
EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 
Elnök

Ügyiratszám: EBH/HJF/200/42/2019. 
Előadó: dr. Lukovics Adél

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.; a továbbiakban: 
hatóság) a Háttér Társaság (1136 Budapest, Balzac u. 8-10.) által képviselt

( ) kérelmezőnek (a továbbiakban: kérelmező) az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában a Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi 
Iroda (1055 Budapest, Szent István krt. 15. 4/2., személyesen eljárt: dr. Oláh István ügyvéd) 
által képviselt egyéni vállalkozó ( ) eljárás alá
vonttal (a továbbiakban: eljárás alá vont) szemben előterjesztett kérelme alapján az alábbi

HATÁROZATOT

hozta.

A hatóság megállapítja, hogy az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben megsértette az 
egyenlő bánásmód követelményét és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos 
megkülönböztetést valósított meg.

A hatóság megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.

A döntés ellen a közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a 
döntéssel szemben közigazgatási per kezdeményezhető.

A döntéssel szembeni közigazgatási pert a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi 
Törvényszéknek címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban, írásban 
benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A közigazgatási per illetéke 30.000 forint, a 
kereseti kérelmet benyújtó felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 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.

Az eljárásban a hatóság 13.046,- Ft, azaz tizenháromezer-negyvenhat forint - 
útiköltségből származó - eljárási költséget állapított meg, amelyet az eljárás alá vont 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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INDOKOLÁS

A kérelmező 2019. április 11-én a hatósághoz érkezett kérelmében előadta, hogy 2019. 
március 29-én - az ügy irataihoz csatolt - elektronikus levélben kereste meg t,
a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét a 
vilagorokseg@holloko.hu e-mailcímen azzal, hogy szeretne hollókői népviseletbe öltözni, a 
népviseletben magáról fényképeket készíteni és a fotókat a saját internetes felületein 
közzétenni.

A kérelmező a megkeresésére 2019. április 1-jén az eljárás alá vonttól kapott választ a 
seberattila@gmail.com e-mailcímről. A szóban forgó levelet a kérelmező az iratokhoz 
csatolta. Ebben az eljárás alá vont arról tájékoztatta, hogy szívesen segít neki a népviseletbe 
öltöztetéssel és a ruha igazításával kapcsolatban, amennyiben a fotózáshoz ez utóbbi is 
szükséges. Az eljárás alá vont tájékoztatta a kérelmezőt arról is, hogy a ruha bérlése és az 
öltöztetés ára 10.000,- forint. Az eljárás alá vont az e-mailjét azzal zárta, hogy amennyiben 
tehát a kérelmező szeretne népviseletbe öltözni, akkor keresse őt az általa megadott 
telefonszámon.

A fenti e-mail megérkezését követően az a személy, aki a kérelmezőről a fényképeket 
készítette volna, telefonon egyeztetett időpontot az eljárás alá vonttal, amely beszélgetés során 
tájékoztatta őt arról, hogy a kérelmező 188 cm magas, valamint megemlítette, hogy 
transznemű nő.

A kérelmező 2019. április 9-én újabb e-mailt kapott az eljárás alá vonttól, amelyet szintén az 
iratokhoz csatolt. Hivatkozott e-mailjében az eljárás alá vont a kérelmezőt arról tájékoztatta, 
hogy a népviseletbe öltözés az esetében mégsem lehetséges. Arra hivatkozott, hogy a fotóssal 
történt egyeztetés során kiderült, hogy a kérelmezőnek mekkora méretű ruhára lenne 
szüksége. Ezzel kapcsolatban előadta, hogy a nála lévő viseletek az „úgymond átlagosnak 
mondott” 150 cm-től 165 cm-es testmagasságú személyekre készülnek. Előadta azt is, hogy 
utánajárt a faluban annak, hogy van-e valakinek nagyobb méretű viselete, azonban nem járt 
sikerrel. Az eljárás alá vont az e-mailjében az előzőekkel kapcsolatban utalt arra is, hogy ha a 
népviselet szoknyája rövidebb, mint amilyennek lennie kellene, akkor az felvéve nem szép, 
valamint kifejezetten ellenkezik a hollókői hagyományokkal, és ha ilyen képek kerülnének ki 
az internetre, akkor ő „nagyon kikapna”. Előzőeken túl az eljárás alá vont úgy fogalmazott, 
hogy „a fotózásnak is pedig híre ment a faluban, és nagyon sokan fejezték ki nem tetszésüket, 
pontosabban nem tudnának azonosulni azzal, hogy Hollókőn Eszterről ilyen képek 
készüljenek. Ez nyilván abból adódik, hogy azért Hollókő az óriási hírneve ellenére, mégis 
egy zárt keresztény közösség, és nyilván a falu vezetésének elsődlegesen a falu lakóinak a 
véleménye a legfontosabb, és a hagyományok, tradíciók megőrzését tekintik legfőbb 
feladatuknak. Sajnos ezeket a dolgokat figyelembe véve, mégsem tudjuk megejteni a 
beöltözést.” Az eljárás alá vont végül sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy mégsem 
tudott a kérelmezőnek érdemben segíteni.

Még ugyanazon a napon, azaz 2019. április 9-én kelt, az eljárás alá vontnak írt - az iratokhoz 
szintén csatolt - válaszlevelében a kérelmező kifejezte azon álláspontját, hogy kérésének 
elutasítására a transzneműsége miatt került sor. Ezen túl utalt arra, hogy 2019. április 10-én 
történt még levélváltás közte és az eljárás alá vont között. A hivatkozott napon kelt 
elektronikus levelében az eljárás alá vont félreértésnek nevezte a történteket, a szolgáltatás 
megtagadásának okaként a mérethiányra hivatkozott, valamint tájékoztatta a kérelmezőt arról,
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hogy a levelében a magánvéleményét fogalmazta meg. Ugyanazon a napon, azaz 2019. április 
10-én kelt válaszlevelében a kérelmező ismét kifejezte azon álláspontját, hogy az eljárás alá 
vont 2019. április 9-én kelt levelében foglaltak alapján a transzszexualitása miatt nem látnák 
szívesen Hollókőn, illetve emiatt nem lehetséges a számára a szolgáltatás igénybevétele.

2019. április 17-én a hatóság hiánypótlási felhívására megküldött válasziratában a kérelmező 
úgy nyilatkozott, hogy 2019. március 29-én a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének ( nek) címezte a levelét, amire
végül az eljárás alá vont válaszolt. A kérelmező ebből arra következtetett, hogy az eljárás alá 
vont a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevében vette 
fel vele a kapcsolatot akkor is, ha a választ a magán e-mailcíméről küldte. A kérelmező ezért 
a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben is kérte 
a hatóság eljárását.

A hatóság 2019. április 23-án értesítette a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot az eljárás megindításáról, egyben nyilatkozattételre hívta fel.

A hatóság 2019. május 9-én vette kézhez a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének a válasziratát, aki úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező 
valóban megkereséssel élt felé azzal, hogy szeretne hollókői népviseletbe öltözni és magáról 
húsvéti képsorozatot készíteni. Mivel azonban a népviseletbe öltöztetést nem a Hollókői 
Önkormányzat, illetve a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság biztosítja, hanem azt az eljárás alá vont egyéni vállalkozóként végzi, ezért a 
kérelmező megkeresését hozzá továbbította. Hangsúlyozta továbbá, hogy az eljárás alá vont 
nem az ő alkalmazottja, így a képviseletében nem is nyilatkozhatott és szerződéses 
jogviszonyban sem állnak egymással. Az eljárás alá vont tehát a népviseletbe öltöztetést 
önállóan, egyéni vállalkozóként végzi. A Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetője a fentieken túl a hatóságot tájékoztatta az eljárás alá vont 
egyéni vállalkozó postacíméről is.

2019. május 12-én a kérelmező -  a hatóság felhívására tett -  nyilatkozatában az eljárás alá 
vonttal szemben kérte az eljárás megindítását, ugyanakkor kétségeit fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
nem áll semmilyen jogviszonyban az általa megjelölt egyéni vállalkozóval. Ennek okán azt is 
kérte a hatóságtól, hogy az eljárás alá vontak közötti jogviszony tisztázásáig a Hollókői 
Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben az eljárást ne 
szüntesse meg.

A kérelmező fenti kérelme alapján a hatóság 2019. május 14-én eljárást indított Séber Attila 
egyéni vállalkozóval szemben, valamint felhívta arra, hogy a kérelemben foglaltakra tegyen 
érdemi nyilatkozatot.

A hatóság 2019. május 21-én vette kézhez az eljárás alá vont nyilatkozatát.

Az eljárás alá vont ebben előadta, hogy a népviseletbe öltöztetést mint szolgáltatást a 
Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól függetlenül, 
egyéni vállalkozóként nyújtja. Ezen túl úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező által becsatolt, 
neki tulajdonított e-mailek valóban tőle származnak. Annak oka, hogy a kérelmező végül nem 
öltözhetett népviseletbe, az volt, hogy nem állt a rendelkezésére megfelelő méretű öltözet.
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Előadta továbbá, hogy a kérelmező által becsatolt, 2019. április 9-én kelt e-mailjében 
szerepelő „zárt keresztény közösség” megfogalmazás alatt „annak a sajátos 
mikrokörnyezetnek” a jellemzését értette, „miszerint Hollókő több évszázados néprajzilag és 
társadalmilag értelmezhető és igazolható sajátos hagyományok mentén működő, kulturálisan 
és hitbeli meggyőződése alapján eredendően keresztény, az új irányzatokkal szemben kevésbé 
rugalmas és nyitott közösség”. Ezen túl úgy fogalmazott, hogy „a kérelmező -  fotós 
kollégáján keresztül -  nem mulasztotta el annak kihangsúlyozását, hogy transznemü személy, 
mely információ a település szélesebb nyilvánossága előtt ismertté vált. A sajnálatos 
részinformációknak és álhíreknek köszönhetően több falubeli magánszemély is egybehangzó 
nemtetszését fejezte ki annak kapcsán, hogy egy transznemű személy fotózkodjon Hollókőn.” 
Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy bár ő mások nemi identitásával kapcsolatban 
semleges álláspontot képvisel, a falu időskorú lakosainak a véleménynyilvánítását is 
figyelembe veszi, valamint tiszteletben tartja a közösség hagyománytisztelő és keresztény 
gondolkodásmódját és hagyományait. Utalt arra is, hogy a kérelmezőnek írt elektronikus 
levelében csupán erre, a faluban élő egyes magánszemélyek által képviselt álláspontra 
hivatkozott, amely egyébként ellentétes az ő véleményével. Ugyanakkor hangsúlyozni 
kívánta, hogy a kérelmező népviseletbe öltözése nem emiatt hiúsult meg, ugyanis bár sokat ad 
a hollókői lakosok véleményére, őt személyesen nem érdekli, hogy egy adott személynek 
milyen a nemi identitása, a bőrszíne vagy a vallási meggyőződése. A szolgáltatásnyújtás 
meghiúsulásának oka a kérelmező számára megfelelő méretű népviselet hiánya volt. Az 
eljárás alá vont végül utalt arra, hogy a kérelmező által sérelmezett, az általa írt e-mailben 
szereplő álláspont lényegében egyes hollókői magánszemélyek álláspontjának az 
összefoglalása volt, amelyet ő maga is magánszemélyként fogalmazott meg. Ezzel 
kapcsolatban kifejtette azon álláspontját, hogy mivel ezen állítását magánszemélyként, nem 
pedig egyéni vállalkozóként tette, így az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 4. és 5. §§-ai 
értelmében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

A hatóság az ügyben 2019. június 11-én tárgyalást tartott.

A hatóság a tárgyaláson tanúként hallgatta meg azt a személyt, aki a kérelmezőről a hollókői 
népviseletbe való öltözése alkalmával a fényképeket készítette volna. A tanú úgy nyilatkozott, 
hogy 2019. április 1-jén beszélt telefonon az eljárás alá vonttal és a beszélgetés során 
tájékoztatatta őt a kérelmező méretéről, illetve a transzneműségéről is. A tanú elmondása 
szerint ezeknek az információknak a közlését követően az. eljárás alá vont azt mondta neki, 
hogy a kérelmező testmagassága és a transzneműsége nem jelent problémát, ha ugyanis túl 
rövid lenne a szoknya, akkor lejjebb is meg lehet kötni, a ruhán lehet állítani. A tanú 
nyilatkozata szerint a telefonbeszélgetés azzal zárult, hogy az eljárás alá vonttal leegyeztették 
a fotózás napját (2019. április 13-án délelőtt lett volna). A tanú végül úgy nyilatkozott, hogy a 
telefonbeszélgetés során semmilyen formában sem merült fel, hogy az eljárás alá vont a 
kérelmező számára a szolgáltatást ne nyújtaná.

A telefonbeszélgetéssel kapcsolatban az eljárás alá vont a tárgyaláson elismerte, hogy annak 
során a tanút tájékoztatta arról, hogy a ruha méretével lehet valamennyit „csalni”. Továbbá 
úgy nyilatkozott, hogy azért mondta a tanúnak, hogy a ruhamérettel nem lesz probléma, mert 
tudomása volt arról, hogy a faluban valakinek van nagyobb méretű ruhája és azt gondolta, az 
megfelelő lesz a kérelmező számára. Az azonban csak a telefonbeszélgetést követően derült ki 
a számára, hogy az a személy, akire gondolt, jóval alacsonyabb a kérelmezőnél és nem volt
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lehetséges úgy „csalni” a ruhával (az ugyanis 11 cm-el lett volna rövidebb), hogy az a 
kérelmezőn jól mutasson.

Az eljárás alá vont elmondta azt is, hogy a kérelmező beöltöztetéséről, illetve fotózásáról a 
falu polgármesterével, önkormányzati képviselővel, vagy a Hollókői Világörökség-kezelő 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal nem beszélt. Az eljárás alá vont nyilatkozata 
szerint, amikor 2019. április 9-én kelt e-mailjében megemlítette a falu vezetését, illetve az ott 
élő keresztény közösséget, akkor a magánvéleményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 
falu vezetésének, illetve lakóinak mi lenne a véleménye arról, ha a kérelmező egy 
combközépig érő népviseletbe öltözne be és abban menne ki az utcára. Ez ugyanis ütközne a 
falu véleményével és a viseletre irányuló szokásokkal, mivel Hollókőn nem szokás, hogy térd 
fölé érjen a szoknya. A népszokás ugyanis az, hogy annak a csizma közepéig kell érnie. Ezt 
illetően az eljárás alá vont a tárgyaláson a későbbiekben úgy nyilatkozott, hogy a hollókői 
hagyomány szerint a térd alatt 3-4 cm-re ér le a szoknya.

A kérelmező a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy az eljárás alá vont és a fotós között történt 
telefonbeszélgetés során ő is jelen volt. A telefon nem volt kihangosítva, de az egyértelműen 
kiderült a számára, hogy az eljárás alá vont készséges volt a tekintetben, hogy elvállalja a 
beöltöztetését. A kérelmező hallotta azt is, hogy a tanú a ruha esetleges állításáról beszélt az 
eljárás alá vonttal. A kérelmező megerősítette azt is, hogy a tanú -  az ő kérésére -  elmondta 
az eljárás alá vontnak, hogy 188 cm magas, valamint, hogy transznemű.

A tanú és az eljárás alá vont nyilatkozata egyezett a tekintetben, hogy a telefonbeszélgetés 
során az eljárás alá vont részéről elhangzott, őt a kérelmező transzneműsége nem zavarja. A 
tanú ehhez hozzátette azt is, hogy az eljárás alá vont részéről elhangzott az is, hogy éppen az 
lenne a probléma, ha valakinek a transzneműség gondot okozna. Annak az eljárás alá vonti 
kijelentésnek a telefonbeszélgetés során történő elhangzását, hogy a kérelmező 
transzneműsége nem okoz problémát, a tárgyaláson a kérelmező is megerősítette.

Az eljárás alá vont a tárgyaláson kifejezte nyitottságát egyezség megkötésére, amelynek a 
keretében a kérelmezőt díjmentesen hollókői népviseletbe öltöztette volna. Ezzel 
kapcsolatban elmondta azt is, hogy folyamatban van egy, a kérelmező méretének megfelelő 
ruha elkészítése, az öltözet kb. másfél hónap múlva lesz készen. Ezen túl elnézést kért a 
kérelmezőtől azért, ha őt a 2019. április 9-én kelt e-mailjében kifejtett magánvéleményével 
megsértette. A kérelmező ugyanakkor nem akart az eljárás alá vonttal egyezséget kötni, és a 
hatóság döntését kérte.

2019. június 17-én a hatósághoz érkezett nyilatkozatában a kérelmező képviselője kifejtette 
azon álláspontját, miszerint nem állja meg a helyét az eljárás alá vont azon állítása, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának a megtagadása kizárólag a kérelmező ruhaméretével állt 
összefüggésben. 2019. április 9-én kelt e-mailjének zárásaként - miután a ruhamérettel 
kapcsolatos probléma mellett a falu vezetésének, illetve a falu keresztény közösségének a 
véleményére is utalt - ugyanis az eljárás alá vont úgy fogalmazott, hogy ”sajnos ezeket a 
dolgokat figyelembe véve” nem lehetséges a kérelmező beöltöztetése. A kérelmező 
képviselője hangsúlyozni kívánta azt is, hogy nincs jelentősége annak, hogy az eljárás alá 
vontnak személyesen nem volt ellenérzése a kérelmezővel szemben, a falunak azonban igen. 
Az egyenlő bánásmód követelményének a megsértése szempontjából ugyanis nem bír 
relevanciával, hogy az elutasításra az eljárás alá vont személyes meggyőződése vagy mások - 
vélt vagy valós - ellenérzései miatt került sor. A kérelmező képviselője kifejtette azon
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álláspontját, miszerint az eljárás alá vont akkor járt volna el helyesen, ha - amellett, hogy 
jelezi a ruhamérettel kapcsolatos problémákat - lehetőséget biztosít a kérelmezőnek a 
rendelkezésére álló ruhák felpróbálására és megvizsgálják, hogy - a fotós és az eljárás alá vont 
közötti telefonbeszélgetés során is szóba került - esetleges ruhaigazításokkal kialakítható-e a 
hagyományoknak megfelelő szoknyahossz. A képviselő álláspontja szerint az eljárás alá vont 
még ennek a sikertelensége esetén is lehetőséget biztosíthatott volna arra, hogy a 
kérelmezőről olyan közeli, nem egész alakos fényképfelvételek készüljenek, amelyeken a 
szoknya hossza nem látszik. Végül pedig a szoknya hosszával kapcsolatos hagyományok 
kapcsán egyrészt utalni kívánt arra, hogy a tekintetben az eljárás alá vont a tárgyaláson 
ellentmondásosan nyilatkozott, másrészt arra hivatkozott, hogy az interneten és a közösségi 
médiafelületeken számos olyan, hollókői népviseletbe öltözött személyről készült kép 
található, ahol a szoknya térd fölé ér. Ez utóbbi alátámasztására fényképfelvételeket mellékelt.

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

Az Ebktv 14. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a hatóság kérelem alapján vizsgálatot 
folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét.

Az Ebktv. 17. §-a úgy rendelkezik, hogy az egyenlő bánásmód követelményének 
érvényesülését vizsgáló hatósági eljárás akkor indítható meg, ha a jogsértésről való 
tudomásszerzéstől számított egy év, és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még 
nem telt el.

Az Ebktv. 5. § a) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményét az adott jogviszony 
tekintetében köteles megtartani, aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés 
kötésére ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív.

Az Ebktv. 5. § b) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményét az adott jogviszony 
tekintetében köteles megtartani, aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben 
szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz.

Az Ebktv. 30. § (1) bekezdésnek a) pontja értelmében az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértését jelenti különösen -  a 8. §-ban meghatározott tulajdonság alapján az 
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, így különösen a vendéglátó-ipari, 
kereskedelmi, valamint a művelődés és a szórakozás céljára létrehozott intézményekben -  
megtagadni vagy mellőzni szolgáltatások nyújtását vagy áru forgalmazását.

Az Ebktv. 8. § n) pontja értelmében közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az 
olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemi 
identitása miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható 
helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

Az Ebktv. 19. § (1) bekezdése alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek kell valószínűsítenie, hogy hátrány 
érte és a jogsértéskor - ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint - rendelkezett a 8. §- 
bán meghatározott valamely tulajdonsággal.
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Az Ebktv. 19. § (2) bekezdése szerint az eljárás alá vont félnek a hatósági eljárásban azt kell 
bizonyítania, hogy a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult 
által valószínűsített körülmények nem álltak fenn (a) pont), vagy az egyenlő bánásmód 
követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles 
megtartani (b) pont).

Az Ebktv. 7. § (2) bekezdése szerint, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, az olyan 
magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat nem sérti az egyenlő 
bánásmód követelményét,
a) amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése érdekében, 
elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal 
arányos,
b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az 
adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, észszerű indoka van.

A hatóság a felek nyilatkozatait, a tanú vallomását, valamint a rendelkezésre álló adatokat 
alapul véve megállapította, hogy a kérelem az alábbiak szerint alapos:

Az eljárást megalapozó kérelem 2019. április 11-én érkezett meg a hatósághoz, a kérelmező 
pedig 2019. április 9-én értesült arról, hogy az eljárás alá vont a hollókői népviseletbe 
öltöztetést mint szolgáltatást nem nyújtja a számára, az Ebktv. 17. §-a alapján tehát a kérelem 
a hatósághoz határidőben érkezett.

Az eljárás alá vont egyéni vállalkozóra az Ebktv. 5. § a) és b) pontja alapján kiterjed a törvény 
személyi hatálya és a kérelmezővel szemben az általa nyújtott szolgáltatás tekintetében 
köteles volt megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Tekintettel arra, hogy a 
bepanaszolt Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az 
eljárás alá vont nyilatkozata egyezett azt illetően, hogy a kérelemmel érintett szolgáltatást 
egyéni vállalkozóként az eljárás alá vont nyújtja, illetve nyújtotta volna, a hatóság ezért a 
Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben folyó 
eljárást külön végzéssel megszüntette.

A kérelmező arra hivatkozott védett tulajdonságaként, hogy transznemű nő, amelyet e 
kérelmezői nyilatkozat, valamint annak alapján, hogy - ahogyan az a tárgyaláson 
megállapítható volt - a kérelmező neme a személyi azonosító iratai alapján is nő, a hatóság 
elfogadott. Megállapítható volt tehát, hogy a sérelem bekövetkezésének az időpontjában a 
kérelmező rendelkezett az Ebktv. 8. § n) pontja szerinti védett tulajdonsággal (transzneműség, 
nemi identitás).

Tekintettel arra, hogy az eljárás során - mivel a kérelmező nem kívánt az eljárás alá vonttal 
egyezséget kötni - a felek között egyezség nem jött létre, a hatóságnak az eljárást érdemi 
döntés meghozatalával kellett lezárnia.

A hatóságnak a jelen eljárás során azt kellett vizsgálnia, hogy a kérelmező védett 
tulajdonsága, azaz transzneműsége oka volt-e annak, hogy az eljárás alá vont nem nyújtotta 
neki azt a szolgáltatást, hogy őt hollókői népviseletbe öltözteti.

A kérelmezőt ért hátrány és a védett tulajdonsága közötti ok-okozati összefüggés vizsgálata 
körében a hatóság figyelembe vette az eljárás alá vont azon nyilatkozatát, miszerint nem állt a
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rendelkezésére olyan méretű ruha, amely a kérelmező számára -  188 cm-es magasságára 
tekintettel -  megfelelő lett volna. A hatóságnak ugyanakkor figyelembe kellett vennie azt is, 
hogy 2019. április 9-én kelt elektronikus levelében az eljárás alá vont hivatkozott arra is, hogy 
„nagyon sokan fejezték ki nem tetszésüket, pontosabban nem tudnának azonosulni azzal, 
hogy Hollókőn Eszterről ilyen képek készüljenek. Ez nyilván abból adódik, hogy azért 
Hollókő az óriási hírneve ellenére, mégis egy zárt keresztény közösség, és nyilván a falu 
vezetésének elsődlegesen a falu lakóinak a véleménye a legfontosabb, és a hagyományok, 
tradíciók megőrzését tekintik legfőbb feladatuknak.” Szóban forgó e-mailjének a zárásaként 
pedig az eljárás alá vont -  miután tehát a ruhamérettel kapcsolatos probléma mellett a falu 
vezetésének, illetve a falu keresztény közösségének a véleményére is utalt - úgy fogalmazott, 
hogy "sajnos ezeket a dolgokat figyelembe véve” nem lehetséges a kérelmező beöltöztetése. E 
tekintetben a hatóság osztotta a kérelmező képviselőjének azon érvelését, miszerint abból a 
többes számban megfogalmazott utalásból, hogy „sajnos ezeket a dolgokat figyelembe véve”, 
arra lehet következtetni, hogy a szolgáltatás megtagadásának indoka nem kizárólagosan a 
megfelelő méretű népviselet hiánya volt. Az eljárás alá vont a hatóság felhívására megküldött, 
2019. május 21-én érkezett válasziratában is utalt arra, hogy „több falubeli magánszemély is 
egybehangzó nemtetszését fejezte ki annak kapcsán, hogy egy transznemű személy 
fotózkodjon Hollókőn.” Ezzel kapcsolatban továbbá úgy nyilatkozott, hogy a falu időskorú 
lakosainak a véleménynyilvánítását is figyelembe vette, valamint tiszteletben tartja a közösség 
hagyománytisztelő és keresztény gondolkodásmódját és hagyományait.

A fentiekkel kapcsolatban a hatóság nem tartotta elfogadhatónak az eljárás alá vont azon - 
tárgyaláson előadott - magyarázatát, miszerint amikor 2019. április 9-én kelt e-mailjében 
megemlítette a falu vezetését, illetve az ott élő keresztény közösséget, akkor a 
magánvéleményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a falu vezetésének, illetve lakóinak mi 
lenne a véleménye arról, ha a kérelmező egy combközépig érő népviseletbe öltözne be és 
abban menne ki az utcára. A hatóság álláspontja szerint ugyanis a szóban forgó e-mail 
megszövegezéséből, illetve tartalom szerinti értelmezéséből nem lehet arra a következtetésre 
jutni, hogy amikor az eljárás alá vont a falu vezetésének, lakóinak, illetve az ott élő 
keresztény közösségnek a véleményére utalt, akkor azt a szoknya esetlegesen túl rövid 
hosszának, nem pedig a kérelmező transznemüségének az elfogadhatatlanságára értette. Ezt 
támasztotta alá a hatóság álláspontja szerint az is, hogy 2019. május 21-én a hatósághoz 
érkezett nyilatkozatában az eljárás alá vont kifejezetten utalt a kérelmező transzneműségére 
azzal kapcsolatban, hogy a falu néhány lakója nemtetszését fejezte ki a hollókői népviseletben 
történő fotózása kapcsán. Ez utóbbival kapcsolatban továbbá úgy fogalmazott, hogy „a 
kérelmezőnek írott válaszlevelemben tehát csupán ezt, a faluban élő egyes magánszemélyek 
által kialakított álláspontot hivatkoztam”. Ezen túl az eljárás során nem volt megállapítható az 
sem, hogy egy térd fölött érő hollókői szoknya viselete valóban ütközött volna a hollókői 
hagyományokkal és a falu vezetése vagy lakói kifejezett és hathatós lépéseket tennének vagy 
tettek volna annak érdekében, hogy térd fölött érő szoknyát viselő személyekről ne 
készülhessenek fényképfelvételek. Nem volt megállapítható, mivel a szoknya kívánatos 
hosszát illetően az eljárás alá vont a tárgyaláson maga is ellentmondásosan nyilatkozott (a 
szoknyának „a csizma közepéig” kell érnie, „a térd alatt 3-4 cm-re ér le a szoknya”). Másrészt 
pedig - ahogyan az a kérelmező képviselője által becsatolt, illetve az egyébként az interneten 
fellelhető, hollókői népviseletbe öltözött személyekről készült fotók alapján megállapítható 
volt - számos esetben fordult, illetve fordul elő, hogy olyan hollókői népviseletben készülnek 
nőkről fényképek, amikor a térd fölé vagy jóval a térd fölé ér a szoknya. Előzőeken túl a 
hatóság rá kíván mutatni arra is, hogy a kérelmező képviselője helytállóan hivatkozott arra, 
hogy az egyenlő bánásmód követelményének a megsértése szempontjából nem bír
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relevanciával, hogy az elutasításra az eljárás alá vont személyes meggyőződése vagy mások - 
vélt vagy valós - ellenérzései miatt kerül sor. Tárgyi ügyben sem hivatkozhatott tehát az 
eljárás alá vont alappal arra, hogy személyes meggyőződése szerint ő a transzneműséget 
elfogadja, e védett tulajdonság a véleménye szerint nem jelent problémát. Nem hivatkozhatott 
alappal arra sem, hogy magánszemélyként csupán a faluban lakó egyes személyek 
magánvéleményét közölte a kérelmezővel. Tényként volt ugyanis megállapítható, hogy a 
kérelmező számára a szolgáltatást nem nyújtotta és ennek okaként -  a fentiekben kifejtettek 
szerint - a falu vezetésének, illetve lakóinak, keresztény közösségének általa vélt, a kérelmező 
transznemüségével összefüggő véleménye is szerepet játszott. A védett tulajdonság és a 
kérelmezőt ért hátrány közötti ok-okozati összefüggés fentiek szerinti megállapítását követően 
a hatóság a falu vezetésének, illetve lakóinak az eljárás alá vont által vélt véleményével 
kapcsolatban utalni kíván arra is, hogy az nyilvánvalóan nem szolgálhatott a transzneműség 
szerinti megkülönböztetés észszerű indokául sem.

A fentiekkel kapcsolatban a hatóság végül azt kívánja rögzíteni, hogy a kérelmező esetében az 
eljárás alá vont által nyújtott szolgáltatás megtagadása teljes volt, valamint utal arra, hogy ez 
szintén a hátrány és a védett tulajdonság közötti ok-okozati összefüggés fennállását 
támasztotta alá. A tekintetben is osztotta tehát a hatóság a kérelmező képviselőjének az 
álláspontját, hogy az eljárás alá vont nem biztosított lehetőséget a kérelmezőnek a 
rendelkezésére álló ruhák felpróbálására, illetve annak kipróbálására, hogy esetlegesen 
bizonyos -  a fotós és az eljárás alá vont közötti telefonbeszélgetés során is szóba került -  
ruhaigazításokkal kialakítható-e a kérelmező számára megfelelő szoknyahossz. Nem 
biztosított továbbá lehetőséget arra sem, hogy a ruhák felpróbálását követően, a helyszínen a 
kérelmezővel és fotósával közösen eldöntsék, hogy megfelel-e a hagyományoknak vagy a 
falubeliek ízlésének, ha a kérelmezőről nem egész alakos, hanem portré vagy olyan, más 
jellegű fényképek készülnek, amelyeken népviseletben van, azonban a szoknya hossza nem 
látszik. Az eljárás alá vont tehát a kérelmezőtől az általa nyújtott szolgáltatást teljes egészében 
megtagadta.

Összegezve a fentieket, az eljárás során az eljárás alá vont nem tudta bizonyítani, hogy a 
hollókői népviseletbe öltöztetés mint szolgáltatás teljes megtagadása kizárólag a 
kérelmező számára megfelelő méretű ruha hiányával állt összefüggésben és annak 
okaként a kérelmező transzneműsége nem játszott szerepet. így -  különös tekintettel az 
Ebktv. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglalt bizonyítási szabályokra -  a hatóság 
megállapította, hogy az eljárás alá vont egyéni vállalkozó a kérelmezővel szemben 
megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és közvetlen hátrányos 
megkülönböztetést alkalmazott azzal, hogy transzneműsége miatt az általa nyújtott 
szolgáltatást a kérelmező számára nem biztosította, azt tőle teljesen megtagadta. A 
hatóság ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A hatóság az eljárás alá vonttal szemben az egyenlő' bánásmód követelményének megsértése 
miatt alkalmazott szankció megállapítása során az alábbiakat vette figyelembe:

A jogkövetkezmények megállapítása során a hatóság a generális és a speciális prevenció okán 
feltétlenül szükségesnek tartotta az. eljárás alá vont eltiltását a jövőbeni jogsértéstől (Ebktv. 
17/A. § b) pont). A hatóságnak ugyanakkor e körben mérlegelnie kellett a jogsértő magatartás 
által érintett személyek körét is, ennek keretében azt, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján 
az eljárás alá vont által tanúsított jogsértő magatartás egyedül a kérelmezőt érintette. Ennek 
okán a hatóság az Ebktv. 17/A. § b) pontban foglalt szankció mellett más jogkövetkezmény
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alkalmazását nem tartotta indokoltnak, mindazonáltal hangsúlyozza, hogy a jogsértő 
magatartás tanúsításától való eltiltás figyelmeztetésként is szolgál az eljárás alá vont számára 
azt illetően, hogy jövőbeni gyakorlatában nemi identitásuk miatt ne különböztesse meg az 
általa nyújtott szolgáltatást igénybe venni kívánó, illetve igénybe vevő személyeket. 
Előzőeken túl, a szankció kiszabása során - a jogsértéssel okozott hátrány 
visszafordíthatóságának értékelése körében - a hatóság figyelembe vette, hogy az eljárás alá 
vont egyéni vállalkozó az eljárás során törekedett a kérelmezővel való megegyezésre, 
amelynek keretében tőle elnézést kért, jelezte, hogy a kérelmező testmagasságának megfelelő 
ruha készítése folyamatban van, valamint a korábban megtagadott szolgáltatást a részére 
díjmentesen biztosította volna. A hatóság továbbá figyelemmel volt az eljárás alá vont 
gazdasági súlyára, e körben alapvetően arra, hogy az esetében egy speciális szolgáltatást egy 
kis településen nyújtó egyéni vállalkozóról van szó. Mindezek okán a hatóság nem tartotta 
indokoltnak további jogkövetkezmények alkalmazását. A hatóság álláspontja szerint a fenti 
szankció alkalmazása elegendő a speciális és generális prevenció céljainak eléréséhez.

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 jogorvoslatról szóló tájékoztatást 
az Ákr. 114. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (Kp.) 12. § (2) bekezdésének a) pontja, a 13. § (11) bekezdése, a 27. § (1) bekezdése, 
77. § (2) bekezdése, továbbá a 39. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Budapest, 2019. július „ 5 „
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A határozatról értesül:

1. Háttér Társaság - elektronikusan
2. Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda -  elektronikusan
3. Gazdasági és Ellátási Főosztály
4. Irattár
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