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Egyenlő Bánásmód Hatóság 

1539 Budapest, Pf. 672. 

 

Tisztelt Egyenlő Bánásmód Hatóság! 

Alulírott Dombos Tamás, a Háttér Társaság közhasznú egyesület (1132 Budapest, Csanády 

u. 4/B. II/4., képviseli: Dombos Tamás) ügyvivője közérdekű igényérvényesítő kérelmezőként 

az alábbiakat adom elő:  

Tényállás 

2015. december 21-én a Magyar LMBT Szövetség, amelynek egyesületünk is a tagja, 

elektronikus levélben kereste meg a nem sokkal korábban indult csalad.hu internetes oldal 

üzemeltetőjét, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetet (F/1.). Kértük, hogy az első 

házasok kedvezményéről szóló információs anyag egészüljön ki a bejegyzett élettársakra 

vonatkozó rendelkezésekkel is, hiszen a jogszabályok, valamint a Nemzeti Adó ás 

Vámhatóság tájékoztatója értelmében is megilleti ez a kedvezmény az azonos nemű 

bejegyzett élettársakat is.  

Ezt követően elindult egy hosszas levelezés. Először Bakonyi Zita, a Család Ifjúság és 

Népesedéspolitikai Intézet titkárságvezetője (2015 novemberétől a Nemzeti Család és 

Szociálpolitikai Intézetet e néven működött tovább) 2016. január 28-án kelt elektronikus 

levelében arról tájékoztatott a szövetséget, hogy az oldal szakmai tartalmáért az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma sajtóosztálya felel (F/2.).  

A Szövetség még aznap elektronikus levélben kereste meg az illetékes minisztériumot is 

(F/3.). Telefonos egyeztetés után 2016. február 16-án ismét elküldte a Szövetség az 

elektronikus levelet. 2016. május 3-án annak sorsáról telefonon érdeklődtek. Az EMMI 

telefonon megerősítette, hogy az elektronikus levél megérkezett, és arra hamarosan válaszolni 

is fognak. A válasz elmaradása miatt a Szövetség 2016. július 13-án ismét elküldte a korábbi 

megkeresést, amelyre végül 2016. július 15-én érkezett válasz elektronikus levélben Boros 

Péter tartalomért felelős szerkesztőtől, aki a következőket írta: „Örömmel olvastuk, hogy 

honlapunk az Önök tetszését is elnyerte. Amennyiben a megkeresésükben jelzett 

lehetőségekkel élni kívánnánk, jelezni fogjuk.” (F/4.) A szerkesztőség egyértelművé tette 

tehát, hogy az információs anyagot nem egészítik ki a bejegyzett élettársakra vonatkozó 

szabályokkal.  

2016. július 19. napján ezért a Magyar LMBT Szövetség az alábbi választ küldte a szerkesztő 

tájékoztatójára (F/5.).  

„A csalad.hu oldal kiadója a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, egy állami 

intézmény. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 4. §-a szerint a költségvetési szervek jogviszonyaik 

létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során az egyenlő bánásmód 
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követelményét kötelesek megtartani. A 8. § m-n) pontja nevesítetten tilalmazza a szexuális 

irányultságon és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést.  

Vitán felül áll, hogy az állami szerv által fenntartott, kiadott honlapok üzemeltetésére az Ebktv.-

ben lefektetett tág hatály ("eljárásaik és intézkedéseik során") kiterjed. Álláspontunk szerint 

azzal, hogy a csalad.hu oldalon a családszervezetek tág köre listázásra kerül, ugyanakkor az 

egyetlen, kifejezetten leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer családszervezet 

nem kerül feltüntetésre, illetve azzal, hogy a tájékoztató anyagokban a jogosultak között csak 

a házastársak kerülnek feltüntetésre, a bejegyzett élettársak nem, az oldal kiadója szexuális 

irányultságon (illetve az első esetben nem identitáson is) alapuló közvetlen hátrányos 

megkülönböztetést valósít meg.  

Álláspontunk szerint tehát kérésünk teljesítése nem a kiadó, illetve a szerkesztőség 

mérlegelésén múlik, arra jogszabályi kötelezettsége van. Mindezek alapján ismételten kérjük 

a honlapon szereplő információk javaslatunknak megfelelő kiegészítését.” 

Erre az elektronikus levelünkre már semmilyen válasz nem érkezett azóta sem. 

Jogi értékelés 

A csalad.hu kiadója eredetileg a Család Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet (F/6.), majd 

2016. november 1. napjától a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (1134 Budapest, 

Váci út 49.) (F/7.), amelynek egyetlen tulajdonosa az Új Nemzedék Központ Nonprofit 

Közhasznú Kft. (1062 Budapest, Bajza utca 32.) (F/8.), amelynek pedig egyetlen tulajdonosa 

a magyar állam (F/9.) A Család Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet tájékoztatása szerint a 

honlap tartalmáért közvetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériuma felel. A honlapot 

kiszolgáló domain a mai napig az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonában van, a 

domain.hu honlap nyilvános információi szerint (F/11.) 

Az Ebktv. 4. § a) pontja értelmében a magyar állam köteles megtartani az egyenlő bánásmód 

követelményét, így az Emberi Erőforrások Minisztériumára kiterjed a törvény hatálya.  

A Családbarát Kft. egyetlen tulajdonosa az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 

Az Új Nemzedék Központ Kft. 2015-ben normatív támogatásból és az Európai Unió által 

nyújtott támogatásból működött (F/10.), mely támogatások állami támogatásnak minősülnek. 

Az Ebktv. 5. § c) pontja pedig a következőket mondja ki: „Az egyenlő bánásmód követelményét 

a 4. §-ban foglaltakon túl az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani, az állami 

támogatás felhasználása során létrejövő jogviszonyai tekintetében az állami támogatásban 

részesülő egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet az állami támogatás igénybevételétől kezdődően mindaddig, amíg az állami 

támogatás felhasználását az arra jogosult szerv a rá vonatkozó szabályok szerint 

ellenőrizheti.” E körben szeretnénk rámutatni arra, hogy az állam által támogatott szervezetek 

által továbbadott támogatások nem veszíti el közpénz-jellegüket, midőn arra az 

Alkotmánybíróság 8/2016. (IV. 6.) AB határozatában is rávilágított. 

Ez alapján tehát az Ebktv. személyi hatálya kiterjed az Új Nemzedék Központ Nonprofit 

Közhasznú Kft.-re, ebből következően pedig kiterjed a kérelmezett Családbarát Kft.-re is, 

hiszen a tulajdonosán keresztül a kérelmezett is állami támogatásban részesül. 

Az Ebkv. törvény 8. § m) pontja értelmében a szexuális irányultság védett tulajdonság. 
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Az Ebktv. 8. §-a értelmében közvetlen hátrányos megkülönböztetés, amikor valamely 

rendelkezés eredményeképpen egy személy vagy csoport vélt vagy valós védett tulajdonsága 

miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a vele összehasonlítható helyzetben lévő 

személy vagy csoport részesül, részesült, részesülne.  

A kérelmünkben foglalt esetben - a többségtől eltérő szexuális irányultsággal rendelkező -  

azonos nemű párok részesülnek kedvezőtlenebb bánásmódban, hiszen a tájékoztató 

anyagból nem értesülhetnek róla, hogy az első házasok kedvezménye nekik is jár, 

amennyiben bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek. Ezzel szemben a honlapon 

megtalálható információs anyagok részletesen kifejtik, hogy az első házasok kedvezményét 

hogyan és milyen formában tudják igénybe venni a különnemű párok. 

Mindezekkel a tájékozódási lehetőségekkel az azonos nemű bejegyzett élettársak nem 

élhetnek, ők hiába is próbálnak információhoz jutni, a honlapon nem tudnak tájékozódni az 

első házasokra vonatkozó állami támogatás szabályairól.   

A jogsértés az oldal elindulása óta a mai napig folyamatos, mivel a korábban felkerült tartalmak 

a mai napig szexuális irányultságon alapuló diszkriminációt megvalósító formában érhetőek 

csak el. 

Az Ebktv. 18 §. (3) bekezdése értelmében “Ha az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes 

ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye 

személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti, az (1) bekezdés szerinti 

szervezet a hatóság előtt eljárást indíthat.” 

Az ember szexuális irányultsága az egyes ember személyiségének lényegi vonása, mint 

ahogy azt a hazai bíróságok a fenti rendelkezés alkalmazása során több esetben is elismerték 

(Legfelsőbb Bíróság EBH2005.1216., legutóbb: Fővárosi Ítélőtábla 18.Pf. 20.436/2014/8.) 

A jelen ügyben a jogsértés személyek meg nem határozható nagyobb csoportját érinti. Nem 

tudhatjuk ugyanis, hogy a közösség tagjai közül hányan próbáltak már meg korábban, illetőleg 

próbálnak meg a jövőben ezen az oldalon tájékozódni, hiszen egy a magyar állam által 

fenntartott portálra jutottak el, azaz joggal gondolja a látogató, hogy az az ott található 

információk pontosak, naprakészek, hitelesek, és minden társadalmi csoport számára 

nyújtanak tájékoztatást. Ők azonban nem találnak tájékoztatót arra vonatkozóan, hogy a 

bejegyzett élettársakat is megilleti az első házasok kedvezménye, hiszen ezt a kérésünket 

elutasították a szerkesztők. (Hátrány.) 

A Háttér Társaság Egyesület olyan közhasznú civil szervezet, amely tevékenységi körei az 

alapszabály 1.5, ill. 1.6 pontja szerint “az LMBTQI emberek - mint szexuális irányultság szerinti 

hátrányos helyzetű csoportok - jogainak védelme és érdekképviselete”, illetve “az LMBTQI 

emberek hátrányos megkülönböztetése elleni fellépés, társadalmi esélyegyenlőségük 

elősegítése”.  

A szervezet képviseletére az alapszabály 4.3.1 pontja értelmében Dombos Tamás ügyvivő 

jogosult. 
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Az Ebktv. 19. § (1) bekezdése értelmében “az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek vagy a közérdekű 

igényérvényesítésre jogosultnak kell valószínűsítenie, hogy 
a) a jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoportot hátrány érte vagy - közérdekű 

igényérvényesítés esetén - ennek közvetlen veszélye fenyeget, és 
b) a jogsérelmet szenvedő személy vagy csoport a jogsértéskor - ténylegesen vagy a 

jogsértő feltételezése szerint - rendelkezett a 8. §-ban meghatározott valamely 

tulajdonsággal.” 
A Háttér Társaság a kérelemben kifejtettek alapján eleget tett a rá háruló valószínűsítési 

követelményeknek, hiszen az általa képviselt szexuális irányultságú személyeket ért hátrány 

bemutatta. Ugyancsak valószínűsítettük, hogy a jogsértéskor az általunk képviselt emberek 

csoportja rendelkezett az Ebktv. 8. § m) pontjában szabályozott védett tulajdonsággal, 

igazoltuk továbbá, hogy a szervezet pedig jogosult a közérdekű igényérvényesítésre.  

Mindezek alapján Háttér Társaság kérelmező kérem a T. Hatóságot, hogy az Ebktv. 14. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (1134 

Budapest, Váci út 49.) és az  Emberi Erőforrások Minisztériumával (1054 Budapest, Akadémia 

u. 3.), egyrészt mint a honlapot korábban fenntartó Család Ifjúság és Népesedéspolitikai 

Intézet jogutódja, másrészt mint a csalad.hu tartalmáért felelős állami szerv, szemben az 

eljárást folytassa le.  

Állapítsa meg továbbá, hogy a kérelmezettek, azzal a magatartásukkal, hogy megtagadták az 

általuk üzemeltetett, illetve tartalmilag felügyelt honlapon az első házasok kedvezményére 

vonatkozó tájékoztató kiegészítését a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályokkal, 

szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósítottak meg, és 

ezzel megsértették az egyenlő bánásmód követelményét.  

Kérjük továbbá a T. Hatóságot, hogy a kérelmezetteket tiltsa el a további jogsértéstől, és 

szabjon ki velük szemben bírságot.  

Egyesületünk nyitott a problémát érdemben rendező egyezség megkötésére a 

kérelmezettekkel. 

Az ügyben nincs folyamatban más hatóság vagy bíróság előtt eljárás.  

Mellékletek:  

F/1. A Nemzeti Szociális és Családpolitikai intézetnek küldött megkeresés 

F/2. A Család, Ifjúság, és Népesedéspolitikai Intézet 2016. január 28-i válasza  

F/3. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának küldött levelek 

F/4. Boros Péter által küldött levél 

F/5. A Boros Péternek küldött válaszlevél 

F/6 A csalad.hu impresszuma 2016. április 3-án 

F/7. A csalad.hu jelenlegi impresszuma 

F/8. A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. cégkivonata 

F/9. Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. cégkivonata 

F/10. Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági melléklete 

F/11. A csalad.hu domain bejegyzése 
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Tisztelettel:  

Budapest, 2017. június 20. 

 

Dombos Tamás 

ügyvivő 

Háttér Társaság 

 


