
EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 
Elnök

Ügyiratszám: EBH/241/ /2018. 
Ügyintéző: dr. Soós Andrea

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.) (a továbbiakban: hatóság) a 
Szegedi LMBT Közösségért Csoport ( meghatalmazott.

a továbbiakban: kérelmező) kérelmére a dr. Vígh András ügyvéd 
által képviselt Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (1134 Budapest, Váci út 49., a továbbiakban: eljárás alá vont) szemben az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése tárgyában lefolytatott eljárásban az alábbi

HATÁROZATOT
hozta.

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont Új Nemzedék Központ Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság azzal, hogy megtiltotta a Szegedi LMBT 
Közösségért Csoportnak a Szegedi Közösségi Térben rendezvények megtartását, 
megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és a kérelmezővel szemben szexuális 
irányultsága és politikai véleménye miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított 
meg.

A hatóság megtiltja az eljárás alá vontnak a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és 
100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegét az eljárás alá vont Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni 
a központosított bevételek 10032000-01040401-000000000 számú beszedési számlájára 
történő átutalással.

Amennyiben a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 
késedelmi pótlékot kell fizetnie, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része.

Az eljárásban a hatóság 17.275,- Ft, azaz tizenhétezer kétszázhetvenöt forint -  útiköltségből 
származó -  eljárási költséget állapított meg, amelyet az eljárás alá vont Új Nemzedék 
Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szintén a határozat 
kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a hatóság 10032000-00288413- 
00000000 számú Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára történő átutalással.
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A határozat ellen a közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a döntés 
bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

A végzéssel szembeni közigazgatási pert a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi 
Törvényszéknek címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban, írásban benyújtott 
keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

A jogi képviselővel eljáró fél a kérelmet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 
igénybevételével köteles benyújtani az Egyenlő Bánásmód Hatóság EBH Hivatali Kapuján 
(KRID: 101221969) keresztül.

INDOKOLÁS

kérelmezők 2018. február 23-á 
előadott panaszukban azt sérelmezték, hogy a szervezetüket -  a Szegedi LMBT Közössege:-. 
Csoportot -  az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. a politikai vagy más véleményük, szexuális 
irányultságuk és egyéb helyzetük (közügyekben való részvétel) miatt kitiltotta a bepanaszolt által 
Szegeden működtetett közösségi térből. A panasz postai úton érkezett az Egyenlő Bánásmód 
Hatósághoz 2018. február 28-án.

A kérelemben foglaltak szerint a Szegedi LMBT Közösségért Csoport 2017 áprilisától összesen 
17 alkalommal vette igénybe az eljárás alá vont által működtetett közösségi teret -  a szegedi 
közösségi tér vezetőjének a jóváhagyásával -  különféle programok (taggyűlések, megbeszélések, 
filmvetítések stb.) céljából. A kérelem szerint 2017. november 24-én , az eljárás
alá vont szegedi vezetője telefonon arról értesítette a kérelmező két tagját, nevezetesen

és , hogy -  az Új Nemzedék Központ vezetőségének utasítására - a jövőben
informális csoportként nem szervezhetnek náluk közösségi programokat. Kérelmező szintén 
előadta, hogy elmondása szerint a döntést a budapesti vezetőség azzal
indokolta, hogy mivel a politikai pártok ki vannak tiltva a közösségi térből, a kérelmező pedig 
„politizál”, így a politikai pártokkal azonos elbírálás alá esnek. Ugyanezen a napon

kérésére két, már meghirdetett programot -  egy filmklubot és egy taggyűlést -  át kellett 
szervezniük egy másik helyszínre.

A kérelmező álláspontja szerint egy érdekvédelemmel is foglalkozó civil társaság nincs 
összehasonlítható helyzetben egy politikai párttal, így nem eshet azonos elbírálás alá, ezért az 
eljárás alá vont azzal, hogy a kérelmezőt kitiltotta a szegedi közösségi teréből, ezzel vele 
szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg.

Fentiekre tekintettel a kérelmező a politikai vagy más véleményükkel, szexuális irányultságukkal 
és egyéb helyzetükkel (közügyekben való részvétel) összefüggő hátrányos megkülönböztetés 
miatt kérte a hatóság eljárását.

a Csongrád megyei cgyenlöbánásmód referensnek személyese-.
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Miután a kérelem tartalom szerinti elbírálása alapján nem volt egyértelmű, hogy szervezetet vagy 
magánszemélyeket ért hátrány, és emiatt a panaszosok egyéni kérelmezők, vagy maga a szervezet 
kíván eljárást kezdeményezni a hatóság előtt, továbbá mivel a kérelmezőt a védett tulajdonság 
vonatkozásában valószínűsítési kötelezettség terheli, ezért a hatóság 2018. március 6-án 
hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melynek kérelmező 2018. március 19-én eleget tett.

A kérelmező civil társaságként kérte panasza elbírálását, képviseletével tagot bízta
meg. A hiánypótlásban a szexuális irányultság és a politikai vélemény, mint védett tulajdonságok 
mellett egyéb helyzetként a közügyekben való részvételre, illetőleg a részben külföldi forrásokból 
történő gazdálkodásra hivatkozott. Kérelmező képviselője a beadványban előadta, hogy politikai 
véleményük a nyilvánosság számára a kiadott sajtóközleményeikből folyamatosan megismerhető, 
mely igazolásául csatolt több, a tevékenységükkel kapcsolatosan megjelent sajtóhírt. Kérelmező 
nyilvános politikai véleményének része, hogy nem ért egyet a külföldről támogatott szervezetek 
átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvénnyel és ennek kifejezésre juttatása érdekében 
2017 márciusában csatlakozott az e törvény hatályon kívül helyezése érdekében létrejött 
Civilizáció nevű mozgalomhoz, amely az e törvényt ellenző civil szervezeteket fogja össze. 
Kérelmező csatlakozott a mozgalom által kiadott közös állásfoglaláshoz, részt vettek a mozgalom 
által szervezett „Hősök Vétója”, illetőleg „Hősök Vétója II.” elnevezésű budapesti tüntetéseken 
2017. április 12-én, valamint 2017. május 29-én. Tekintettel az Új Nemzedék Központ Nonprofit 
Kft. állami kötődésére, kérelmező megítélése szerint a külföldről támogatott szervezetek 
átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvénnyel kapcsolatos kritizáló véleményük 
szolgálhatott a kitiltás alapjául. A kérelmező vele összehasonlítható helyzetben levő, szintén a 
szegec -ozössegi tétben eseményeket rendező szervezetként jelölte meg a szegedi Alternatíva 
Egxesületet, a Fatima Ház Alapítványt, illetőleg a „Rólad szól” eseménysorozatot.

Kérelme alátámasztásául csatolta dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő „Kitilthatóak-e az 
LMBTQ-szevezetek az Új Nemzedék közösségi tereiből?” kérdésére az alapjogi biztos AJB- 
6341/2017. ügyszámú válaszát. Bár az alapjogi biztos a konkrét esetet nem vizsgálta, de absztrakt 
alkotmányossági válaszként leírta, hogy a civil szervezetek egy része nem kíván társadalmi 
megjelenést, csupán saját tevékenységüket kívánják jogilag értékelhető formában folytatni (pl. 
szakkörök). Azonban a biztos hangsúlyozta, hogy „a civil szervezetek más része ugyanakkor 
kifejezetten azzal a céllal jön létre, hogy az általa relevánsnak tartott szempontot a társadalom 
számára közvetítse. A civil szervezetektől nem várható el az értéksemlegesség; értelemszerűen az 
általuk kitűzött, fontosnak tartott célt jelenítik meg. Az Ebktv. hatálya alá tartozó jogalanyok nem 
tehetnek diszkriminatív módon különbséget a civil szervezetek között abból a szempontból, hogy 
azok vállalt céljaival egyetértenek vagy nem. Ezekkel a célokkal nem kell azonosulniuk, de 
szolgáltatásaikat valamennyi civil szervezet számára azonos módon kell biztosítaniuk, és 
különbséget csak szűkén értelmezett objektív kritériumok szerint tehetnek. ”

A hatóság 2018. március 21-én eljárást indított az Új Nemzedék Központ Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (1134 Budapest, Váci út 49.) szemben, egyben 
az eljárás alá vont intézmény képviselőjét nyilatkozattételre hívta fel. A címzett az elektronikus

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Tel.: 06 (1) 795-2975
Fax.: 06 (1)795-0760



4

ügyiratot a második értesítést követő ötödik munkanapon sem vette át, így telefonon értesítette a 
Hatóság az ügyirat érkezéséről, melyet végül az eljárás alá vont 2018. április 11-én vett át.

A hatósághoz 2018. április 20-án beérkezett nyilatkozatában az eljárás alá vont jogi képviselője 
előadta, hogy az eljárás alá vont az ország területén működő közösségi terek az EFOP-1.2.3- 
VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú, Komplex Ifjúsági Fejlesztések -  Új Nemzedék 
Újratöltve megnevezésű projekt keretében tartja fenn és működteti. Az Európai Unió által 
finanszírozott projekt végrehajtása megvalósítási és elszámolási feltételekhez kötött. A projekt 
megvalósíthatósági tanulmánya szerint a közösségi terek célja, hogy olyan ifjúsági helyszínek 
kerüljenek kialakításra, ahol a fiatalok helyi közéletbe való belépésének, véleményformálásának 
előkészítő terepet tudnak biztosítani, valós párbeszédet tudnak kialakítani a felnőtt korosztállyal, 
illetve hangot tudnak adni véleményüknek.
A módszertani kézikönyv szerint a projekt fókusza a tevékenység témaköre szerint:

- életpálya tervezés, ezen belül tehetségfejlesztés és hátránykompenzáció
- önkéntesség

ifjúságügy, ezen belül közösségfejlesztés és ifjúsági érdekképviselet 
A projekt részcéljai:

- az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű célcsoportok számára
- ifjúsági szakpolitikai irányok meghatározása és a hatékony ifjúságtámogatási rendszer 

kidolgozása
- az aktív állampolgárság, az önkéntesség, a társadalmi és közösségi szerepvállalás 

népszerűsítése, ösztönzése
- a fiatalok elhelyezési esélyeinek növelése, a külföldön dolgozó fiatalok hazai 

munkaerőpiacra történő visszailleszkedésének elősegítése
A projekt megvalósítása során három indikátornak kell megfelelni:
- 25 éven aluli résztvevők száma
- közvetített önkéntesek száma
- önkéntes programokban résztvevők száma

Eljárás alá vont megítélése szerint kérelmező csak bizonyos, igen kis szegmensben fedi a projekt 
által megvalósítandó, előzőekben leírt célokat. A projektben meghatározott nyitott és elfogadó, 
befogadó szemléletmód megerősítésének követelményét eljárás alá vont más módszerrel és 
szervezetekkel valósítja meg, úgynevezett „esély órákat” tart a közösségi térben, illetőleg a 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal működik együtt. Megítélésük szerint e tevékenység a 
kérelmezőhöz képest sokkal tágabb területet fed le és nem csak az LMBTQ közösséggel, hanem a 
nők, fogyatékossággal élők, gyerekek, idősek, hátrányos helyzetű térségek lakóival kapcsolatos 
érzékenyítő feladatokat is ellátnak.

Az eljárás alá vont hangsúlyozta, hogy a projekt elsődleges célcsoportját 12-25 éves fiatalok 
alkotják, akik a szexualitás, illetve a kérelmező által is képviselt szexuális kisebbségek témakörét 
illetően különösen érzékeny csoportnak számítanak. Az eljárás alá vont kötelességének tartja 
annak a veszélynek az elkerülését, hogy a gyermek megfelelő fejlődéshez való joga sérüljön egy 
esetleges a szellemi, illetve erkölcsi fejlődésének nem megfelelő (túl korai), szexualitással 
kapcsolatos helyzettel való találkozással a közösségi téren belül.

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Tel.: 06 (1) 795-2975
Fax.: 06 (1) 795-0760



Ezen indokokra tekintettel hozta meg azt a döntését, hogy a kérelmező ne szervezzen további 
programot a szegedi közösségi térben, azonban a közösségi tér használatát magánszemélyként, 
továbbá a közösségi tér által szervezett programokon való részvételt sem magánszemélyként, sem 
szervezetként nem korlátozta. Mindezek alapján a döntésük -  álláspontjuk szerint -  kitiltásként 
nem értelmezhető.

Eljárás alá vont jogi képviselője szintén előadta, hogy eljárás alá vont egyszemélyes nonprofit, 
közhasznú korlátolt felelősségű társaság, melynek egyedüli tulajdonosa a Magyar Állam, a 
tulajdonosi jogokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja. Az eljárás alá vont nem 
vizsgálja a közösségi tér használatát sem politikai, sem más, az Ebktv. 8. §-ban felsorolt 
szempont szerint. Eljárás alá vont jogi képviselője szerint ezt a tényt támasztja alá, hogy 
kérelmezőnek a Civilizáció mozgalomhoz történt csatlakozása után is lehetőséget biztosítottak 
rendezvények szervezésére. Az eljárás alá vont döntésének nem a kérelmező politikai nézetei, 
hanem a közösségi tér politikai/ideológiai semlegességének megőrzése volt az egyik oka.

Eljárás alá vont képviselője vitatta a kérelmező beadványában feltűntetett szexuális irányultságon 
alapuló diszkriminációt, tekintettel arra, hogy megítélése szerint ezt kérelmező az Ebktv. 19. §- 
bán foglaltak ellenére nem valószínűsítette, illetőleg kérelmező tagjai 2017. november 24-e után 
is bármikor részt vehettek a szegedi közösségi tér által szervezett rendezvényeken. Szintén vitatta 
a közéleti tevékenységben való részvételt, mint védett tulajdonságot, álláspontja szerint az 
hozzátartozik kérelmező nyilvános politikai, illetve ideológiai véleményéhez, az attól való 
leválasztása megítélése szerint nem életszerű.

Az eljárás alá vont jogi képviselője a beadványa végén összefoglalóan az alábbi okokat jelölte 
meg, melyek miatt kérelmező nem rendezhet több programot a szegedi közösségi térben:

- kérelmező tevékenysége csak kis szegmensben járul hozzá az eljárás alá vont által 
megvalósítandó célok és indikátorok megvalósításához

- a szexualitás (és ezen belül a szexuális kisebbségek) témakörének megismertetése, 
tárgyalása a projekt elsődleges célcsoportjában álláspontjuk szerint elsődlegesen a szülők, 
család feladata

- kérelmező politikai és ideológiai nézeteinek a közösségi térbe történő bekerülését az 
eljárás alá vont nem tudja ellenőrizni, így sérülhet a közösségi tér politikai és ideológiai 
befolyástól mentessége

- az eljárás alá vont kötelezettsége a projekt céljainak és indikátorainak hiánytalan 
megvalósítása, így az ő joga és felelőssége eldönteni, hogy egy adott szervezet programja 
milyen arányban járul hozzá a projekt céljainak megvalósításához. Megítélésük szerint 
kérelmező programjai, mely a szexuális mássággal élők helyzetéről szólt a programok 
száma miatt aránytalanul nagyobb szerepet kapott.

Eljárás alá vont jogi képviselőjének nyilatkozata alapján a közösségi terekből való kitiltást nem 
alkalmazták a kérelmezővel szemben.
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Eljárás alá vont képviselője a beadványban jelezte, hogy az eljárás alá vont kész egyezséget kötni 
a kérelmezővel. Egyezségi ajánlatuk szerint szívesen együttműködnek a kérelmezővel a 
Szivárvány-hét során, valamint továbbra is lehetőséget biztosítanak a szegedi közösségi tér 
programjain való részvételre szervezetként és magánszemélyként egyaránt. Abban az esetben 
biztosítják a kérelmező számára rendezvények tartását, amennyiben azok a projekt céljaival 
összhangban álló, bizonyíthatóan politika- és ideológiamentesek, a projekt megvalósítását 
elősegítik és megfelelnek az arányosság szempontjának. Az eljárás alá vont fenntartja a jogot, 
hogy bármely kérelmező által szervezett rendezvényt az előzőekben megjelölt szempontok 
szerint szűrje és amennyiben azt nem tartja megfelelőnek, akkor a közösségi tér használatát ne 
engedélyezze.

Eljárás alá vont egyezségi ajánlatot tartalmazó nyilatkozatát 2018. április 23-án a hatóság 
megküldte a kérelmező képviselője részére, aki a felajánlott egyezséget nem fogadta el.

Kérelmező képviselője az eljárás alá vont érveire előadta, hogy a kérelmező csoport tagjainak 
átlagéletkora a kitiltás napján 24 év volt és a tagok 71%-a megfelelt az Új Nemzedék Újratöltve 
projekt célcsoportjának (12-25 éves korosztály). Szintén több pontban vitatta eljárás alá vont 
azon érvelését, mely szerint a gyermekek megfelelő szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való joga 
sérülne, ha túl korán találkoznának a szexuális kisebbségek témakörével a közösségi térben. 
Egyrészt a gyermekek a szervezet jelenlététől függetlenül is találkozhatnak a szexualitás és a 
szexuális kisebbségek témakörével, hiszen az LMBTQ közösség tagjai magánszemélyként is 
rendszeresen látogatják a közösségi teret. A kérelmező programjain való részvétel minden 
esetben önkéntes, tehát csak az találkozik ezzel a témával, akinek ez szándéka. A kérelmező 
minden esetben a közösségi tér nyitvatartási idején kívül (pl. hétvégén vagy esténként) szervezett 
közösségi programokat, így garantálva volt, hogy tényleg csak az érdeklődők vesznek részt a 
programokon. Kérelmező nyilatkozott arra vonatkozóan is, hogy egyetlen alkalommal sem 
tartottak szexuális felvilágosítást vagy ilyen jellegű rendezvényt a szegedi közösségi térben. 
Szemléletformáló, illetőleg érzékenyítő foglalkozásokat minden esetben kizárólag előzetes 
meghívásra tartanak, jellemzően oktatási intézményekben, azonban eljárás alá vonttól ilyen 
meghívás nem érkezett feléjük.

Kérelmező képviselőjének álláspontja szerint nem helytálló az eljárás alá vont azon 
megállapítása, mely szerint kérelmező, illetőleg programjai ne illeszkednének a projekt céljaihoz. 
Ellentmondásosnak nevezte az eljárás alá vont azon érvelését, mely szerint nem vizsgálják a 
rendezvényt szervezők politikai nézeteit, ugyanakkor a kérelmezővel kapcsolatosan olyan 
megállapítást tettek, hogy nem semlegesek.

Tekintettel arra, hogy kérelmező képviselője elutasította az eljárás alá vont egyezségi ajánlatát, a 
hatóság 2018. május 14-én kelt idéző végzésében tárgyalásra hívta össze az ügyfeleket 2018. 
május 24. napjára.

A tárgyalás elején kérelmező pontosította a kérelmét. Védett tulajdonságként csak a politikai 
véleményt és a szexuális irányultságot jelölték meg, az egyéb helyzetre mint védett tulajdonságra 
a továbbiakban nem hivatkoznak.
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A projekt működési feltételei kapcsán az eljárás alá vont jogi képviselője előadta, hogy a 
beadványukban megjelölt, a közösségi tereket üzemeltető projekt céljai 2016-2017-ben 
ugyanazok voltak, tehát a tevékenység megkezdésétől kezdve azokban nem következett be 
változás.

A kérelmezőnek a közösségi térben tartott rendezvényei kapcsán az eljárás alá vont jogi 
képviselője nem tudott arról, hogy 2017. folyamán érkezett panasz a kérelmezőnek a szegedi 
közösségi térben folytatott tevékenységével, rendezvényeivel kapcsolatosan.

Eljárás alá vont jogi képviselője megismételte a beadványukban előadottakat, mely szerint az 
ország területén a projekt céljainak megvalósítása érdekében működtetik a közösségi tereket. 
Álláspontjuk szerint, hogy az eljárás alá vont e céloknak meg tudjon felelni, megválaszthatja azt, 
hogy milyen módon szeretné elérni azokat, kikkel (milyen szervezetekkel) együttműködve. Az 
eljárás alá vont a kérelmezővel az együttműködést azért szakította meg, mert e projektcélok 
elérését más módszerrel, más szervezet programjainak biztosításával kívánta elérni 2017. 
novemberétől. Lényeges szempont megítélésük szerint, hogy az eljárás alá vont nem tiltotta ki 
kérelmezőt a szegedi közösségi térből, az egyezségi ajánlatuk része volt, hogy a kérelmező a 
közösségi térben szervezett rendezvényeken a jövőben, mint szervezet is részt vehet.

Eljárás alá vont jogi képviselője előadta, hogy megítélésük szerint kellően részletes egyezségi 
ajánlatot tettek, melyet változatlanul fenntartanak, a részletek vonatkozásában tárgyalnának a
kérelmezővel.

A Kérelmező képviselője az eljárás alá vont ügyvédjének nyilatkozatára előadta, hogy az eljárás 
alá vont szabadon megválaszthatja, hogy mely civil szervezetekkel kíván együttműködni, 
azonban a magyar jogszabályok rá is vonatkoznak. Megítélésük szerint az Ebktv. előírásait sérti, 
ha bizonyos civil szerveződéseket nem engednek be a közösségi térbe. A kérelmező először a 
„biztonságos tér” kampányuk kapcsán került kapcsolatba az eljárás alá vont által üzemeltetett 
szegedi közösségi térrel. 2017. áprilisában a szegedi közösségi térben kihelyezték a „biztonságos 
tér” matricájukat, ettől kezdve itt tartották a rendezvényeiket. 2017. április és 2017. november 24- 
e között minden rendezvényt (szám szerint 17) itt tartottak. Mindig előzetesen egyeztettek a 
rendezvényekről a szegedi közösségi tér vezetőjével. Kérelmező képviselője elmondta, hogy a 
rendezvények előzetes leegyeztetése úgy zajlott, hogy miután telefonáltak, illetőleg személyesen 
egyeztettek a rendezvényekről, mindig lehetővé tették, hogy rendezvényt szervezzenek, 
semmilyen más formális elvárás nem volt. A rendezvények szervezése során az eljárás alá vont 
által hivatkozott projektcélok soha nem kerültek szóba, illetőleg az sem, hogy ezeknek meg 
kellene felelniük. 2017. november 24-e előtt már rendeztek taggyűlést és filmklubot is, hasonló 
módon, ahogyan a megjelölt novemberi napon kérték, azonban ekkor már elutasították őket. 
Taggyűlést legalább havonta egyszer tartottak, filmklub is volt korábban, azonban a film 
tartalmát emlékeik szerint nem kérdezték meg tőlük, de egyik sem volt felnőtt tartalmú.

A kérelmező képviselője beadványukkal egyezően hangsúlyozta, hogy a kérelmező tagjainak 70 
%-a az eljárás alá vont által megjelölt korosztályi célcsoportba tartozik. A korábbi rendezvényeik
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közül egyiknek a célja sem volt szexuális felvilágosítás. A programjaik nyilvánosak voltak, a 
közösség építését szolgálták, szexuális vagy politikai töltetük nem volt. Szexualitással 
kapcsolatos érzékenyítő programot a közösségi tér falain belül nem végeztek. A rendezvényeiken 
kifejezett politikai téma nem merült fel, a taggyűlések részben érdekérvényesítéssel, részben 
közösségfejlesztéssel foglalkoztak. A kitiltásuk óta többször megkeresték a szegedi közösségi tér 
vezetőjét, személyesen, egyszer 2017. december elején, az ombudsmani ajánlás
kapcsán mentek be, majd 2018. elején is érdeklődtek, hogy szervezhetnek-e újra rendezvényt. 
Azt a választ kapták a közösségi tér vezetőjétől, hogy ugyanaz a helyzet, továbbra sem 
szervezhetnek programokat. E-mailt is írtak 2017. december elején az eljárás alá vont 
vezetőségéhez, melyben engedélyt kértek program szervezésére, de erre nem kaptak választ.

Kérelmező képviselője előadta, hogy amennyiben az egyezségi ajánlat változatlan tartalmú, 
akkor azt nem fogadják el, tekintettel arra, hogy abban nem látnak megfelelő garanciákat a 
rendezvények változatlan feltételekkel történő megszervezésére. A megbeszélésre továbbra is 
nyitottak, azonban megítélésük szerint 2017. november óta lett volna bőven idő és alkalom erre. 
Kizárólag egyféle egyezséget tudnának elfogadni, azt, hogy ugyanúgy, minden korlátozás nélkül, 
mint a többi civil szervezet szervezhessenek programokat a közösségi térben, a 2017. április és 
2017. november 24. között megtartott rendezvényekhez hasonló módon, informális úton 
egyeztetve.

Kérelmező képviselőjének nyilatkozatát az eljárás alá vont jogi képviselője egyezségi ajánlatként 
értelmezni nem tudta. Szerinte korlátozásmentes módon rendezvényt sem a szegedi, sem az 
ország többi közösségi terében nem lehet tartani. Arra vonatkozóan azonban nem tudott 
nyilatkozni, hogy szervezetek esetében mi a rendezvények megtartására történő előírt 
bejelentkezési mód.

A kérelmező képviselője határozottan kijelentette, hogy korábban esetükben egy alkalommal sem 
volt hivatalos, formális bejelentkezési mód, korábban mindig szóban egyeztettek a szegedi 
közösségi tér vezetőjével, megadva, hogy mikor, hány fő vesz részt, milyen eszközigényük van. 
illetőleg pontosan milyen program lesz. Esetileg, informálisan jelentkeztek be, nem kellett ezt 
írásban előre közölni, részletes programtervet csatolni.

A tényállás tisztázása végett a tárgyaláson a hatóság tanúként hallgatta meg t (a
továbbiakban: tanú), a szegedi közösségi tér vezetőjét. A tanú előadta, hogy 2016. februártól 
vezeti a szegedi közösségi teret, körülbelül 2017. márciusában került először kapcsolatba a 
kérelmezővel.

A tanú a rendezvények tartásával kapcsolatos bejelentkezés folyamatáról úgy nyilatkozott, hogy 
általában szóban, helyben történő (személyes) vagy írásos felkérést kérnek a szervezettől, 
rákérdeznek arra, hogy milyen típusú a szervezet, illetőleg milyen rendezvényt kíván tartani. 
Amennyiben nem egyértelmű a szervezet működése és célja, akkor a tanú kikéri a központ 
véleményét is. Az engedélyezés során vezérelv, hogy a közösségi tér politikailag és ideológiailag 
semleges.

8

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Tel.: 06 (1)795-2975
Fax.: 06 (1)795-0760



9

A tanú a kérelmezővel kapcsolatosan úgy nyilatkozott, hogy átmenetileg nem szervezhetnek 
rendezvényeket. Más LMBTQ szervezettől eddig nem kaptak még megkeresést rendezvény 
megtartásával kapcsolatosan. A tanú, illetve eljárás alá vont eleinte korlátozás nélkül engedte 
kérelmező rendezvényeinek megtartását. A tanú nyilatkozata szerint 2017. november 24-e előtt 
egyetlen alkalommal sem volt probléma a kérelmező rendezvényeivel, illetőleg politikai 
véleményével valamint ideológiájával, informális módon (telefonon vagy személyesen) 
jelentkezhettek be a tanúnál.

Tanú az eljárás alá vont nyilatkozatában hivatkozott megvalósítási projektcélokat ismerte, 
azonban álláspontja szerint azoknak a kérelmező megfelelt. A tanú megerősítette, hogy a 
kérelmező főleg a nyitvatartási időn túl tartotta a rendezvényeit, illetőleg, panasz nem érkezett 
hozzá a kérelmező által tartott rendezvények kapcsán.

A 2017. november 24-i rendezvények (taggyűlés és filmklub) elutasítása vonatkozásában a tanú 
úgy nyilatkozott, hogy e döntést nem ő hozta meg. Ezen a napon telefonbeszélgetést folytatott 

val, aki eljárás alá vont kommunikációs igazgatóságán pr tanácsadó. arról
tájékoztatta, hogy a továbbiakban egyelőre nem tudják befogadni a kérelmező rendezvényeit. A 
tanú nyilatkozata szerint az eljárás alá vontnak a kérelmezővel kapcsolatos döntéséről részletes 
indokolást nem kapott, a hivatalos válasz szerint az elutasítás okaként kérelmező politikai 
tevékenységére hivatkoztak.
Mivel a felek között nem született egyezség, a hatóság érdemben döntött az ügyben.

A hatóság az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével hozta meg 
sőméséi:

Az egyenlő bánásmódról és az esélvesyenlősés előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) 14. § (1) a) pontja szerint a hatóság kérelem alapján vizsgálatot folytat 
annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét.

Az Ebktv. 1. §-a alapján az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén 
tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos 
tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell 
eljárni.

Az Ebktv. 3. § (1) g) pontja alapján kérelmező: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az egyenlő bánásmód követelménye 
megsértésének megállapítását maga kezdeményezte, vagy arra jogosult lett volna és az eljárásban 
ügyfélnek minősül.

Az Ebktv. 5. § b) pontja alapján az egyenlő bánásmód követelményét köteles megtartani az adott 
jogviszony tekintetében, aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást 
nyújt vagy árut forgalmaz.
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Az Ebktv. 7. § (1) bekezdése szerint az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti a 
közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a 
jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.

A 7. § (2) bekezdése értelmében az e törvény eltérően nem rendelkezik, az olyan magatartás, 
intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat nem sérti az egyenlő bánásmód 
követelményét, amely

a) a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése érdekében, 
elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél elérésére alkalmas és 
azzal arányos,

b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a tárgyilagos mérlegelés szerint az 
adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, észszerű indoka van.

c)
Sérti az egyenlő bánásmód követelményét, és az Ebktv. 8. § m) és j) pontjai értelmében közvetlen 
hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy 
személy vagy csoport valós vagy vélt szexuális irányultsága, illetve politikai vagy más 
véleménye miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható 
helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

Az Ebktv. 19. §-ában alkalmazott osztott bizonyítás alapján a kérelmezőt csupán védett 
tulajdonságának, valamint sérelmének valószínűsítési kötelezettsége terheli, míg az eljárás alá 
vont félnek a hatósági eljárásban azt kell bizonyítania, hogy a kérelmező által valószínűsített 
körülmények nem álltak fenn, vagy megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, illetve az 
adott jogviszonyban nem volt köteles megtartani azt.

A hatóság az ismertetett tényállás alapján  -  a fen ti jogszabályokra tekintettel - megállapította, 
hogy a kérelem az alábbiak szerint megalapozott.

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont szervezetre kiterjed az Ebktv. hatálya. A 
hatóság megállapította továbbá, hogy kérelmező az általa csatolt dokumentumok alapján a 
rendezvényeinek megtartását tiltó döntés időpontjában, 2017. november 24-én rendelkezett az 
Ebktv. 8. § m) és j) pontjaiban meghatározott védett tulajdonságokkal, valamint hátrányként 
értékelte azt, hogy eljárás alá vont 2017. november 24-e óta nem engedélyezte kérelmező részére 
rendezvények megtartását a szegedi közösségi térben.

A hatóság a továbbiakban azt vizsgálta, hogy fennállt-e oksági kapcsolat a kérelmező szexuális 
irányultsága, valamint politikai véleménye és aközött, hogy nem engedélyezték számára 
rendezvény tartását a közösségi térben.

Nem vitás, hogy 2017. november 24-e előtt a kérelmező (2017. április és 2017. november 23-a 
között) akadály nélkül szervezhetett rendezvényeket (szám szerint 17-et) a szegedi közösségi 
térben. A 2017. november 24-én elutasított két programtípus (taggyűlés és filmklub) megtartása a 
jelzett időszakban már megrendezésre került több alkalommal is. Az sem vitás, hogy az ezekre 
történő bejelentkezés a szegedi közösségi tér vezetőjének tanúvallomásával is alátámasztottan
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informális úton történt, kérelmező telefonon vagy személyesen egyeztetett az esemény 
tematikájáról, az időpontról, az általuk igényelt eszközökről.

Eljárás alá vont több indokot jelölt meg arra, hogy miért nem engedélyezte a kérelmező részére 
rendezvények megtartását, mellyel kapcsolatosan a hatóság álláspontja a következő:

1. Kérelmező tevékenysége csak kis szegmensben járul hozzá az eljárás alá vont által 
megvalósítandó célok és indikátorok megvalósításához. Az eljárás alá vont kötelezettsége a 
projekt céljainak és indikátorainak hiánytalan megvalósítása, így az ő joga és felelőssége 
eldönteni, hogy egy adott szervezet programja milyen arányban járul hozzá a projekt céljainak 
megvalósításához. Megítélésük szerint kérelmező programjai, mely a szexuális mássággal élők 
helyzetéről szólt, a programok száma miatt aránytalanul nagyobb szerepet kapott.

A hatóság ezt az érvelést nem fogadta el, tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont jogi képviselője 
a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy a projektcélok 2016., illetőleg 2017. évben nem változtak, 
tehát nem nyújthattak megfelelő indokot arra, hogy kérelmező rendezvényeit korlátozhassák, 
tekintettel arra, hogy a korábban megrendezett 17 eseménynél ezeknek megfelelt, illetőleg a 
2017. november 24-én elutasított két rendezvény a már korábban megtartottakkal azonos tartalmú 
lett volna. A szegedi közösségi tér vezetője tanúvallomásában úgy nyilatkozott, hogy a projekt 
céljai a számára ismertek, ezeknek a kérelmező megfelelt. A hatóság megjegyzi, hogy az eljárás 
alá vont által hivatkozott módszertani kézikönyv szerint a projekt egyik fókusza éppen a 
hátránykompenzáció, illetőleg az egyik részcélja az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a 
háarair- os helyzetű célcsoportok számára, és a kérelmező csoport tagjainak 70 %-a az eljárás alá 
■ magié.ói t  korosztályi célcsoportba tartozik.

2. A szexualitás (és ezen belül a szexuális kisebbségek) témakörének megismertetése, tárgyalása 
a projekt elsődleges célcsoportjában az eljárás alá vont álláspontja szerint elsődlegesen a szülők, 
a család feladata. Az eljárás alá vont kötelességének tartja annak megakadályozását, hogy a 
gyermek megfelelő fejlődéshez való joga sérüljön egy esetleges szellemi, illetve erkölcsi 
fejlődésének nem megfelelő (túl korai), szexualitással kapcsolatos helyzettel történő találkozással 
a közösségi téren belül.

A hatóság ezt az érvet, illetve magyarázatot sem fogadta el, tekintettel arra, hogy nem volt vitás, 
hogy a kérelmező által megtartott rendezvények közül egyiknek a célja sem volt szexuális 
felvilágosítás. A programjaik nyilvánosak voltak, a közösség építését szolgálták, szexuális 
töltetük nem volt, valamennyit a nyitvatartási időn túl (este és hétvégén) tartották. Szexualitással 
kapcsolatos érzékenyítő programot a szegedi közösségi tér falain belül nem végeztek. A szegedi 
közösségi tér vezetője tanúvallomásában megerősítette, hogy 2017. november 24-e előtt egyetlen 
alkalommal sem volt probléma a kérelmező rendezvényeivel valamint ideológiájával, főleg a 
nyitvatartási időn túl tartotta a rendezvényeit, illetőleg panasz nem érkezett hozzá ezekkel 
kapcsolatosan.

A hatóság megjegyzi, hogy eljárás alá vont érdemi nyilatkozatában szereplő azon kijelentések, 
mely szerint kérelmező szexuális irányultsága és rendezvényei káros befolyással lehetnek a
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projekt célcsoportját képező 12-25 éves fiatalokra, már önmagukban diszkriminatívak, emberi 
méltóságot sértőek.

3. Kérelmező politikai és ideológiai nézeteinek a közösségi térbe történő bekerülését az eljárás 
alá vont nem tudja ellenőrizni, így sérülhet a közösségi tér politikai és ideológiai befolyástól 
mentessége.

Nem fogadta el ezt az indokot sem a hatóság, tekintettel arra, hogy a szegedi közösségi tér 
vezetője által is megerősítve a kérelmező politikai tartalmú rendezvényt nem kívánt szervezni, az 
elutasított események (taggyűlés, illetőleg filmklub) sem voltak ilyen tartalmúak. Bár éppen az 
eljárás alá vont hivatkozik arra. hogy nem tudja vizsgálni a közösségi terek használóit sem 
politikai, sem más, az Ebktv. 8. §-ban felsorolt szempont szerint, azonban az eljárás alá vont 
irányítása alá tartozó szegedi közösségi tér vezetője a tanúvallomásában éppen az ellenkezőjét 
állította és hivatkozott arra, hogy a 2017. november 24-i, a rendezvények (taggyűlés és filmklub) 
elutasításáról a döntést nem ő hozta meg. Ezen a napon telefonbeszélgetést folytatott

, aki eljárás alá vont kommunikációs igazgatóságán pr-tanácsadó, aki arról tájékoztatta, 
hogy a továbbiakban egyelőre nem tudják befogadni kérelmező rendezvényeit. A tanú 
nyilatkozata szerint az eljárás alá vontnak a kérelmezővel kapcsolatos döntéséről részletes 
indokolást nem kapott, a hivatalos válasz szerint az elutasítás okaként kérelmező politikai 
tevékenységére hivatkoztak. A tanú ezen kijelentéseit a tárgyaláson eljárás alá vont jogi 
képviselője nem vitatta.

Az eljárás alá vont tehát nem tudta bizonyítani, hogy nem a kérelmező szexuális irányultsága és 
politikai véleménye, hanem más oka volt annak, hogy 2017. november 24-én, illetőleg az azt 
követő időszakban nem engedélyezte kérelmező részére rendezvény tartását a szegedi közösségi 
térben.

Az eljárás alá vont által fentebb ismertetett érvek nem felelnek meg az Ebktv. 7. í 2 bekezdés 
b) pontja által támasztott követelményeknek, mivel a kérelmező közösség: :erben való 
rendezvény megtartásának tiltására vonatkozóan észszerű indokot - amely a kitiltást megalapozta 
volna - nem tartalmaztak. Különösen nem volt elfogadható ilyen indokként az érvelés azért, mert 
korábban, 2017. november 24-ét megelőzően a kérelmezőnek változatlan feltétellel lehetősége 
volt a közösségi tér használatára, ott rendezvények szervezésére, megtartására.

Mindezek alapján a hatóság arra az álláspontra jutott, hogy az eljárás alá vont megsértette 
az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a kérelmezőnek 2017. november 24-én, 
valamint az azt követő időszakban nem engedélyezte a szegedi közösségi térben rendezvény 
tartását, a kérelmezőt ezért szexuális irányultsága és politikai véleménye miatt közvetlen 
hátrányos megkülönböztetés érte.

Az eljárás alá vonttal szemben a fentiekre is figyelemmel az Ebktv. 17/A. § (1) bekezdés b) és d) 
pontja szerinti jogkövetkezményeket állapította meg a hatóság.
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A jogkövetkezmények megállapítása során a hatóság tekintettel volt az eset összes körülményére, 
valamint mérlegelte az egyéni szempontokat, különösképpen azt. hogy a jogsértő magatartás 
jelenleg is fennáll, több személyt, a kérelmező csoport tagjait érinti, és két védett tulajdonság is 
érintett.

A szankció meghatározásánál a hatóság arra is tekintettel volt. hogy a jövőbeni hasonló 
jogsértések megakadályozása érdekében a jogsértő magatartás jövőbeni eltiltásán túl szükséges 
egy csekély mértékű, az eljárás alá vont teherviselő képességét figyelembe vevő bírság kiszabása 
is. A bírság összegének megállapításakor a hatóság figyelemmel volt arra is. hogy az eljárás alá 
vonttal szemben korábban eljárás nem indult.

Határozatomat az Ebktv. 14. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva 
hoztam meg.

A határozat elleni fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (Ákr.) 116. § (4) bekezdésének a) pontja zárja ki. A jogon oslatról szóló tájékoztatást az 
Ákr. 114. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
(Kpr.) 12. § (2) bekezdésének a) pontja, a 13. § (11) bekezdése, a 27. § (1) bekezdése, továbbá a 
39. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Budapest. 2018. június ,, ^  ”

A határozatot kapja:
,ly
2. dr. Vígh András ügyvéd
3. Irattár
4. Gazdasági és Ellátási Főosztály
5. Jogi főreferens
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