
civil 
aktivistáknak



Roma Matrix 
projekt
Kiadó: Jövőkerék Közhasznú Alapítvány 
www.jovokerek.hu/romamatrix

Szerkesztő: Muhi Erika, Setét Jenő

Kiadásért felelős személy: Mészáros Attila

Design: Soltis Miklós

Ez a kiadvány az Európai Unió Alapvető 
Jogok és Polgárság programjának
támogatásával készült. Tartalmáért 
kizárólag a Jövőkerék Közhasznú 
Alapítvány a felelős, az semmilyen 
körülmények között nem tekinthető
az Európai Bizottság véleményének.

Az Európai Unió Alapvető Jogok és 
Polgárság programjának támogatásával 
2013 őszén indult a Roma Matrix program, 
melynek egyik célja, hogy olyan roma 
aktivistákat szólítson meg, akik a saját 
közösségük érdekében tevékenykednek. 

A program részeként a közösség képviselői, 
érdekvédői lehetőséget kaptak arra, 
hogy a segítségnyújtásra irányuló 
tevékenységüket hatékonyabban tudják 
végezni. Ez a kézikönyv arra vállalkozik, 
hogy a segítségnyújtáshoz számos hasznos, 
mindenki számára közérthető információt 
adjon, és segítsen eligazodni a különböző 
jogterületek nehezen befogadható 
szabályai között.

A kézikönyv témaköreinek kiválasztása 
során külön figyelmet fordítottunk 
arra, hogy lefedjük a romákat a 
mindennapi életben leginkább érintő 
problématerületeket. Ide tartoznak a 
közigazgatás, az egyenlő bánásmód, az 
oktatás, a civil szerveződéseket érintő 
szabályok, valamint a polgári és büntető 
eljárások néhány alapelve mellett a 
rendőrségi és szabálysértési eljárások során 
igénybe vehető jogorvoslatok is. Az egyes 
témakörökből azok az információk kerültek 
be a kézikönyvbe, melyekkel a roma 
emberek nap mint nap keresik a segítőiket. 
A határidők számítása egy határozatnál, 
a fellebbezési, panasztételi lehetőségek, 
vagy egy civil demonstráció 
bejelentésének szabályai mind abban 
segítenek, hogy a roma emberek 
kiszolgáltatottsága csökkenjen.

Reméljük, hogy a segítők haszonnal 
forgatják a kézikönyvet, és sok rászoruló 
embernek tudnak érdemben segíteni. 
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A demokratikus állampolgárságra 
nevelés mind fontosabb céllá 
válik világszerte. 
A politikai, társadalmi 
változások irányítása 
mindinkább szükségessé teszi 
az állampolgárok felelős, aktív 
részvételét, a részvétel iránti 
nyitottságot
a közügyekben való hatékony 
együttműködést.

és a 
gyülekezési 
és egyesülési 
jogok
Az állAm polgárAinAk 
képessé kell válniuk a 
társadalomban demokratikus 
jogaik és kötelezettségeik 
gyakorlására, illetve 
megvédésére, a sokszínűség 
megbecsülésére 
és a demokratikus életben való 
aktív részvételre a demokrácia 
és a jogállamiság
előmozdításának 
és védelmének érdekében. 

Aktív 
állampolgárság

aki kész tényként pusztán tudomásul veszi 
mások, az intézményi vagy politikai hatalommal 
rendelkezők döntéseit, hanem értelmezi, 
elemzi mindazt, ami vele, 
csoportjával, környezetével, 
közösségével történik, 
és ennek alapján 
véleményt nyilvánít, 

 cselekszik.

Az aktív állampolgár tehát
NEM ALATTVALÓ,

4



Az aktív állampolgárnak 
a közügyekrol, az ot és csoportját 
érinto ügyekrol, dolgokról:

- véleménye van,
annak valamilyen módon hangot ad,
- véleményével, cselekedeteivel 
befolyásolja az eseményeket.

Az aktív állampolgár fellép:

- valamilyen őt és közösségét érintő 
konkrét ügy mellett, vagy annak 
érdekében,
- az őt és közösségét érintő 
ügy / dolog / döntés ellen.

Az aktivista mindezt tudatosan, 
tervezetten teszi, és felhasználja az aktív 
állampolgárság eszközrendszerét.

Az aktivista akkor hatékony, ha másokat 
is aktivitásra bír, azaz tevékenységét 
csoportba szerveződve, közösségi 
együttműködésben végzi:
- rendszeresen kapcsolatot tart 
a közösség tagjaival,
- kikéri véleményüket,
- a cselekvését, cselekvéseiket közösen 
tervezik meg,
- a feladatokat megosztják,
- a kitűzött cél érdekében közösen 
cselekszenek.

A közösségi együttműködés:

- nem a létszámától lesz értékes, pusztán 
néhányan is elkezdhetik,
- törekedni kell, hogy minél többen 
bekapcsolódjanak,
- a kívülállók tájékoztatásával 
lehetőséget kell adni a 
bekapcsolódásra.
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A roma közösségek döntő többségben kimaradnak az őket (is) érintő 
döntések véleményezéséből, alakításából vagy az ő nevükben kizárólag 
olyanok szólalnak meg, akik nem működnek szorosan együtt a közösség 
tagjaival. A roma emberek mindeddig ritkán használták a közösség 
erejét, pedig problémáik jelentős része csak akkor oldható meg vagy 
mozdítható előre, ha minél szélesebb körben elkezdenek együttműködni 
egymással, azaz a közös ügyeikben egyeztetnek, közös álláspontra 
jutnak, és azok megoldása érdekében közösen cselekszenek. 

Aktív állampolgári magatartás nélkül csak szenvedő alanyai maradnak 
az eseményeknek, miközben tudatos, aktív magatartásukkal jelentősen 
befolyásolhatják is azok végkifejletét.

- az őket érintő vagy más közügyekről alkotott véleményüket 
személyesen vagy csoportosan, szóban vagy írásban kifejtsék, 
- azt eljuttassák az érintettekhez, döntéshozókhoz,
- beadványokat terjesszenek elő,
- kérdéseket és javaslatokat fogalmazzanak meg egyénileg vagy 
közösen,
- közérdekű adatokat igényeljenek,
- az önkormányzatok képviselő-testületi és bizottsági ülésein egyénileg 
vagy csoportosan (a csoportos a hatékonyabb) megjelenjenek 
(kivéve azon esetekben, amelyeket törvény szabályoz, pl. jellemzően 
a személyi kérdések) 
- tiltakozást fogalmazzanak meg,
- aláírásokat és támogatókat gyűjtsenek,
- petíciót szervezzenek,
- választott önkormányzati vagy országgyűlési képviselőjüket 
felkeressék, kérdéseket vagy kéréseket terjesszenek elő, (akkor is, 
ha másik képviselőre/pártra szavaztak),
- közösségi/társadalmi megmozdulásokat, rendezvényeket, 
vagy demonstrációt szervezzenek,
- céljaik elérése érdekében szövetkezzenek, civil szervezeteket 
hozzanak létre, például egyesületet.

- légy Te a kezdeményező közösségedben, 
kezdeményezd az együttműködést 
másokkal, határozzátok meg a közösséget 
érintő legfontosabb ügyeket,
- jussatok közös álláspontra,
- a közös álláspont alapján tegyetek 
megoldási javaslatot a döntéshozók, 
illetékesek felé,
- keressétek fel önkormányzati, vagy 
országgyűlési képviselőtöket,
- menjetek el közösen önkormányzati 
bizottsági vagy képviselő-testületi ülésre,
- a közös álláspontotok mentén gyűjtsetek 
helyben támogató aláírásokat,
- ügyeteket képviseljétek személyesen, 
csoportosan lakossági fórumokon, képviselői 
fogadóórákon,
- alakíts helyi egyesületet.

Az aktív 
állampolgároknak/aktivistáknak 

               joguk van ahhoz, hogy:

     próbáld ki az alábbi
              módszereket:

Bátran
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· Az egyesület 
a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának 
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal 
rendelkező jogi személy.

• Az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
   tevékenység végzésére jogosult. 
• Vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel 
   tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

Az egyesület, az alapítvány, a civil társaság egyaránt civil szervezet.
A civil szervezetek:
- tagjaik véleményét képviselik,
- adományokat gyűjthetnek,
- pályázatokat nyújthatnak be,
- programokat valósíthatnak meg,
- intézményeket alapíthatnak,
- közügyekben véleményt alkotnak, vagy akár fellépnek, eljárnak,
- tagjaik aktív közreműködésére épülnek.

Egyesület létrehozása
1. Alapszabály elfogadása. 
2. Legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. 

Tagok jogai, kötelezettségei
• Tag jogosult: tevékenységben részt venni,
• tagok jogai és kötelezettségei azonosak, 
• tagsági jogokat csak személyesen lehet gyakorolni,
• tagdíjat kell fizetniük, de saját vagyonukkal nem felelnek. 

Az egyesület szervei
Közgyulés vagy küldöttgyulés
1. Legalább évente egyszer ülésezik.
2. Az alapszabályt érintő minden kérdésben dönt: megszűnés, 
egyesülés, átalakulás, költségvetés, vezető tisztségviselők 
megválasztása.

Vezeto tisztségviselok
• Elnökség tagjai, vagy ügyvezető
• Elnökség három tagú, maximum öt évig

szervezetekCivil

Alapítvány
Az alapítvány az alapító okiratban 
meghatározott
• tartós cél 
• folyamatos megvalósítására 
létrehozott 
• jogi személy. 
Vagyonát az alapító juttatja 
(gazdasági célra nem alapítható, 
de gazdasági tevékenységet 
folytathat).
Több személy együttesen is létesíthet 
alapítványt. 

Alapítvány vagyona
Az alapítónak legalább 
az alapítvány működésének 
megkezdéséhez szükséges vagyont 
a nyilvántartásba-vételi kérelem 
benyújtásáig át kell ruháznia 
az alapítványra.
A vagyont a célnak megfelelően, 
az alapító okiratban meghatározott 
módon kell kezelni és felhasználni.
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Civil szervezetek közhasznú jogállása
Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, 
ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább 
egy teljesül:
• az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
• a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
• a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak 
figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki 
a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek 
közül legalább egy teljesül:
• a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a 
szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az összes bevétel kettő százalékát, vagy
• a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
•   közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Gyulekezés jog
A gyülekezési jog gyakorlásának keretében békés összejövetelek, felvonulások és tüntetések 
tarthatók, amelyeken a résztvevők véleményüket szabadon kinyilváníthatják. 
(Nem ide tartozik: 
  • választási gyűlés, 
  • vallási szertartások,
  • kulturális és sportesemények,
  • családi rendezvények.)

Bejelentési kötelezettség
Közterületi rendezvény szervezését a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, 
Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak legalább három nappal a rendezvény 
megtartásának tervezett időpontját megelőzően kell írásban bejelenteni. 
A bejelentési kötelezettség a rendezvény szervezőjét terheli. 

Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell: 
• a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontját, helyszínét, 
illetőleg útvonalát; 
• a rendezvény célját, illetőleg napirendjét; 
• a rendezvényen résztvevők várható létszámát, a zavartalan lebonyolítást biztosító 
rendezők számát; 
• a rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők képviseletére jogosult személy 
nevét és címét, telefonszámát, e-mail címét.

A rendezvény rendjének biztosításáról a szervező gondoskodik. 
A rendezvény résztvevői a rendezvény bejelentésben megjelölt befejezésének időpontjában 
kötelesek a rendezvény helyszínét elhagyni. 

Rendezvény megtiltása 
Ha a rendezvény megtartása a népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan 
működését súlyosan veszélyeztetné, vagy ha a közlekedés más útvonalon nem 
biztosítható, a rendőrség 48 órán belül a rendezvényt megtilthatja. 
  1. A rendőrség határozatát 24 órán belül írásban közölni kell a szervezővel. 
   2. A határozat közlésétől számított három napon belül a szervező kérheti a közigazgatási 
határozat bírósági felülvizsgálatát. A kérelemhez csatolni kell a rendőrség határozatát. 
A bíróság határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

A rendőrség és más arra illetékes szerv a rendezvény rendjének biztosításában a szervező 
kérésére közreműködik, a rendezvényt megzavaró személyek eltávolításáról intézkedik.

Rendezvény megtartása
-  Ha a rendezvény résztvevőinek magatartása a rendezvény törvényességét veszélyezteti, 
és a rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles a rendezvényt feloszlatni. 
-  A rendezvényen résztvevők nem jelenhetnek meg fegyveresen, illetőleg felfegyverkezve. 
- A rendőrség képviselője a rendezvényen jelen lehet. 

Párt
• önkéntesen létrehozott
• önkormányzattal rendelkező szervezet
• alapszabályában meghatározott célra alakul
• nyilvántartott tagsággal rendelkezik
• céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét
• tíz fő tagság
• csak természetes személy tagok
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A rendelkező rész tartalmazza a fellebbezés lehetőségét, és a HATÁRIDŐKET. 
Határidő elmulasztása ►jogvesztő

Fellebbezési határidő jellemzően 15 nap, de lehet nyolc vagy három nap is. 

Egyenlo 
bánásmód 
követelménye 
Magyarország alkotmánya/alaptörvénye 
és más jogszabályai elismerik és rögzítik, 
hogy minden ember egyenlő jogokkal és 
egyenlő méltósággal bír, továbbá minden 
embert megillet az egyenlő bánásmód 
joga függetlenül származásától, vagyoni 
helyzetétől, világnézetétől vagy más 
körülménytől. Az egyenlő bánásmód 
érvényesülése szempontjából bizonyos 
csoportok sérülékenyebbek, ezeket 
az egyenlő bánásmód követelményéről 
szóló törvény rögzíti. 
Az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése esetén panasszal élhetsz az 
Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, amelyről 
tudnod kell, hogy:
- minden megyében rendelkezik a 
hatóság egyenlő bánásmód referenssel, 
őket a megyeszékhelyeken, a megyei 
kormányhivatalok igazságügyi szolgálatainál 
találod meg, 
- a referensek járási szinteken is tartanak 
ügyfélfogadást, amelyről az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság honlapján tájékozódhatsz 
(www.egyenlobanasmod.hu),
- a hatóság előtti eljárásokban nem kell 
feltétlenül ügyvédnek eljárnia,
- a hatóság előtt egyesület, alapítvány is 
eljárhat,
- a panaszosnak kell bizonyítania, hogy: 
1. rendelkezik a védett tulajdonsággal, 
2. hátrány érte,
- a hatóság előtti ügyekben megfordul a 
bizonyítási teher, azaz a bepanaszoltnak kell 
bizonyítania, hogy nem diszkriminált,
- a panaszolt eset megtörténtétől számítva 
legkésőbb 1 éven belül kell a hatósághoz 
fordulni!

A közigazgatás írásbeliség és iratok alapján muködik!
Ügyelj rá, hogy:
- minden kérést, kérelmet írásban terjessz elő,
- a kérelmet, beadványt, panaszt vagy VETESD ÁT EGY PÉLDÁNYBAN, vagy 
AJÁNLVA postázd, hogy nyoma legyen,
- minden kérelemre, beadványra, panaszra kell, hogy választ kapj, minden 
válasz rendelkezik ügyiratszámmal,
- a kérelmekre határozatban válaszolnak, amelyben meg kell jelölniük 
a határozat jogalapját, jogszabályhelyre hivatkozva, ezt nyugodtan 
ellenőrizd, keresd ki, olvasd el, hogy valóban azt tartalmazza-e a hivatkozott 
jogszabály,
- minden határozatnak meg kell jelölnie a fellebbezési lehetőséget,
- a fellebbezésben minden esetben hivatkozz a határozat ügyiratszámára,
- a fellebbezés akkor is érvényes, ha csak annyit írsz, a határozat 
ügyiratszámának megjelölésével, hogy FELLEBBEZNI KÍVÁNOK.

Helyi önkormányzati feladatok 
• Településfejlesztés, településrendezés
• Településüzemeltetés (temetők, 
   világítás, utak, parkok, parkolás)
• Egészségügyi alapellátás
• Köztisztaság
• Óvodai ellátás
• Kulturális szolgáltatás
• Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás
• Lakás – és helyiséggazdálkodás
• Hajléktalanellátás
• Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
• Helyi közfoglalkoztatás
• Nemzetiségi ügyek
• Közbiztonság
• Hulladékgazdálkodás
• Víz-közműszolgáltatás

Helyi önkormányzati ügyek 
Helyi közügyekben jár el, kötelező 
és önként vállalt közügyeket lát el. 
• Önkormányzati szervek:
    • Képviselő-testület és szervei
       - polgármester
       - képviselő-testület bizottsága
       - polgármesteri hivatal
       - jegyző
       - társulások

Másodfokú közigazgatási döntés
Fellebbezési eljárás
helybenhagyja,
megváltoztatja,
megsemmisíti, és az elsőfokú hatóságot 
új eljárás lefolytatására kötelezi.
     
• Bírósági felülvizsgálat, ha a másodfokú 
döntés után nem ért vele egyet 
• 30 napon belül 
• Jogszabálysértésre hivatkozva

KÖZIGAZGATAS
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Védett csoportok:
• nem,
• faji hovatartozás,
• bőrszín,
• nemzetiség,
• anyanyelv,
• fogyatékosság,
• egészségi állapot,
• vallási vagy világnézeti meggyőződés,
• politikai vagy más vélemény,
• családi állapot,
• anyaság (terhesség) vagy apaság,
• szexuális irányultság,
• nemi identitás,
• életkor,
• társadalmi származás,
• vagyoni helyzet,
• foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
   részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
• érdekképviselethez való tartozás,
• egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző 

Az egyenlo bánásmódról és az esélyegyenloség elomozdításáról 
szóló törvény diszkrimináció fogalmai
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés:
Olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós 
vagy vélt (védett) tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül, részesült vagy 
részesülne más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz 
képest kedvezőtlenebb bánásmódban.

közvetett hátrányos megkülönböztetés 
Az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az 
egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a védett 
tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen 
nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, 
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.

zaklatás
Az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, 
amely az érintett személynek a védett tulajdonságával függ össze, és célja 
vagy hatása valamely személlyel szemben megfélelmítő, ellenséges, megalázó, 
megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.
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Jogellenes elkülönítés
Az a magatartás, amely a védett tulajdonságai alapján egyes személyeket 
vagy személyek csoportját másoktól – anélkül, hogy azt a törvény kifejezetten 
megengedné - elkülönít.

megtorlás
Az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel 
szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul 
vagy azzal fenyeget.

A törvény hatálya alá tartozik:
Valamennyi állami, önkormányzati szerv, intézmény, munkáltatók, 
szórakozóhelyek, nyilvános hirdetési ajánlatok, oktatási és közintézmények.

Nemzeti köznevelésrol szóló törvény 
közoktatás szakaszai
- Óvoda (elsősorban körzetes, vagy ahol a szülő dolgozik) 
- Általános iskola 
- Gimnázium
- Szakközépiskola
- Szakiskola 

Köznevelési hídprogramok 

• Híd I. program 

- tanuló a nyolc osztályt befejezte,
- nem vették fel, 
- pótolja a továbbtanuláshoz szükséges hiányzó ismereteket,
- iskola kezdeményezheti,
- egy tanévig tart,
- végén felvételi vizsgát tesz,
- a végén tanúsítványt kap, 
- ha a 70 %-át felveszik, akkor a pedagógus 
  illetmény-kiegészítést kap 

• Híd II. program 

- tanköteles tanuló alapfokú végzettséggel nem rendelkezik, 
- hat évfolyamot elvégzett,
- amikor a tizenötödik életévet betöltötte, 
- az iskola kezdeményezi,
- két évig tart,
- ha a 70 % második évfolyamba léphet, akkor illetmény-kiegészítés 
  jár a pedagógusnak

iSkolAi DÖnTÉSEk EllEni JogorVoSlAT

- döntések általában írásban születnek,
- szülővel, tanulóval közölni kell,
- a döntés után 15 napig van lehetőség az eljárás megindítására,
- magatartás, szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése 
  és minősítése ellen nem lehet

TAnkÖTElEzETTSÉg

- 16. életév betöltéséig,
- iskolába járással, vagy
- szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető

Egyenlo Bánásmód Hatóság 
elérhetoségei

Címe: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b.
Telefonszáma:
+36-1-795-2975, +36-1-795-0760
Honlap: 
www.egyenlobanasmod.hu
E-mail: 
ebh@egyenlobanasmod.hu

Egyenlo bánásmód a közoktatásban

Az egyenlő bánásmód követelményének 
szempontjából a közoktatás kiemelten érzékeny 
terület, gyakorta a hátrányos megkülönböztetés 
és az etnikai elkülönítés terepe. 
A civil szervezetek közül az Esélyt a Hátrányos 
Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány a 
leggyakorlottabb az ezekkel szembeni fellépésben. 
Elérhetőségük: 
www.cfcf.hu, 
Tel.: +36 - 1 - 323-0882, fax.: +36 - 1 - 323-0883
e-mail: cfcf@cfcf.hu
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SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK

- Szülő dönt arról, hogy melyik 
intézménybe íratja a gyerekét - kell a 
szakértői bizottság véleménye hozzá!
- A járási hivatal kötelezheti a szülőt, 
hogy megjelenjen a vizsgálaton, 
és beírassa a gyerekét a megfelelő 
iskolába.
- Döntés elleni fellebbezés: 
kormányhivatal
- A vizsgálat költségét a 
társadalombiztosítás fedezi. 

Jogellenes elkülönítés:

az a magatartás, amely a védett 
tulajdonságai alapján egyes 
személyeket vagy személyek csoportját 
másoktól – anélkül, hogy azt a törvény 
kifejezetten megengedné - elkülönít.

JogEllEnES ElkÜlÖnÍTÉS 
(SZEGREGÁCIÓ) FAJTÁI

• osztályba sorolás
• napközis ellátás
• külön emelet
• úszásoktatás
• külön étkezés
• külön épület 
• alacsonyabb színvonalú oktatás
• rosszabb taneszközök 

Indítható eljárások 

• Bírósági vagy EBH előtti eljárás
• Személyiségi jogi per
• Kérni lehet a szegregáció 
   megállapítását, megszüntetését
• Deszegregációs terv 

A bírság összege: 
5.000 Ft -150.000 Ft között, kivételes 
esetekben 300.000 Ft. 

Helyszíni bírság esetén a maximum 
összeg: 50.000 Ft. Ha a helyszíni 
bírsággal nem ért egyet, azt nem 
ismeri el, akkor lefolytatják 
a szabálysértési eljárást, ahol már 
lehet érvelni, bizonyítani a panaszos 
igazát, azonban a kirótt pénzbírság 
akár magasabb is lehet, mint 
a helyszíni bírság.
 
Pénzbírság meg nem fizetése 
esetén azt elzárásra változtatja 
át a bíróság. 
Közérdekű munka csak akkor 
lehetséges, ha azt a szabálysértés 
elkövetője a fizetési határidő (ez 
30 nap) leteltét követő három 
munkanapon belül kéri az állami 
foglalkoztatási szervnél.

Amennyiben a kötelezett nem ért 
egyet a hatóság szabálysértési 
eljárásban hozott döntésével, 
akkor az ellen nyolc napon belül 
kifogással élhet. 
A kifogásba bele kell írni, hogy 
a hatóság döntésével miért nem 
ért egyet. 

Ha a hatóság nem változtatja meg 
a döntését, akkor a kifogásról a 
bíróság dönt. 

OKTATÁSI JOGOK BIZTOSA

• Egyedi ügyben bárki panaszt tehet
• Ha a jogorvoslati lehetőségeket 
   kimerítette
• Ha a döntés oktatási jogokat sért
• Panasz írásban, szóban
• minden panaszt megvizsgál
• Egyeztetés ha sikertelen, akkor 
   az oktatási biztos kezdeményezi 
   a jogsértés  megszüntetését 

OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK 
HiVATAlA

1055- Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon/fax: 
(06-1) 473-7097, 332-6727
e-mail: 
panasz@oktbiztos.hu

SZABÁLY-

SÉRTÉSI
ELJÁRÁS
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FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET:

A RENdőRSÉG CIVIL KONTROLLJÁT ELLÁTÓ SZERVEZET. 

Akkor lehet panasszal élni a testületnél, ha a panasztevőnek valamely alapvető emberi 
joga (mint például a tisztességes eljáráshoz való jog, a személyi szabadság, a gyülekezési 
szabadság, az emberi méltósághoz való jog, a testi épséghez és a személyi biztonsághoz 
való jog, hátrányos megkülönböztetés, megalázó elbánás) sérült az alábbi rendőri 
intézkedések során:
            
– a rendőri intézkedés vagy annak elmulasztása, illetőleg törvényessége esetén 
(különösen: igazoltatás, ruházat- csomag- járműátvizsgálás, elfogás, előállítás, 
idegenrendészeti intézkedés, intézkedés magánlakásban, közlekedésrendészeti 
intézkedés stb.),
– a kényszerítő eszköz alkalmazása és törvényessége (különösen: testi kényszer, bilincs, 
vegyi eszköz, sokkoló, rendőrbot, útzár, lőfegyverhasználat, csapaterő alkalmazása, 
tömegoszlatás stb.),

Amennyiben a Testület megállapítja a jogsértést, akkor állásfoglalását megküldi az 
érintett rendőri szervnek. 

BÜNTETŐ ELJÁRÁS
VÉDElEm
A terhelt védelmében egy vagy akár több ügyvéd is eljárhat. 

A védelem kötelező, 
             • ha a terhelt előzetes letartóztatásban van, 
             • ha a bűncselekményre a törvény öt évnél súlyosabb büntetést rendel el, 
             • ha a terhelt siket, vak, vagy beszédképtelen, 
             • ha a terhelt nem beszéli az eljárás nyelvét, 
             • ha a terhelt fiatalkorú. 

SÉrTETTi kÉpViSElET
A sértettnek is lehet jogi képviselője, azonban az már csak meghatalmazott lehet, 
az ő részére nem rendel ki védőt a hatóság.

POLGÁRI ELJÁRÁS
Költségmentesség polgári eljárásban

Amennyiben valakinek az anyagi és 
vagyoni helyzete nem teszi lehetővé, hogy 
a polgári per költségeit viselje, akkor lehet 
kérelmezni az úgynevezett teljes személyes 
költségmentességet. 

A költségmentességet egy 
formanyomtatványon lehet kérelmezni, 
mely bármelyik bíróságon beszerezhető, 
vagy letölthető a http://birosag.hu/
allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok 
oldalról. A nyomtatványok címe: Nyilatkozat 
személyes adatokról, nyilatkozat vagyoni 
helyzetről, munkáltatói igazolás, adóigazolás 
I., adóigazolás II. 

Kötelezően akkor adják meg a 
költségmentességet, ha a kérelmezőnek 
vagyona nincs, és az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét (2014-ben 28.500 Ft). 

Magasabb jövedelem esetén is lehet, 
de akkor a bíróság megnézi, hogy tényleg 
veszélyezteti-e a kérelmező és családja 
mindennapi megélhetését az eljárás 
költsége. Ez azt jelenti, hogy célszerű csatolni 
a kérelemhez igazolásokat az állandó, 
rendszeres kiadásokról. 

Fontos, hogy ezt az elsőfokú tárgyalás 
alatt kell kérni!

FonToS!!! 
Nem lehet a panasztestülethez fordulni, ha az adott ügyben valamilyen más
eljárás – akár büntető, akár szabálysértési – van folyamatban.  
A sérelem bekövetkezte után HÚSZ napon belül kell panaszt tenni, utána már 
nem lehet. 

A Testület elérhetőségei 
Posta cím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. 
e-mail: info@panasztestulet.hu, telefax: 06-1/441-6502

Ilyen esetben, ha nincs meghatalmazott védője a terheltnek, akkor a hatóság 
kirendel egy úgynevezett kirendelt védőt. 
Egyéb esetben is kérhet kirendelt védőt a terhelt, ha anyagi helyzete nem teszi 
lehetővé, hogy védőt hatalmazzon meg. 
Meghatalmazást a terhelt nagykorú hozzátartozója is adhat.
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Kozérdeku adat
Az új adatvédelmi törvény biztosítja az állami, önkormányzati továbbá más közfeladatot 
ellátó szervek működésének nyilvánosságát, mely a szabad véleménynyilvánítás előfeltétele. 

A rendelkezéseket alkalmazni köteles szervezetek és az adatok köre

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, 
a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített 
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes 
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra 
és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 
szerződésekre vonatkozó adat.

A törvény kizárja, hogy egy személyes adat egyben közérdekű adat is legyen, ugyanakkor 
a közérdek sokszor megköveteli bizonyos személyes, vagy más adatok nyilvánosságra 
hozatalát, megismerhetőségét. Közérdekű adatigénylés bármilyen témában benyújtható.

Közérdekű adatigénylés

http://atlatszo.hu/2012/05/29/kimittud-avagy-indul-a-kozerdeku-adatigenylo-masina/

Működő demokráciákban a közérdekű adatokhoz való naprakész hozzáférés a társadalmi 
részvétel és a civil kontroll sarokköve. Civil közösségek, gazdasági társaságok, politikai 
mozgalmak tagjaiként, vagy mezei állampolgárként elméletben és a törvények szerint 
mindannyiunk számára egyenlő feltétételekkel biztosított a közérdekű adatokhoz való 
hozzáférés. A gyakorlatban viszont számos akadályt kell leküzdenünk, hogy valóban 
hozzáférhessünk a közadatokhoz.

Valamennyien tettünk már fel – legalábbis gondolatban – közérdekű adatot firtató 
kérdéseket. Mennyibe kerülhetett lakóhelyemen az augusztusi tűzijáték? Mennyibe kerül 
a helyi kórházban az egy főre jutó étel elkészítése, és ki a beszállító?

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Elsősorban a költségmentességben részesülő kérheti a Jogi Segítségnyújtó Szolgálattól, hogy 
részére engedélyezze a pártfogó ügyvédet. Amennyiben megkapja az engedélyt, akkor 
egy listából ő maga választhatja ki az ügyvédet. Az ügyvédi költséget ilyenkor az állam viseli. 

Ezen kívül is lehet kérni a pártfogó ügyvédet, ilyenkor a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
mérlegeli a rászorultságot, az ügy bonyolultságát, a kérelmező jogban való járatlanságát, 
és ezek alapján dönt.

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat minden megyében működik a kormányhivatalokban. 
A kormányhivatalok elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu

Aktivisták és ugyek kezelése
Az aktivista fontos szereplője, közreműködője lehet egyéni vagy közösségi ügyeknek. 
Ezek kezelése mentén fontos, hogy az aktivista felkészült legyen, és kellő 
körültekintéssel járjon el. 

Ezért:
- az ügyekhez kapcsolódóan minden információt gyűjtsön össze, ezeket értékelje 
és rendszerezze,
- minden rendelkezésre álló iratot, dokumentumot szerezzen be és ismerjen meg 
alaposan, gondoskodjon ezek legalább másolati példányának megőrzéséről, 
- a beérkező, megszerzett információkat minden esetben kontrollálja, ellenőrizze,
- a megszerzett, feldolgozott, értékelt információkat ossza meg a vele 
együttműködőkkel.

A közérdekű adatigénylés során:
- az államot bárki ellenőrizheti, 
- a megkérdezettet törvény kötelezi az adatszolgáltatásra,
- ennek határideje 15 nap, ami 1 alkalommal 15 nappal meghosszabbítható,
- az adatszolgáltatás kérelemre működik, ezt adatigénylésnek hívják,

Az adatigénylés során meg kell határoznunk, hogy kitől, mit akarunk megtudni,
- a kérdést pontosan, lényegre törően, egyszerűen kell megfogalmazni,
- az adatigénylést alá kell írni,
- az adatgazda, akitől az adatokat igényeljük, nem vizsgálhatja, hogy ki, miért, 
milyen céllal igényli az adatokat,
- az adatgazdát a bíróság kötelezheti a kérelmezett adatok megadására.
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Szélsoségek elleni fellépés
Tudod-e, mit tegyél roma közösségi aktivistaként, ha a szélsoségesek lakhelyeden felvonulnak?

Az alábbiakban fontos jó tanácsokat, információkat szedtünk össze.

i. ne légy egyedül!
Ha a településeteken működik cigány kisebbségi önkormányzat vagy cigány szervezet, azok 
vezetőiből, tagjaiból alkoss egy bizottságot, akik végig együttműködnek.

ii. Tárd fel a valódi tényeket!
Azokat pontosan, érzelemmentesen dokumentáld, hogy később, ha szükséges, a hatóságok 
és a sajtó előtt a tényekkel tudj érvelni!

iii. légy megfontolt és higgadt!
Se te, se a veled együttműködők, akik a helyzet kezelésére vállalkoznak, ne veszítsék el 
fejüket, ne hozzanak döntéseket indulatból! 

IV. őrizd a békét!
Kerüld a fizikai konfliktust! Tégy meg mindent a helyi társadalmi béke megőrzéséért, az 
erőszakmentességért. Ne ülj fel a provokálásnak! Minden cselekedettel a romák nyugodt 
méltóságát közvetítsd!

V. Kérj segítséget!
- támogató nem roma személytől (boltos, orvos, tanár stb.)
- rendőrségtől
- iskolaigazgatótól, tanodavezetőtől (ha van)
- paptól
- helyi civil szervezettől

Vi. Szervezz riadóláncot!
Szükséges lehet, hogy a településetekkel szomszédos települések, vagy a megyétek más 
településein élő roma közösségi vezetőktől segítséget kérj. Legyen meg az ő elérhetőségük!

Vii. Dokumentálj!
Sok múlik azon, hogy egy ilyen helyzetben hogyan dokumentálsz! Később szinte minden ezen 
múlik!
- Az eseményeket fotókkal, videókkal.
- Hivatalos egyeztetésekről szülessenek emlékeztetők, feljegyzések.
- Panasz eseményekről, konfliktusokról, támadásokról feljelentés, jegyzőkönyv.
- A rendőrségnek jelzett eseményekről, panaszokról szülessen dokumentum. 
- A rendőrökkel szembeni panaszokról is szülessen feljegyzés, jegyzőkönyv.

Viii. Folyamatosan egyeztess a közösséggel!
A roma családokkal, emberekkel tarts folyamatos kapcsolatot, tájékoztasd őket korrektül és 
rendszeresen. Igyekezz megnyugtatni őket, és kérd az együttműködésüket! Ügyelj arra, hogy 
ne keringjenek közöttük téves, riadalomra okot adó információk. Lehetőség szerint hallgass 
meg mindenkit!

iX. kezeld a sajtót!
Csak mérlegelés után vond be a sajtót a konfliktusba: gyakran többet árt, mint használ. Ha a 
bevonás vagy nyilatkozás mellett döntötök, kérjetek segítséget sajtószakembertől vagy olyan 
roma vezetőtől, aki gyakorlott a sajtóval való kapcsolattartásban. Nem mindegy, mikor, ki, 
mit mond! Minden kiejtett szónak súlya és jelentősége van! Szervezd meg, hogy ki beszéljen a 
nevetekben, ne beszéljen mindenki vagy bárki!

X. oszd meg a feladatokat!
Pontosan oszd el a feladatokat! Ki, mikor, mit csinál, kinek tartozik felelősséggel? Ki az, 
aki a rendőrséggel, ki az, aki a családokkal, ki az, aki a sajtóval, és ki az, aki a többi roma 
szervezettel vagy a többi településsel tartja a kapcsolatot? Minden lényegi lépésről közösen 
döntsetek, és legyetek egymás számára elérhetőek. Mindenki minden információt osszon 
meg a bizottság többi tagjával!

Xi. mindig legyenek technikai eszközök!
Egy ilyen helyzetben sokat kell intézkedni, kapcsolatot tartani. Már az elején biztosítani kell, 
meg kell szervezni, hogy legyen:
• működőképes autó,
• működőképes számítógép, ha lehet internettel,
• feltöltött mobiltelefon,
• fényképezőgép, videokamera, diktafon,
• vagy okostelefon
• nyomtatási és fénymásolási lehetőség, postaköltség.

XII. Ellentüntetés, békés demonstráció
Az ellentüntetés is bejelentés-köteles!
Ha ellentüntetést szerveztek, figyeljetek az erőszakmentességre, a köznyugalom megőrzésére 
az ellentüntetők részéről! Legyenek rendezők, akik ebben segítenek, és megakadályozzák a 
rendbontást, konfliktust! Vond be a nem romákat is!

Xiii. pihenj!
A feladatokat úgy oszd el, hogy mindenkinek legyen lehetősége pihenni is! Az ilyen helyzetek 
során a családok gyakorta éjszakáznak. A kimerültség, kialvatlanság ingerültté teszi az 
embereket!

26




