ra, amelyekkel a veszélyeztetett társadalmi csoportok szembesülnek. A leginkább érintett 
csoportok között leggyakrabban a fogyatékkal élőket, az időseket, a romákat, a veszélyezte-
tett és vidéki családokból származó gyermekeket, a szociálisan hátrányos helyzetűeket és a 
nőket említették.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a covid-19 járvány terjedése elleni intézkedések miatt nagy 
nyomás nehezedett az esélyegyenlőségi testületekre, mivel a korábbiaknál jóval magasabb a 
diszkriminációs vádak és a tisztázási kérések száma. Kihangsúlyozták a megfelelő források 
szükségességét ezen intézmények minőségi és hatékony működéséhez, tekintettel az ér-
dekképviseleti szerveknek a diszkrimináció elleni védelem biztosításában betöltött központi 
szerepére.

Maria Daniella Marouda, az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának 
– ECRI elnöke is fellépett online élő közvetítésben. Többek között kihangsúlyozta, hogy a 
járvány mindenki számára súlyos megpróbáltatás volt, de leginkább a legsebezhetőbbeket 
érintette. Az ECRI a lakosság különböző rétegeivel szembeni intolerancia növekedését is ta-
pasztalta. A kormányoknak szóló ajánlásaiban az ECRI azt is javasolta, hogy emberi jogi és 
diszkriminációellenes szakértőket vonjanak be a vírus terjedése elleni intézkedéseket előké-
szítő szakértői csoportokba és válságstábokba.

A konferencia második napján, 2021. október 22-én a délkelet-európai országok esélyegyenlő-
ségi testületeinek képviselői a nyilvánosság számára nem hozzáférhető beszélgetés keretein 
belül megvitatták a covid-19 világjárvány során jelentkező kihívásokra, különös tekintettel az 
oltásra és a diszkrimináció elleni védelemre.

A résztvevők válaszai szerint a konferencia sikeres volt, és hozzájárult a délkelet-európai 
országok esélyegyenlőségi testületei közötti együttműködés erősítéséhez. 

65  ibid.
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Borut Pahor, a Szlovén Köztársaság elnöke az Elnöki Palotában megszervezte a délkelet-európai esélyegyenlőségi 
biztosok 5. regionális konferenciájának fogadtatását. Pahor elnök beszédében elmondta, hogy a covid-19 világjárvány 
idején minden intézmény munkája nagyon megterhelő volt, így az esélyegyenlőségi szerveké is, amelyeknek fel 
kell mérniük és értékelniük kell, hogy a vírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések 
diszkriminatívak-e.

Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos többek között elmondta, hogy a biztosok megfigyelték és értékelték a kormány 
intézkedéseit a járvány idején: „Javaslatokat tettünk, hogy az intézkedések vegyék figyelembe a különböző 
embercsoportokra gyakorolt különböző hatásokat is.”
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Tena Šimonović Einwalter, az Európai Egyenlőségi Testületek Hálózatának (Equinet) elnöke és horvát ombudsman 
szerint a covid-19 erősítette az egyenlőtlenségeket. „Nekünk, esélyegyenlőségi biztosoknak az a feladatunk, hogy 
megvizsgáljuk, hogyan és miért történt ez, és megpróbáljuk megakadályozni a jövőben.”

Nataša Sukič, a Nemzetgyűlés képviselője és a Petíciós, Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke 
kihangsúlyozta, hogy a működő demokrácia kulcsa az olyan független intézmények, mint az Esélyegyenlőségi Biztosi 
Hivatal.
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Videokapcsolaton keresztül Cveto Uršič, a Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 
államtitkára is beszédet mondott a résztvevőknek. Elmondta, hogy a külső független szervezetek intézkedéseinek 
értékelései nagyon hasznosak az állami szervek számára.

Helena Dalli, az egyenlőségért felelős európai biztos kihangsúlyozta, hogy az Európai Unió szilárd jogi kerettel 
rendelkezik a diszkrimináció elleni védelem területén. „Az egyenlőségi testületek kulcsfontosságúak annak 
biztosításában, hogy ezek a szabályok a kívánt hatást fejtsék ki, és valóban védjék minden tagállam lakosságát.”
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Nerma Dobardžić, Montenegró emberi jogok és szabadságok védelmezőjének helyettese kiemelte, hogy a koronavírus 
gazdasági és társadalmi hatásai az emberi jogok stagnálásához vezettek, és hogy Montenegró nemzeti jogrendje 
nem volt felkészülve a világjárványra.

Igor Jadrovski, Észak-Macedónia Diszkriminációt Megelőző és Diszkrimináció Ellen Védő Bizottságának tagja 
bemutatta a diszkriminációval kapcsolatos főbb kérdéseket és a világjárvány által súlyosbított kihívásokat Észak-
Macedóniában.
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Mag. Brankica Janković, a Szerb Köztársaság egyenlőségvédelmi biztosa elmondta, hogy a járvány idején a biztos fő 
kihívása a mozgásszabadság korlátozása volt.

Az Equinet figyelemmel kísérte az európai országok járványellenes intézkedéseit. Anne Gaspard vezérigazgató (a 
képen bal oldalt) és munkatársa, Sophie Hale (a képen jobb oldalt) kihangsúlyozták, hogy az egyenlőségi testületek 
sikeres működéséhez elengedhetetlen a megfelelő finanszírozás és a standardok betartása a válság idején.
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Dr. Darja Zaviršek is, a Ljubljanai Egyetem Szociális Munka Karának professzora kiemelte, hogy a világjárvány az 
eddigieknél is nagyobb egyenlőtlenségekhez vezetett.

„A járvány sokak számára súlyos megpróbáltatás volt, a legpusztítóbb következményeit a társadalom legsebezhetőbb 
tagjai élték át. Még láthatóbbá tette az egyenlőtlenségeket,” mondta Maria Daniella Marouda, az Európa Tanács 
Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának (ECRI) elnöke.
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Dr. Robert Gajda, az albán diszkrimináció elleni védelemért felelős biztos bemutatta az intézmény tevékenységét a 
járvány első hónapjaiban Albánia legkiszolgáltatottabb csoportjaival kapcsolatban.

Jasminka Džumhur, Bosznia-Hercegovina ombudsmanja röviden bemutatta a diszkrimináció minden formájának 
felszámolásával foglalkozó minisztérium intézkedéseit a világjárvány idején. Felhívta a figyelmet a családon belüli 
erőszak növekedésére.
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Darijo Jurišić, a fogyatékkal élők horvátországi ombudsmanjának helyettese (a képen bal oldalt) azt mondta, hogy a 
covid-19 járvány még jobban rávilágított a társadalmi egyenlőtlenségekre.

Dijana Kesonja horvát ombudsman-helyettes feljelentéseket mutatott be, amik a horvátországi járvány kezdete 
óta érkeztek hozzájuk a munka és a foglalkoztatás, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén 
tapasztalt diszkrimináció miatt.



202 Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal – 2021-as éves jelentés – Rendszerszintű áttekintés

A konferenciát a Hivatal rendszerszintű megfigyelésért, tudatosságnövelésért és diszkrimináció-megelőzésért 
felelős osztálya szervezte, amelyet mag. Jelena Aleksić vezet.

Boštjan Vernik Šetinc, a 2010-2016 közötti esélyegyenlőségi biztos, aki a jelenlegi diszkrimináció ellen védő állami 
szerv egyik tanácsadója, szintén megosztotta tapasztalatait a Délkelet-európái esélyegyenlőségi testületek 
konferenciáján.
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Dr. Neža Kogovšek Šalamon, a Hivatal diszkrimináció-megállapítási, tanácsadási és képviseleti osztályának 
vezetője bemutatta az életkoron, fogyatékosságon és állampolgárságon alapuló diszkriminációval kapcsolatos 
kulcsfontosságú eseteket a covid-19 járvány idején Szlovéniában.

Kristijan Kevešević, a horvát nemek közötti egyenlőségért felelős ombudsman-helyettes kihangsúlyozta, hogy a 
covid-19-járvány a nőket jobban érinti, mint a férfiakat. A legtöbb diszkriminációs feljelentést nők terjesztették elő 
és a munka és a foglalkoztatás területéhez kapcsolódnak.
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A konferencia témája, amelyen Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Horvátország, Észak-Macedónia és 
Szerbia minden egyenlőségi testületének képviselői részt vettek, a covid-19 világjárvány különböző csoportokra 
gyakorolt hatása és a diszkrimináció ellen védő testületek munkája volt.

A délkelet-európai egyenlőségi testületek képviselői bevált gyakorlatokat is cseréltek arról, hogyan szervezték meg 
munkájukat a járvány terjedésének megfékezésére irányuló intézkedések idejében.
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Az EU Tanácsa az EU tagállamainak 27 kormányából áll. Hathavonta váltja fel elnökségét egy 
másik tagállam. 2021. július 1-jén Szlovénia másodszor vette át az EU Tanácsának elnöksé-
gét. 

A Hivatal hozzájárulásával aktívan részt vett két eseményen a diszkrimináció elleni védelem 
területén, amelyet a Kormány és az Igazságügyi Minisztérium (IM) szerveztek az EU Taná-
csának szlovén elnöksége keretében, valamint részt vett három egyéb online nemzetközi 
konferencián.

Konferencia a mesterséges intelligenciáról és a diszkriminációról

2021. június 20-án az Igazságügyi Minisztérium szervezésében megrendezésre került az „A 
mesterséges intelligencia szabályozása – az etika és az alapvető emberi jogok aspektusa” 
című nemzetközi konferencia. A legmagasabb politikai szintű rendezvény azokra az emberi 
jogokat és egyenlő bánásmódot fenyegető kockázatokra összpontosított, amelyeket a mes-
terséges intelligencia fejlesztése és használata okoz az élet számos területén. 

A konferencián a Hivatal és az Equinet képviseletében Miha Lobnik, a Hivatal vezetője is részt 
vett. Kihangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia területe az egyik legizgalmasabb, 
hisz hozzájárulhat az emberek életminőségének javításához. A mesterséges intelligencia 
bevezetése ugyanakkor kockázatot jelent és valójában veszélyezteti az olyan emberi jogok 
tiszteletben tartását, mint az egyenlő bánásmódhoz és az esélyegyenlőséghez való jog. Az 
egyenlő bánásmódért és esélyegyenlőségért felelős európai testületek ezért egyre nagyobb 
figyelmet fordítanak erre a témára is. Kihangsúlyozta azt is, hogy a mesterséges intelligencia 
használatával foglalkozó állami szervek szakértőit be kell vonni a mesterséges intelligencia 
használatát szabályozó jogszabályok kidolgozásába, hogy megvédjük az embereket a diszkri-
minációtól. Szintén részt vehetnének a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területén 
dolgozó szakemberek tudatosításában is.

16.9   A Hivatal tevékenységei az 
   Európai Unió Tanácsának 
   szlovén elnöksége alatt
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A „From Ambition to Action” mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű konfe-
rencia

A Hivatal képviselője 2021. szeptember 14-én részt vett egy nemzetközi konferencián, ame-
lyet a Közigazgatási Minisztérium szervezett az Európai Bizottság szlovén elnöksége kere-
tein belül és hibrid formában zajlott a Kranj melletti Brdóban. A téma elsősorban az európai 
irányelvek és megközelítések voltak az EU-t a mesterséges intelligencia iránti kiválóság és 
bizalom globális központjává átalakító folyamatokban. A résztvevők között számos szakértő 
és döntéshozó volt az EU tagállamaiból, az Európai Bizottságból, nemzetközi szervezetekből 
(pl. Európa Tanács, OECD, UNICEF), tudományos intézményekből, a civil társadalomból és a 
vállalatokból. A beszédek és előadások mellett a mesterséges intelligencia ( jogi) kereteiről, 
szabványosításáról, nemzetközi integrációjáról és finanszírozásáról, valamint a zöld átállás-
sal, az oktatással és a képességfejlesztéssel kapcsolatos szerepéről volt szó a kerekített prog-
ramsorozatokban.

„A gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd felszámolása” konferencia

A Hivatal képviselője részt vett az „A gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd felszá-
molása – A gyűlöletbeszéd és a gyűlöletkeltés elleni hatékony küzdelem és az áldozatok vé-
delme” című konferencián 2021. október 28-án. A konferenciát az Igazságügyi Minisztérium 
szervezte az Európai Bizottsággal együttműködve.

A Hivatal képviselője „Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal szerepe az online gyűlöletbeszéd 
kezelésében” címmel tartott előadást a konferencián. Kihangsúlyozta, hogy a Hivatalnak az 
általános hatáskörein túl nem áll rendelkezésére olyan eszköz, amely a közösségi oldalak 
vagy más online médiumok felhasználói által kifejtett online gyűlöletbeszéd vizsgálatára len-
ne specializálva. Ezért a jövőben kihívásokra lehet számítani, különösen a platform felhasz-
nálójának identitásának megállapítása terén. A Hivatal hatáskörökkel való felhatalmazása a 
diszkriminatív beszéd, megjegyzés és publikáció terén azt a célt szolgálja, hogy ezzel lehe-
tőséget teremtsünk a gyűlöletbeszéd azon eseteinek kezelésére, amelyekre nem terjed ki a 
büntetőjogi rendszer. A cél annak biztosítása, hogy a hatáskörök ne kétszereződjenek, tehát 
hogy a Hivatal szerepe kiegészítő jellegű legyen, azaz kiegészítse a meglévő rendszert egy 
további jogorvoslattal azon esetekben, amikor a büntetőeljárás nem lehetséges és észszerű. 

„Gyermekgarancia – Esélyegyenlőség minden gyermek számára” konferencia

A Hivatal képviselője 2021. november 9-én részt vett a „Gyermekgarancia – Esélyegyenlőség 
minden gyermek számára” online nemzetközi konferencián. A konferenciát a Munkaügyi, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (MDDSZ) szervezte.

A résztvevők a gyermekek jogait képviselő szakmai közösség tagjai voltak. A konferencia 
célja a 2021 júniusában elfogadott Európai Gyermekgarancia jogi keretre való figyelmeztetés 
volt. Ebben az EU tagállamai kötelezettséget vállaltak arra, hogy a rászoruló, különösen a 
szegénység vagy más hátrányos helyzet miatt társadalmilag kirekesztett gyermekek számá-
ra biztosítják a kulcsfontosságú segítő szolgáltatásokhoz való ingyenes és hatékony hozzá-
férést. A konferencia arra is felszólította az EU tagállamait, hogy hozzanak létre ambiciózus 
nemzeti tervezeteket a Gyermekgarancia keretében.
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2021. június 20-án, Ljubljanában a mesterséges intelligenciával foglalkozó nemzetközi konferencián elhangzott 
beszédében Miha Lobnik esélyegyenlőségi biztos kihangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia használatával 
foglalkozó állami szervek szakértőit be kell vonni a mesterséges intelligencia használatát szabályozó jogszabályok 
kidolgozásába, hogy megvédjük az embereket a diszkriminációtól.
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„Emberi jogok minden korosztály számára” konferencia

A Hivatal képviselője 2021. november 18-án részt vett az „Emberi jogok minden korosztály 
számára: a véges élet szemléletének és a nemzedékek közötti együttműködés előmozdítása 
az öregek diszkriminációja elleni küzdelemben” című online konferencián. A konferenciát az 
MDDSZ, az Age Platform Europe hálózat és a Szlovéniai Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége 
(ZDUS) szervezték a szlovén elnökség keretében. A fő téma az idősek diszkriminációja volt, a 
konferencia második részében pedig a generációk közötti együttműködés fontosságán volt 
a hangsúly.

A legfontosabb megállapítások közé tartozott annak felismerése, hogy az idősek diszkriminá-
ciója széles körben elterjedt és társadalmilag elfogadott előítélet, az idősebb és fiatalabb em-
berekkel szembeni emberi jogok sértésének fő okai, hogy hatékony intézkedéseket kell hozni 
az idősek diszkriminációja ellen és támogatni kell a különböző tevékenységeket és kampá-
nyokat, amelyek felhívják a figyelmet az idősek diszkriminációjának negatív következménye-
ire. Javítani kell törvényeinket, politikáinkat és nemzetközi emberi jogi mechanizmusainkat 
az életkoron alapuló diszkrimináció és annak következményeinek bizonyítékai figyelembevé-
tele tekintetében. Az EU-tagállamoknak ezeket a következtetéseket kiindulópontként kell 
felhasználniuk az életkoron alapuló diszkrimináció kezelésével kapcsolatos további politikai 
vitákhoz az Európai Unióban és azon túl.
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2021-ben a Hivatal képviselői aktívan részt vettek 21 nemzetközi eseményen, amelyek a 
fenti szervezetek körén kívül zajlottak. Ezek az események a következők voltak:

• „NHRI/NEB engagement with the European Committee of Social Rights (ECSR)” online 
találkozó, 2021. február 22. és 24., az Európai Szociális Charta Osztálya, az ENNHRI és a 
nemzeti egyenlőségi testületek szervezésében;

• A „Mesterséges Intelligenciát Kutató Nemzetközi Központ (IRCAI) online konferenciája”, 
2021. március 29. és 30., az UNESCO szervezésében;

• „A SOLVIT hálózat 50. éves szakértekezlete az esélyegyenlőségi testületek számára, 
amelyek egyben a személyek szabad mozgásával foglalkozó testületek az EU-ban”, 
2021. április 20., a SOLVIT hálózat szervezésében;

• „Game-changing technologies – How will the impact Europe’s economy, work and 
employment?” webinárium, 2021. április 20., az Eurofound szervezésében;

• „Webinar on the UN Global Report on Ageism 2021”, 2021. április 27., az AGE Platform 
Europe szervezésében;

• „From words to actions: Shedding light on the S.H.I.F.T. towards meaningful inclusion 
in Europe” webinárium, 2021. május 11., a COFACE szervezésében (európai családok 
szervezete);

• „Gender Equality Law” webinárium, 2021. május 17-18., az ERA szervezésében (The 
Academy of European Law);

• online IDAHOT+ Fórum, 2021. május 18., az Európa Tanács, a brit és a ciprusi kormány, 
valamint az European Network of LGBTI Governmental Focal Points (EFPN) közös 
szervezésében;

• „Diversity in times of covid-19” nemzetközi rendezvény az Európai Sokszínűségi 
Hónap keretében, 2021. május 19., a Szlovéniai Sokszínűségi Charta és a Horvátországi 
Sokszínűségi Charta szervezésében;

•  „Az interszekcionalitás és az emberi jogok” (Intersectionality and Human Rights), 
könyv online bemutatója, 2021. május 26., a Law Bonavero Institute of Human Rights in 
Oxford Human rights hub szervezésében;

• „Szólásszabadság (EJEE 10. cikk): az EJEB közelmúltbeli ítélkezési gyakorlata” 
szeminárium, 2021. május 27-28., az ERA (The Academy of European Law) szervezésében;

• online konferencia a médiajogról, 2021. június 16-18., az ERA (The Academy of European 
Law) szervezésében;

16.10  Egyéb nemzetközi események 
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• „Inequality in a time of global crisis: What have we learned about effective & proportional 
responses?” konferencia, 2021. július 14-16., a Berkeley Center on Comparative Equality 
& Anti-Discrimination Law szervezésében;

• „Filling the gaps in Equality Legislation in the EU Member States” webinárium, 2021. 
szeptember 7., az ARDI (the European Parliament Anti-racism and Diversity intergroup), 
the Spanish Alliance for an Equal Treatment Law, a Fundacion de Secretariado Gitano és 
az Equinet szervezésében;

• „A nemek közötti bérszakadék áthidalása az átláthatóság révén” online szakértekezlet, 
2021. szeptember 22-23., a Sutherland School of Law (UCD) in Women in Law @ University 
– The Women in Law Initiative szervezésében;

• „Kiegyensúlyozott szülői nevelés” nemzetközi konferencia, 2021. október 27., a DOOR 
- Egyesület a Gyermekekért, Apaságért és Igazságért (Društvo za otroke, očetovstvo in 
resnico) szervezésében;

• „Oktatás – a jólét kapuja a gyermekek számára” („Education - A gateway to well-being for 
children”) webinárium, 2021. november 18., az Eurochild (Gyermekjogi és Gyermekjóléti 
Hálózat) szervezésében;

• „International discussion on GBV in the Covid-19 context”, 2021. november 29., a Zavod 
Krog in Ema szervezésében;

• „A nem jogi elismerése” („Legal Gender Recognition”) webinárium, 2021. december 3., az 
Európai Kutatási Tanács szervezésében;

• „Gender equality plan as change maker: Successful practices for sustainability”, 2021. 
december 9., a The R&I Peers szervezésében (az Európai Bizottság által finanszírozott 
projekt);

• „Political Participation of LGBTI+ People in the Western Balkans and Turkey”, 2021. 
december 14. és 15., az ERA – Egyesület az LGBTI személyek egyenlő jogaikért a Kelet-
Balkánon és Törökországban szervezésében.

16 A hivatal nemzetközi együttműködése
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Egyesült Nemzetek Szervezete

Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózata

Európa Tanács

Európai Unió 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 

Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal

A Szlovén Köztársaság Kormánya

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága

Büntető Törvénykönyv

leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és 
interszexuálisok, valamint más, nemileg nem normatív identitású 
emberek

Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 

Pénzügyminisztérium 

Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium

Oktatási, Tudományos és Sport Minisztérium 

Közigazgatási Minisztérium 

Kulturális Minisztérium 

Osztályközi Emberi Jogi Bizottság

Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezési Minisztérium 

A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény

Belügyminisztérium 

Környezetvédelmi és Térrendezési Minisztérium 

Védelmi Minisztérium 

Igazságügyi Minisztérium 
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MZ 

MzI 

MZZ 

Nemzetgyűlés 

NHRI

NIJZ 

NPUR 

NSIOS 

NVO

OHCHR

OVSE

PCT

SZJ

SZK

UL

VDT

ZDGNS

ZDR-1

ZJRM-1

ZP-1

ZPIZ-2

ZUNEO

ZUP

ZVarD 

Egészségügyi Minisztérium 

Infrastrukturális Minisztérium 

Külügyminisztérium 

A Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlése

Nemzeti Emberi Jogi Intézet

Nemzeti Közegészségügyi Intézet 

Roma intézkedések nemzeti programja

Szlovénia Fogyatékosságügyi Szervezeteinek Nemzeti Tanácsa 

Nem kormányzati szervezetek

Az ENSZ Emberi Jogi Főképviselőjének Hivatala

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet

átesettség/oltottság/tesztelés

szlovén jelnyelv

Szlovén Köztársaság

Ljubljanai Egyetem

Főügyészség

Szlovéniai Siketek és Nagyothallók Egyesületeinek Szövetsége

Munkaügyi kapcsolatokról szóló törvény

A közrend és a béke védelméről szóló törvény

Szabálysértési törvény

A nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény

Az egyenlő bánásmód elvének megvalósításáról szóló törvény

A közigazgatási eljárásról szóló törvény

A diszkrimináció elleni védelemről szóló törvény

17 Mozaikszavak és rövidítések 
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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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