EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
Elnök
Ügyiratszám: EBH/32/2/2018.
Ügyintéző:

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.; a továbbiakban: hatóság) a
Háttér Társaság által képviselt Magyar LMBT Szövetségnek (1132 Budapest, Csanády u. 4/B,
II/4.; a továbbiakban: kérelmező; szövetség) az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
tárgyában a Debreceni Egyetemmel (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; a továbbiakban: eljárás alá
vont; egyetem), valamint a DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (4028 Debrecen, Kassai út 26.; a továbbiakban:
eljárás alá vont; Kft.) szemben előterjesztett kérelme (előzményi szám: EBH/322/2017.) alapján
az alábbi
HATÁROZATOT
hozta.
A hatóság megállapítja, hogy az eljárás alá vontak a Magyar LMBT Szövetség tagjainak
szexuális irányultságával, nemi identitásával összefüggésben megsértették az egyenlő
bánásmód követelményét, amikor a kérelmező számára nem engedélyezték az egyetem,
illetve a Nagyerdei Víztorony területén Vonzások és választások c. rendezvény megtartását.
Ezzel a magatartással az eljárás alá vontak megvalósították a közvetlen hátrányos
megkülönböztetés tényállását.
A hatóság az eljárás alá vontaknak megtiltja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.
A hatóság továbbá elrendeli a jogsértést megállapító jogerős határozatának 60 napra
történő nyilvános közzétételét – a jogsértő nyilvános adatainak kivételével
személyazonosításra alkalmatlan módon – az egyetem https://unideb.hu/ hivatalos
honlapján,
közvetlenül
a
nyitólapról
elérhető
módon,
és
a
hatóság
www.egyenlobanasmod.hu honlapján.
A hatóság az eljárás alá vont Debreceni Egyetemmel szemben továbbá 100.000,- Ft, azaz
Egyszázezer forint bírságot szab ki, melyet az eljárás alá vont a határozat jogerőre
emelkedésétől 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.
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A határozat ellen a közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, azonban a
döntéssel szemben jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per kezdeményezhető.
A határozattal szembeni közigazgatási pert a kézbesítéstől számított 30 napon belül a
Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban,
írásban benyújtott kérelemmel 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.
Az eljárással kapcsolatban költség nem merült fel.

INDOKOLÁS
A hatósághoz 2017. április 3-án érkezett kérelemben foglaltak szerint a kérelmező mint a
Magyarországon működő leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) civilszervezeteket
összefogó ernyőszervezet, 2015. április 1. és 2016. április 30. között „Itt vagyunk!”: országos
emberi jogi kampány az LMBTQI-emberek láthatóságáért és társadalmi befogadásáért címmel
valósított meg projektet. A projekt egyik eleme egy előadássorozat szervezése volt, amelynek
keretében egyetemi tanszékekkel, szervezeti egységekkel együttműködésben az LMBTemberekkel kapcsolatos előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket szerveztek egyetemeken. A
kérelmező felvette a kapcsolatot a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika
Tanszékével, illetve az egyetemen működő Debreceni Német Kulturális Fórummal egy, a
szexuális és nemi kisebbségekkel kapcsolatos kerekasztal-beszélgetés megszervezése céljából. A
szervezők az esemény helyszínének az eljárás alá vont egyetem Auditórium Maximum előadóját,
időpontjának 2016. április 21-ét választották. Az eseményt plakáton és a közösségi médiában is
meghirdették. A Debreceni Német Kulturális Fórum nevében eljáró oktató engedélyt kért, hogy
az eljárás alá vont egyetem Bölcsészettudományi Karának honlapján is meghirdetésre
kerülhessen az esemény, illetve meghívókat küldhessenek arra a kari kollégáknak és
hallgatóknak. 2016. április 16-án az eljárás alá vont egyetem Szociológia és Szociálpolitika
Tanszékének nevében eljáró oktató arról tájékoztatta szervezőtársait, hogy a karon tiltakozás
kezd körvonalazódni a tervezett eseménnyel kapcsolatban. 2016. április 19-én az eljárás alá vont
egyetem rektora egyeztetést hívott össze, melyen rajta kívül a Debreceni Német Kulturális Fórum
vezetőségi tagja a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék oktatója, valamint a
Bölcsészettudományi Kar dékánja (továbbiakban: dékán) vettek részt. A rektor ekkor kifejtette,
hogy a rendezvény kapcsán az egyetem kancellárja ellenérzéseket fogalmazott meg, továbbá
kijelentette, hogy az esemény megtartásához nem járul hozzá sem a tervezett, sem a campus
területén található más helyszínen. A szervezők megpróbáltak új helyszínt találni a
rendezvénynek, ennek keretében 2016. április 20-án telefonon megállapodtak a Debreceni
Campus Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltetésében működő
Nagyerdei Víztorony
rendezvényhelyszínnel. Ugyanezen a napon a Debreceni Német Kulturális Fórum vezetőségi
tagja arról tájékoztatta szervezőtársait, hogy a rektor rendezvényt betiltó rendelkezése az új
rendezvényhelyszínre is vonatkozik, mivel a Nagyerdei Víztorony is a campus területéhez
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tartozik. Másnap a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. alkalmazottja arról tájékoztatta
a szervezőket, hogy az eljárás alá vont egyetemmel érvényben lévő szerződésük alapján,
amennyiben a „társadalmi normáktól eltérő” rendezvénynek kívánnak helyszínt biztosítani, ahhoz
az egyetem jóváhagyása szükséges. A jóváhagyást nem kapták meg, így a rendezvény helyszín
hiányában elmaradt.
Fentiekre tekintettel a kérelmező szexuális irányultsággal illetve nemi identitással összefüggő
közvetlen hátrányos megkülönböztetés, valamint az erre adott utasítás miatt kérte a hatóság
eljárását.
Kérelme alátámasztására a kérelmező csatolta az alapszabályát, a tervezett rendezvény plakátját,
valamint a sikeres teremfoglalásról történő értesítésről szóló és a rendezvény – egyetemen történő
– meghirdetésének engedélyezésével kapcsolatos elektronikus leveleket.
A hatóság 2017. április 5-én hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amelyben kérte a kérelmezőt,
nyilatkozzon arról, hogy a Kft.-vel szemben milyen indokok miatt kéri az eljárás megindítását,
továbbá igazolja a közöttük fennálló jogviszonyt.
A kérelmező képviselője a hiánypótlási felhívásnak eleget téve 2017. április 21-én úgy
nyilatkozott, hogy a Kft. üzemeltetésében működő Nagyerdei Víztorony rendezvényhelyszínt az
eljárás alá vont Kft. visszamondta. A kérelmező képviselője előadta, hogy ismeretei szerint az
Egyetem és a Kft. között fennálló szerződés nem általában, hanem csak a „társadalmi normáktól
eltérő rendezvények” vonatkozásában ad vétójogot az egyetemnek, ezért álláspontjuk szerint a
Kft-nek joga lett volna az engedély egyetem általi megtagadását kifogásolni. Véleményük szerint
azzal, hogy egy szexuális és nemi kisebbségekkel foglalkozó kerekasztal-beszélgetés kapcsán a
Kft. nem vitatta, hogy az a „társadalmi normáktól eltérő” rendezvény lenne, maga is hátrányos
megkülönböztetést alkalmazott. A Kft. a szerződés írásba foglalása előtt közölte, hogy az
egyetem engedélyének hiányában nem köthető meg a szerződés. A kérelmező képviselője csatolt
egy elektronikus levelet, amelyben 2016. április 20-án a helyi szervezőjük küldi a Kft. által kért
számlázási adatokat, valamint egy 2016. április 21-i e-mailt, amely már a rendezvény
elmaradásáról tájékoztat.
A hatóság 2017. április 26-án a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a Debreceni Egyetemmel,
valamint a DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társasággal szemben eljárást indított.
Az egyetem 2017. május 15-én előterjesztett érdemi nyilatkozatában az alábbiakat adta elő: az
egyetem területén külön eljárásrend és fizetési kötelezettség vonatkozik a saját szervezeti
egységek, valamint a külső szervezeti egységek által szervezett rendezvényekre. Az LMBT
Szövetség, mint külső szervezet az általa szervezett esemény alkalmával az egyetem Szociológiai
és Szociálpolitikai Tanszéke (továbbiakban: Szociológiai Tanszék) egyetemi szervezeti státuszát
kihasználva, az intézményi szabályozási rendet megkerülve az egyetem által vagyonkezelt állami
ingatlant kívánta térítésmentesen igénybe venni. Az üggyel kapcsolatban a rektor egyeztetett a
tanszéket magában foglaló kar dékánjával, aki megerősítette, hogy nincs szó a kérelmező és az
egyetem között fennálló szakmai együttműködésről. A tanszék egyes kollégái „magánúton”
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jártak el, figyelmen kívül hagyva az intézményi rendezvényekre vonatkozó előírásokat. A
kérelmezőt az egyetem a többi szervezettel azonos elbírálásban részesíti, így hivatalos
megkeresés és az egyetemi rendezvények szervezésére vonatkozó eljárásrend betartása mellett,
megjelenhet szervezett keretek között az egyetem területén. Az egyetem előadta, hogy a
rendezvényt az eljárási szabályok be nem tartása miatt nem engedélyezték, nem pedig a szervezet
által képviseltek, illetve a rendezvény tartalma miatt. A nyilatkozat szerint az egyetem minden
tekintetben eleget tesz az egyenlő bánásmód követelményének a rendezvények engedélyezése
tekintetében, az engedélyezés kimenetelére a rendezvény tartalma – kivéve a jogszabályokba,
illetve az egyetemi belső szabályzatba való ütközést – nincs kihatással. A kérelmező által
szervezett rendezvény vonatkozásában nem merül fel a szabályzatba ütközés esete, a
létesítményhasználat szabályai azonban minden külső szervezőre egyformán vonatkoznak. Az
eljárásrend betartása az egyetemen szervezett rendezvények nagy száma miatt rendkívül fontos.
A kérelmező által tervezett időpontban az egyetem főépületében számos nagy rendezvény, illetve
annak előkészítése folyt.
Az egyetem a Kft. vonatkozásában úgy nyilatkozott, hogy a Kft. ügyvezetője a rendezvényről
egyeztetett az Újkerti Művelődési Központtal, hogy az eseményt az egyetemen kívül, de ahhoz
közel fekvő helyen lehessen megtartani. A kérelmező a felkínált lehetőséggel nem élt, jóllehet az
érdeklődőket a közösségi médián keresztül értesíthette volna a rendezvény új helyszínéről.
A Kft. 2017. május 23-án előterjesztett érdemi nyilatkozatában az alábbiakat adta elő: a
rendezvényt a Nagyerdei Víztoronyban a kérelmező általi megkeresés beérkezése és a
rendezvény időpontja közötti idő rövidsége miatt nem volt lehetőség megrendezni. A rövid
határidő nem tette lehetővé a normál eljárásrend betartását. Az egyetem a szűkös határidő miatt
nem tudta írásban megerősíteni a rendezvény megtartására vonatkozó engedélyét, amely minden
esetben szükséges. A Kft. úgy nyilatkozott, hogy szóban, informális úton próbáltak egyeztetni a
rendezvényről. A kérelmező helyi szervezőitől a számlázási adatokat a folyamat gyorsítása miatt
kérték be. Ezt követően érkezett az egyetem részéről az a kérés, hogy a rendezvényt ne vállalják
fel, mert a kérelmező az eredetileg tervezett helyszín bérlésére vonatkozó egyeztetéskor
megsértette az egyetem terem bérlésre vonatkozó szabályozási rendjét. A Kft. előadta továbbá,
hogy az Újkert Közösségi Házban alternatív helyszínt találtak a megadott dátumra, de a
szervezők ezzel a lehetőséggel nem kívántak élni. A Kft. végezetül kiemelte, hogy a kérelmező
által képviselt céloktól függetlenül, bármely szervezet esetén a fent leírt eljárásrendet követik.
A hatóság a kérelmező képviselőjének az érdemi nyilatkozatokat megküldte, amelyre érdemben –
határidő hosszabbítás iránti kérelem után – 2017. június 15-én nyilatkozott.
A kérelmező képviselője az egyetem érdemi nyilatkozatával kapcsolatban előadta, hogy az
általuk szervezett esemény nem külsős rendezvénynek minősült, mivel az eseményt a kérelmező,
a Debreceni Német Kulturális Fórummal (továbbiakban: NKF) közösen szervezte. Az utóbbi az
egyetem és a Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület által alapított, az egyetemen
működő szervezet, nem tekinthető tehát külsősnek. A kérelmező képviselőjének álláspontja
szerint a közös szervezés ténye a dékán asszony és a rektor úr számára is egyértelmű kellett, hogy
legyen, hiszen az erre vonatkozó információ mind a tervezett rendezvény plakátján, mind a
dékánnak az egyetemi meghirdetés engedélyezése tárgyában írott levélben egyértelműen
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szerepelt. A kérelmező képviselője szerint amennyiben az egyetem problémája valóban csak a
szervezésre vonatkozó szabályok megkerülése volt, az egyetem felkérhette volna a kérelmezőt
vagy az NKF-t, hogy a vonatkozó eljárásrend betartása mellett indítsa újra az esemény
szervezését, erre azonban nem tett kísérletet.
A kérelmező képviselőjének tudomása szerint a rektor a 2016. április 19-i találkozón utalt rá,
hogy kifogásolja a rendezvény témáját, aggodalmát fejezte ki, hogy az milyen visszhangot válthat
ki a diákok szüleinek körében. A rendezvény tartalmi elutasításának tényét erősíti álláspontja
szerint az is, hogy nem csak az egyetemen, hanem a Kft. üzemeltetésében működő Nagyerdei
Víztoronyban sem valósulhatott meg a rendezvény. A Kft. érdemi nyilatkozatában maga is
elismerte, hogy az eseményre azért nem kerülhetett sor, mert az egyetem azt nem engedélyezte. A
kérelmező képviselője úgy nyilatkozott, hogy tudomása szerint nem a Kft. kezdeményezte az
esemény engedélyeztetését az egyetemnél, hanem dékán asszony volt az, aki a Víztoronyról, mint
új helyszínről értesülve felvette a kapcsolatot a Kft-vel. A Kft. a rendezvényről folytatott
tárgyalások során egyszer sem utalt arra, hogy az egyetemnek engedélyeznie kell valamennyi
rendezvényt a Víztoronyban. Amikor végül a Kft. a szóban már létrejött szerződés teljesítését
megtagadta, akkor sem az egyetem általános engedélyezési jogára, hanem arra hivatkoztak, hogy
a „társadalmi normáktól eltérő rendezvények” esetén gyakorolja az egyetem az engedélyezési
jogot.
A kérelmező képviselőjének álláspontja szerint, az a tény, hogy az egyetem és a Kft. működési
körén kívül eső Újkerti Művelődési Központ esetleg elérhető lett volna, mint rendezvényhelyszín,
nem változtat azon a tényen, hogy az egyetem és a Kft. a szolgáltatás megtagadásával megsértette
az egyenlő bánásmód követelményét. A Kft. képviselője a rendezvény előtt négy órával
értesítette a szervezőket, hogy az eseményt a Nagyerdei Víztoronyban nem tarthatják meg. A
rendelkezésre álló idő rövidsége miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy a helyszínváltozás
megfelelő kommunikációja már nem lehetséges, beleértve az esemény technikai előkészítését is.
A kérelmező képviselője előadta továbbá, hogy jóllehet a rendezvény tervezett időpontjában az
egyetem főépületében számos nagy rendezvény, illetve annak előkészítése zajlott, azonban a
kérelmező által szervezett rendezvényre egy termet kívántak igénybe venni, amely
helyszínrendezési feladatot nem kívánt meg. A Nagyerdei Víztorony, mint esetleges helyszín az
egyetem főépületében zajló rendezvényeket szintén nem zavarta volna.
A hatóság 2017. július 5-re tárgyalás tűzött ki, amelynek az egyetem rektora az elhalasztását
kérte a 2017. június 29-én iktatott kérelmében. A hatóság a tárgyalást – az idő rövidsége, és a
nagyszámú megidézett ügyfél, illetve tanú miatt – az eredeti időpontban megtartotta.
A tárgyaláson megjelent a kérelmező képviselője, továbbá a hatóság által idézett három tanú. A
tárgyalástól távol maradtak az eljárás alá vont ügyfelek, valamint egy megidézett tanú.
A kérelmező képviselője a tárgyaláson előadta, hogy egy rendezvénysorozat részeként más
egyetemeken is egyetemi egységekkel, oktatókkal együtt szervezték az eseményt, nem kellett
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engedélyt kérni a rektortól, azok belső rendezvénynek minősültek. A rendezvényt hirdető
plakátot 2016. április 18-án küldték el az egyetemnek. 2016. április 20-án értesítette a kérelmezőt
– a helyi szervezőn keresztül – az NKF vezetőségi tagja, hogy a Víztoronnyal, mint helyszínnel is
lehetnek problémák. Végleges elutasításra 2016. április 21-én délelőtt került sor. Az NKF
vezetőségi tagjától kapott tájékoztatás szerint a rendezvényt tartalmi okok miatt tiltották be, a
terem engedélyezése csak egy mondvacsinált indok volt.
Az első tanú, az NKF vezetőségi tagja, és egyben az egyetem Germanisztikai Intézetének
(továbbiakban: intézet) vezetője elmondta, hogy az NKF-et az intézet oktatói alapították. Az
NKF az egyetemnek nem szervezeti egysége, azonban évek óta tart rendezvényeket az
egyetemnek, azzal szoros együttműködésben, eddig minden általuk szervezett rendezvény belsős
rendezvénynek minősült. A teremért korábban nem fizettek bérleti díjat, jelezték, hogy
rendezvényük lesz és autonóm módon eljárhattak. Ez más intézetek esetében is így volt,
amennyiben valaki külsős partneri kapcsolatot hozott, a rendezvény ebben az esetben belsős
rendezvénynek minősült. A tanú elmondta, hogy tizenegy év alatt nem volt olyan rendezvényük,
amely külsősnek minősült volna. Az eljárás menete az volt, hogy a rendezvényeket bejelentették
a dékánnak, de a háttérben már folyt a szervezés, inkább gesztus értéke volt ennek. Korábban
nem fordult elő olyan eset, hogy válaszra kellett volna várniuk egy rendezvény engedélyezése
kapcsán. A vizsgált ügyben a dékántól arra várt választ, hogy a meghívót megkaphassák a kari
kollégák, illetve hogy megjelenhessen a kari honlapon. A helyszínt és az időpontot a helyi
szervezők – a CivisColors – a Szociológia Tanszék egy munkatársával együtt választották ki. A
tanú határozottan emlékezett arra, hogy a dékán asszony kifejezte, hogy a rendezvény
nemkívánatos az egyetemen, egyúttal felvetette, hogy biztos-e abban, hogy ezt a rendezvényt
támogatni akarja, amelyre a tanú igenlő választ adott. Dékán asszony úgy nyilatkozott, hogy nem
tartja jónak ezt, azonban a tanú ekkor még az esemény szervezésével nem hagyott fel.
Ezután – 2016. április 19-én – került sor a megbeszélésre rektor úrnál, aki a rendezvény kapcsán
azt mondta, hogy az tartalmilag nem az egyetemre való. A rektor aggodalmát fejezte ki, hogy mit
fognak szólni azok a jó szándékú szülők, akiknek a gyermekei az egyetem hallgatói, és tudomást
szereznek róla, hogy ilyen rendezvényt szerveznek, továbbá, hogy ettől a diákok esetleg majd
érintetté válnak. A rektor elmesélt egy régi történetet, amelyben egy fiatal fiú, úgy tért haza a
falujába, hogy homoszexuális lett, ami a közösségben kiderült, majd emiatt öngyilkos lett. A
hallgatókat a rektor védeni kívánta ettől. Összegezve a fentieket a tanú előadta, hogy a rektor a
főépületben nem adott engedélyt a rendezvény megszervezésére, a dékán hozzátette, hogy az
egyetem teljes területén nem adnak a rendezvényre engedélyt. A dékán asszony egyébként azt
mondta, hogy szakmailag sem jó a rendezvény, mert az egyik résztvevő kezdő és nem ért a
témához. A rektor erre azt mondta, hogy legközelebb hívjanak meg más előadót, aki ezt a fajta
másságot gyógyszeresen kezeli. A tájékoztatáson a rektor, a dékán, a Szociológiai Tanszék
munkatársa és a tanú volt jelen. A tájékoztatás után a dékán asszony jelezte, hogy ezzel nincsen
vége a dolognak.
A tanú elmondta, hogy 2016. április 20-án a dékán arról tájékoztatta, hogy a Víztorony is a
Campus területéhez tartozik. Ezt követően felhívta a Víztoronyban a szervezőt, hogy tájékoztassa
a dékán és a rektor döntéséről, azaz, hogy a tartalma miatt nem kívánatos a rendezvény.
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A tanú előadta továbbá, hogy a dékán asszony a következő Kari Tanácsülésen (2016. április 21.)
nevek nélkül elmondta, hogy az egyetemre megpróbáltak becsempészni egy külsős rendezvényt.
Ennek kapcsán szabályozni kívánta, az egyetemen a külsős rendezvények engedélyeztetését. A
tanú álláspontja szerint, az a rendezvény, amelyben ő társszervezőként vesz részt, az belsős
rendezvény. Az NKF rendezvényei a vizsgált időszak óta belsős rendezvénynek minősülnek
továbbra is. A tanú úgy nyilatkozott, hogy az egyetem Pszichológiai Intézetének talán korábban
volt rendezvénye a szexuális másság témájában, de nem tudja, hogy azokról a rektor és a dékán
értesült-e. Lehet, hogy a vizsgált esemény nagyobb rendezvény volt.
A második meghallgatott tanú a Víztorony operatív vezetője – a Kft. alkalmazottja – 2016
márciusa óta. A tanú nem ismeri pontosan az egyetem és a Kft. között fennálló üzemeltetési
szerződést. A rendezvény kapcsán elmondta, hogy 2016. április 20-án kereste meg őket a
kérelmező helyi szervezője, akit tájékoztatott, hogy milyen feltételekkel lehet igénybe venni a
termet. 2016. április 20-án délután a tanút az NKF vezetőségi tagja tájékoztatta, hogy a
Víztoronyban sem lehet megrendezni az eseményt, mivel egyetemi területnek számít, és az
egyetem nem engedélyezi. A tanú tájékoztatta erről a Kft. ügyvezetőjét, akivel megállapodtak,
hogy reggel majd visszatérnek a kérdésre. A rendezvénnyel kapcsolatban írásbeli egyeztetés nem
történt. 2016. április 21-én a tanú újra beszélt az NKF vezetőségi tagjával, ekkor közölte vele,
hogy az idő rövidsége, és az információhiány miatt nem tudják megtartani az eseményt. Arról,
hogy a rendezvényt miért nem engedélyezték a tanúnak nincs tudomása, ahogy álláspontja szerint
az ügyvezetőnek sem. A tanú ezt követően segített más helyszínt keresni a rendezvénynek, az
Újkerti Közösségi Házat javasolta. A tanú nem emlékezett rá, hogy mondott volna olyat bárkinek,
hogy a „társadalmi normáktól eltérő” a vizsgált rendezvény, és ezért nem tarthatják meg. A tanú
úgy nyilatkozott, hogy nincs információja arról, hogy a „társadalmi normáktól eltérő”
rendezvényeknek más szervezési szabályai lennének a Kft. területén. A tanú nem tudott
nyilatkozni annak vonatkozásában, hogy tájékoztatták-e a kérelmező helyi összekötőjét, hogy
engedély szükséges a rendezvény megtartásához, ahogy arról sem, hogy kivel egyeztetett a Kft.
vezetője személyesen ebben az ügyben. A tanú úgy nyilatkozott, hogy gyakorlatilag a rendezvény
szervezőitől tudták meg, hogy nem lesz engedély, ezt követően megerősítést szeretett volna erről,
de nem kaptak, mivel tudtak a rendezvény megtartásának akadályairól, ezért végül lefújták a
rendezvényt.
A harmadik meghallgatott tanú a kérelmező helyi szervezője hat éven keresztül az egyetem
hallgatója volt, a szexualitás témájával foglalkozó rendezvénnyel nem találkozott ezen időszak
alatt. Az esemény kapcsán a kérelmező kezdeményezte, hogy a CivisColors (LMBTQ
emberekből szerveződött informális csoport) segítsen a kérdéses rendezvény megszervezésében.
Az „Itt vagyunk” kampányához csatlakoztak. A szervezés során az NKF vezetőségi tagjához,
illetve a Szociológiai Tanszék oktatójához úgy jutottak el, hogy a csoportból szinte mindenki az
egyetemre járt, így tudták, hogy kit érdemes megkeresni. Nem volt olyan információjuk, hogy
engedélyeztetni kellene a rendezvényt. 2016 márciusában a CivisColors olyan tájékoztatást
kapott, hogy legyenek óvatosak, mert az egyetemről több ilyen tematikájú rendezvényt kitiltottak
korábban. A Szociológiai Tanszék oktatójával álltak kapcsolatban, aki a rendezvény előtt emailben jelezte, hogy komoly ellenállás kezd kibontakozni a rendezvénnyel kapcsolatban, de
ekkor még arról beszéltek, hogy támogatóként ki kerüljön rá a plakátra. Ezt követően azonban e_____________________________________________________________________________________________
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mailben arról értesítették őket, hogy segítséget kapnak egy másik helyszín kereséséhez. Az
információk informálisan jöttek (telefon, üzengetés). A tanú, mint helyi szervező írásban szeretett
volna felvilágosítást kérni az egyetemtől, ekkor már a Szociológiai Tanszék oktatója nem
kommunikált velük, azonban megüzente, hogy a felvilágosítást kérő levelet nem lenne szabad
elküldeniük, mert rendezvény már úgysem lesz. Az NKF vezetőségi tagjának tájékoztatása után
vált a szervezők számára egyértelművé, hogy nem lesz rendezvény, mert az egyetem álláspontja
szerint megkerülték a hivatalos eljárási rendet, és ezért joguk van törölni azt.
A tanú elmondta, hogy nem érkezett olyan tájékoztatás az egyetem részéről a konfliktus kitörése
után, hogy bérleti díj fejében az eljárási rendet betartva megtarthatják a rendezvényt, csak külsős
helyszínt ajánlottak a számukra. A tanú miután az egyetemen nem engedélyezték a rendezvényt,
felvette a kapcsolatot a Víztorony operatív vezetőjével, aki arról tájékoztatta, hogy tudnak
időpontot adni a rendezvényre. Amikor felvette a kapcsolatot a szervezővel nem kapott
tájékoztatást, hogy külön engedélyre lenne szükség az egyetem részéről. Arról, hogy a Víztorony
az egyetem része, és ezért ott sem lehet megtartani az eseményt, az NKF vezetőjétől értesült
először a tanú, addigra azonban már az összes részletet átbeszélték a rendezvénnyel kapcsolatban.
A tanú másnap reggel – 2016. április 21-én – fölhívta a Víztorony operatív vezetőjét, aki azt
mondta, hogy a Víztorony az egyetem része, továbbá, hogy a „társadalmi normáktól eltérő”
rendezvény szervezése esetén engedélyre van szükség az egyetemtől. Ígéretet tett, hogy segít más
helyszínt keresni, de már nem módosítottak újabb helyszínre.
A kérelmező képviselője a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy nyitottak az egyezségkötésre,
amelynek tárgya egy hasonló jellegű rendezvény megtartása lehetne az egyetem területén.
A Kft. képviselője a tárgyalási jegyzőkönyv vonatkozásában 2017. augusztus 9-én érkezett
nyilatkozatában előadta, hogy részükről nincs akadálya annak, hogy a kérelmező által képviselt
szervezet a Nagyerdei Víztoronyban rendezvényt tartson, amennyiben a megkeresés időben
érkezik, és betartják az egyetem intézményi szabályozási rendjét. A Kft. a szervezet által
képviselt céloktól függetlenül a fenti eljárásrendet követi.
Az egyetem 2017. augusztus 21-én érkezett tárgyalási jegyzőkönyvre tett észrevételében előadta,
hogy az NKF vezetőjének állításai túlzóak, elferdítve tartalmazzák a rendezvény
engedélyezéséről tartott rektori megbeszélésen elhangzottakat. Az egyetem nyilatkozata szerint a
Germanisztikai Intézet igen, az NKF azonban nem szervezeti egysége az egyetemnek, ezért nem
tartják elfogadhatónak, hogy egy külső szervezet a felsőoktatási intézmény mögé bújva próbálja
annak infrastrukturális lehetőségeit térítés nélkül felhasználni. A rendezvényre vonatkozó
kérelem olyan későn jutott el az engedélyezésre illetékesekhez, hogy a szabályszerű eljárást nem
lehetett lefolytatni. A kérelmező egyezségi ajánlatára az egyetem nyilatkozatot nem terjesztett
elő.
Az egyetem fenti nyilatkozatához csatolta a rendezvények engedélyezésére vonatkozó, a vizsgált
időszakban hatályos szabályzatát, a rendezvény-bejelentő adatlapot, valamint az egyetem és a
Kft. között létrejött a Víztorony üzemeltetésére vonatkozó szerződés másolatát.
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A rendezvények engedélyezésére vonatkozó becsatolt szabályzat hatálya a Debrecen, Egyetem
tér 1-2. szám alatti és a Kassai úti Campuson található épületekben, helyiségekben, külső
területeken tartandó rendezvényekre terjed ki. A szabályzat szerint pártpolitikai vagy vallási
rendezvények csak rektori engedéllyel szervezhetők. Nem szervezhető továbbá olyan
rendezvény, amely zavarja az oktatási tevékenységet vagy sérti az egyetem érdekeit, hírnevét. Az
egyetem tervezési egységei, és a külsős cégek az eseti igényeiket külön melléklet kitöltésével
jelezhetik, legalább 10 munkanappal a Tudományegyetemi Karok (TEK) Üzemeltetési Osztályán.
A rendezvény engedélyezéséről aTEK Elnöki Hivatal vezetője dönt. A szabályozás alapján külön
díjtételek vonatkoznak a külső és a belső igénybevevőkre.
Az egyetem és a Kft. között a Víztorony vonatkozásában létrejött üzemeltetési szerződés szerint
az egyetem jogosult a létesítmény használatát bármikor ellenőrizni, valamint az ellenőrzés során
tapasztalt, az üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeit haladéktalanul
közölni. A szerződés szerint a Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során az
egyetem működési rendjét, annak oktatási tevékenységét tiszteletben tartja, nem zavarja, az
üzemeltető tevékenységét köteles az egyetemi környezethez méltó módon végezni.
A kérelmező képviselője a Kft. nyilatkozatával kapcsolatban 2017. augusztus 30-án érkezett
iratában észrevételezte, hogy a Kft. 2017. május 23-án iktatott nyilatkozata szerint minden a
Nagyerdei Víztoronyba tervezett esemény esetén szükség van az egyetem írásbeli engedélyére,
ezzel szemben Víztorony operatív vezetője a tárgyaláson tanúként úgy nyilatkozott, nem tudott
róla, hogy ilyen eljárásrend lenne érvényben.
A hatóság 2017. szeptember 19-én ismételten tárgyalást tartott, amelyen az eljárás alá vontak,
a kérelmező képviselője, valamint egy tanú megjelent.
A Kft. képviselője, mint eljárás alá vont a tárgyaláson az engedélyeztetés tekintetében tett
korábbi nyilatkozatát visszavonta, és előadta, hogy általában nem kell engedélyeztetni a
rendezvényeket, kizárólag akkor van erre szükség, ha az egyetem jelzi informálisan, hogy jogi
problémája van egy bérlővel. Az engedélyeztetési kötelezettség nincs szabályzatba foglalva. A
rendezvény előtt egy nappal derült ki, hogy probléma van a kérelmezővel, mivel nem jött
közöttük létre írásbeli megállapodás, ezért a Kft. vezetője a rendezvényt lemondta. Az eljárás alá
vont képviselője úgy nyilatkozott, hogy nincs alapja annak a feltételezésnek, hogy a kérelmező
szövetség tagjai, vagy a rendezvény tematikája miatt nem vállalták fel a rendezvényt. A
rendezvény kapcsán az sem volt világos számukra, hogy ki a szervező a Germanisztikai Intézet,
az NKF, vagy valaki más. A rendezvények kapcsán gyakran előfordul, hogy a bérlők egyetemi
kötődést próbálnak igazolni, hogy kedvezőbb feltételekkel, olcsóbban tudjanak szerződni. A Kft.
ügyvezetője nem emlékezett arra, hogy az egyetem részéről kitől kapta azt az információt, hogy
gond van a rendezvénnyel. Jogilag a probléma az volt, hogy a kérelmező egyetemi szervezetként
akart bejelentkezni. A Víztorony operatív vezetőjétől kérte, hogy kérjen írásos állásfoglalást az
egyetemtől, de mivel nem kaptak, ezért lemondták a rendezvényt.
Az egyetem képviselője a tárgyaláson elmondta, hogy az egyetem a területeket csak kezeli, az
állam a tulajdonos. Álláspontja szerint mivel a kérelmező és az egyetem között nem jött létre
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jogviszony, így az egyenlő bánásmód követelményét nem sértették meg. Az eljárás alá vont
elmondta, hogy a rendezvény helyi szervezője nem tudta megadni azt sem, hogy ki fog aláírni a
kérelmező részéről. Az eljárás alá vont benyújtott egy plakátot a rendezvényről, amelyen az
egyetem csak, mint helyszín szerepel az NKF pedig egyáltalán nem. Ez a plakát azonban nem
azonos azzal, amit az eljárás során a kérelmező benyújtott. Álláspontjuk szerint az NKF nem
része az egyetemi szervezetrendszernek. Az NKF vezetőjének tanúként tett nyilatkozatát, amely
szerint, amiben ő részt vesz, az egyetemi rendezvénynek minősül, az eljárás alá vont vitatta. Az
NKF-nek nincs kötődése az egyetemhez, szervezetileg nem válik a részévé attól, hogy egyetemi
oktatók vesznek részt benne.
A kérelmező képviselője a tárgyaláson elmondta, hogy a Víztorony operatív vezetőjével
tisztázták, hogy ki fogja aláírni a szerződést a részükről. A becsatolt plakát kapcsán elismerte,
hogy először valóban hibás plakát került megküldésre az egyetemnek, rövid időn belül azonban a
javítottat is elküldték. Az első plakáton az NKF nem volt rajta, a másodikon azonban már
szerepelt. Az e-mail szövegéből azonban az egyetem számára is kiderült, hogy az NKF is
szervező, ez egy társszervezésben megvalósuló esemény volt, amelynek vannak költség vonzatai
(meghívottak, moderátorok), ha felmerült volna a bérleti díj kérdése, kötöttek volna szerződést
természetesen erre vonatkozóan is.
Az egyetem képviselője a hatóság azon kérdésére, hogy korábban volt-e arra példa, hogy külsős
szervezetekkel együtt hozott az NKF rendezvényeket, amelyek azonban belsősnek minősültek
úgy nyilatkozott, hogy álláspontja szerint az NKF vezetőségi tagja – aki egyben a Germanisztikai
Intézet vezetője is – tanúvallomásában a Germanisztikai Intézetre gondolhatott, amikor közös
szervezésben hozott rendezvényről beszélt és nem az NKF-re. Amennyiben az egyetemi intézet
munkájához, működési köréhez, tudományos munkájához kapcsolódik egy rendezvény, akkor
belsősnek, míg egyéb esetben külsősnek minősül. A Germanisztikai Intézet nincs rajta a
rendezvény plakátján társszervezőként. Álláspontja szerint az egység vezetője dönt arról, hogy
milyen rendezvény mögött jelennek meg társszervezőként. Korábban is igyekeztek ellenőrizni,
hogy egy rendezvény külsős vagy belsős rendezvény, de nagyon sok esemény van az egyetemen.
A teremkiadásnak nagyon szigorú szabályai vannak. Előfordult olyan eset korábban is, hogy
azért utasítottak el kérést, mert nem kapcsolódott az egyetem oktatási-kutatási tevékenységéhez
az esemény témája. Saját tulajdonú cégüktől is bérleti díjat kérnek. Az eljárás alá von álláspontja
szerint a kérelmező a rendezvénysorozat kapcsán mindig más egyetemi szervezetek mögé bújt.
Az eljárás alá vont képviselője a tárgyaláson felajánlotta, hogy tartsák meg a rendezvényt az
eljárásrend betartásával.
A kérelmező képviselője felhívta a figyelmet, hogy az NKF vezetője tanúként elmondta, hogy a
rendezvény kapcsolódott a Germanisztikai Intézet profiljához. A képviselő elmondta, hogy ők
nem kívánták becsempészni az egyetemre a rendezvényt, a rendezvénysorozat egyéb állomásain
ezt az eljárásrendet probléma nélkül alkalmazták. Valamennyi esetben olyan egyetemi
partnereket kerestek, akik közös szervezésben hajlandóak megrendezni ezt az eseményt.
Elfogadja, hogy nem megfelelően történt a foglalás az egyetem álláspontja szerint, azonban fel
sem ajánlották, hogy az eljárási rendet betartva tartsák meg a rendezvényt egy másik időpontban
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az egyetem területén belül. A kérelmező képviselője kérte rögzíteni, hogy a becsatolt egyetemi
eljárásrendről szóló szabályzat a Víztoronyra nem is vonatkozik.
Az egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja tanúként úgy nyilatkozott, hogy nagyon
későn 2016. április 15-én a Germanisztikai Intézet vezetőjétől – aki egyben az NKF vezetőségi
tagja – kapott egy levelet, amelyben kérte őt, hogy dékánként járuljon hozzá az esemény kari
honlapon való közzétételéhez. Ekkor derült ki, hogy a terem úgy került lefoglalásra, mintha egy
tanár a saját órájára szeretné azt igénybe venni, nem tudta, hogy milyen rendezvényről van szó.
Ezt követően került sor a rektori megbeszélésre. A rektor tájékozódott, majd utalt arra, hogy
eljárási hiba történt, hiszen egy oktató kolléga felhasználásával kívántak egy rendezvényt
megtartani. A rektor kérte, hogy a rendezvény az egyetem területén kívül legyen, valamint
elmondta a Szociológiai Tanszék docensének és a Germanisztikai Intézet vezetőjének, hogyha a
megmutatkozás problémájával kívánnak foglalkozni, azt kutatni, akkor ehhez szívesen nyújt
nekik segítséget.
Két nap múlva a tanú a Kari Tanácsülésen elmondta a problémát, hogy egy szervezet nem
hivatalosan, a szabályokat megkerülve kívánt rendezvény tartani az egyetemen. Javasolt egy
ezzel kapcsolatos szabályozást, amely alapján a külsős félnek kétféle módon lehet rendezvényt
tartani, vagy bead egy kérvényt, vagy szakmai együttműködése van az adott egyetemi egységgel.
A vizsgált esetben erről nem volt szó. Az egyetemen rendezvényszervező iroda működik, őket
azonban nem keresték meg, pedig ez lett volna az eljárás rendje. A tanú a rektori megbeszéléssel
kapcsolatban elmondta, hogy nem emlékszik, hogy a rektor kritizálta volna a rendezvény
tartalmát. Kedélyes, nyugodt beszélgetés volt. A rektori megbeszélésen a két másik résztvevő
nem tett ellenvetést, álláspontja szerint azért, mert tudták, hogy megsértették az eljárási rendet. A
tanú nem emlékszik, hogy a rektorral folytatott beszélgetésen elhangzott-e, hogy a rendezvény –
annak tartalma miatt – nem az egyetemre való, illetve elhangzott-e egy homoszexuális
fiatalemberről szóló történet, valamint az, hogy van az egyetemen olyan oktató, aki betegségként
kezeli a homoszexualitást. A tanú szerint a rendezvénnyel eljárásjogi probléma volt, nem
tartalmi. A rektor egy kérést fogalmazott meg, de nem tiltotta meg a rendezvényt.
A tanú utalt arra, hogy rendezvényt hirdető plakátokon az egyetemi logók nem voltak rajta, és
korábban nem fordult elő, hogy valaki egy oktatót kihasználva próbált az egyetemen rendezvényt
tartani. Nem a szervező szövetség kiléte volt a probléma, hanem az eljárás menete. A Szociológia
Tanszék nem lehet társszervező a tanú álláspontja szerint, mert itt csak egy oktatóról van szó, aki
oktatás céljára kérhetett volna termet. Az intézeteknek és a tanszékeknek csak saját
rendezvényeikre vannak jogkörei. A Germanisztikai Intézet vezetőjétől – nem mint az NKF
vezetőségi tagjától – valóban megkérdezte a tanú, hogy felvállalja-e a rendezvényt, mert az
véleménye szerint nem kapcsolódott az intézet tematikájához. A szervezés nem tanszékek és
intézetek nevében történt, ez a plakátról is kiderül. A szervezés rendje szerint legalább meg
kellett volna, hogy mutassák, milyen rendezvényről van szó. Nem engedélyezésről volt szó tehát,
csak tudomásul vételről. A tanú vitatta az NKF vezetőségi tagjának azon nyilatkozatát, hogy az
egyetem belső emberei sem voltak tisztában a szabályzatokkal. A tanú elmondta, hogy nem tett
javaslatot arra, hogy a Víztoronyban legyen a rendezvény, hiszen az az egyetem területe, ő a
Kölcsey Művelődési központot hívta fel, hogy ott tartsák meg a rendezvény.
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Az egyetem képviselője elmondta, hogy az egyetem rektora tagadta, hogy a rektori
megbeszélésen azt mondta volna, hívtak volna meg inkább egy bizonyos előadót a rendezvényre,
aki a homoszexualitást gyógyszerrel kezeli. Ilyen kijelentést a rektor farmakológusként nem is
tehetett volna, hiszen tudja, hogy a homoszexualitás gyógyszerrel nem kezelhető.
Az eljárás alá vont képviselője a tárgyaláson csatolta a Bölcsészettudományi Kar Kari
Tanácsának ülésén készült szabályzatot, amely a tanteremhasználat és a külső szervezetek
támogatásának szabályozásáról szól. A szabályzat szerint a BTK-hoz tartozó tantermek külső
érdeklődőnek történő kiadása esetén a bérbeadáshoz konkrét programleírás szükséges. Az írásbeli
kérelmet a Kar vezetői bírálják el gazdasági és szakmai szempontból. A belsős egységek a
foglalásukat írásban, az ok megjelölésével nyújthatják be. Aki nem oktatás céljára kívánja a
tantermet igényelni, az szintén köteles a rendezvény szakmai tartalmáról, résztvevőiről
feljegyzést készíteni. A Kar egységei külső civil szervezeteket az egyetem épületében sorra
kerülő programra csak szakmai együttműködés alapján fogadhatnak be. Az együttműködést
igazolni szükséges. A rendezvény tartalmáért, a résztvevők összetételéért a kari egység vezetője
felel. A támogatás, közös szervezés tényét fel kell tüntetni a plakátokon. Amennyiben az írásos
kérelem valótlan adatokat tartalmaz munkajogi és etikai következményekkel is számolhat a
kérelmező.
A felek a tárgyaláson 15 napot kértek az egyezségkötéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
A kérelmező képviselője a megadott határidőben konkrétumok nélkül nyilatkozott, azzal, hogy
nyitottak az egyezségre, míg az eljárás alá vontak nem terjesztettek elő a tárgyban nyilatkozatot.
A tárgyalásokra a hatóság két alkalommal idézte a Szociológiai Tanszék docensét tanúként,
azonban ő mindkét alkalommal távolmaradást orvosi igazolással igazolta. A hatóság ezért 2017.
október 17-én, majd 2017. december 4-én végzést bocsátott ki, amelyben engedélyezte számára,
hogy írásban tegyen tanúvallomást. A tanú 2018. január 4-én iktatott vallomásában úgy
nyilatkozott, hogy másfél év távlatából nincsenek pontos emlékei az üggyel kapcsolatosan. A
rendezvények szervezése nem képezte munkaköre szerves részét, a rendezvények engedélyezése
pedig a látókörén kívül eső folyamat, így megalapozott véleményt nem tud nyilvánítani.
A hatóság a kérelmet érdemben megvizsgálta, és megállapította, hogy az az alábbiak szerint
alapos.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hatóság kérelemre, illetve az e
törvényben meghatározott esetekben hivatalból vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy
megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét.
Az Ebktv. 1. § értelmében 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 figyelembe vételével kell
eljárni.
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Az Ebktv. 3. § (1) bekezdésének e) pontja szerint civil és érdek-képviseleti szervezet: az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény szerinti civil szervezet, amelynek alapszabályában, illetve alapító okiratában a szervezet
céljai között a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének, illetve társadalmi felzárkózásának elősegítése vagy a védett
tulajdonság pontos meghatározásával körülírt emberi és állampolgári jogok védelme szerepel,
valamint az adott nemzetiség tekintetében a nemzetiségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók
anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a
szakszervezet.
Az Ebktv. 3. § (1) bekezdésének g) pontja szerint az Ebktv. alkalmazásában kérelmező az a
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a 15. §
(1) bekezdés a) pontja vagy 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján az egyenlő bánásmód
követelménye megsértésének magállapítását maga kezdeményezte, vagy arra jogosult lett volna
és az eljárásban ügyfélnek minősül.
Az Ebktv. 4. § g) pontja értelmében az egyenlő bánásmód követelményét jogviszonyaik létesítése
során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során (a továbbiakban együtt: jogviszony) a
felsőoktatási intézmények kötelesek megtartani.
Az Ebktv. 5. § a) pontja értelmében 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 adott jogviszony tekintetében az egyenlő bánásmód
követelményét köteles megtartani, aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben
szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz.
Sérti az egyenlő bánásmód követelményét, és az Ebktv. 8. § m) és n) pontja értelmében közvetlen
hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy
személy vagy csoport valós vagy vélt szexuális irányultsága illetve nemi identitása miatt részesül
kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő 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 a jogsérelmet
szenvedő személyt hátrány érte, és hogy a jogsérelmet szenvedő személy a jogsértéskor –
ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint – rendelkezett a 8. §-ban meghatározott valamely
tulajdonsággal.
Az Ebktv. 19. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben foglaltak valószínűsítése esetén a másik
felet terheli annak bizonyítása, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által valószínűsített
körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az
adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani.
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A hatóság a felek által írásban és a tárgyaláson tett nyilatkozatok, valamint az eljárás során
rendelkezésre bocsátott iratok alapján az alábbi tényeket állapította meg:
Az eljárást megalapozó kérelem 2017. április 3-án érkezett a hatósághoz, a sérelem 2016. április
21-én következett be, így az Ebktv. 17. §-a szerint az eljárás megindítható volt. Az egyetemre
Ebktv. 4. § g) pontja, míg a Kft-re az Ebktv. 5. § a-b) pontja alapján kiterjed a törvény hatálya.
A kérelmező a hatóság előtti eljárásban ügyfélnek minősül, mivel az Ebktv. 3.§ g) pontja szerinti
jogi személyiséggel rendelkezik.
A kérelmező hatóság előtti képviseletét meghatalmazás alapján a Háttér Társaság Egyesület (civil
szervezet) látta el, az Ebktv. 18. § (1) bekezdése alapján. Az Ebktv. 18. § (1) bekezdése szerint az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásokban - így különösen
személyiségi jogi per, munkaügyi per során - a civil és érdek-képviseleti szervezet, valamint a
hatóság a jogsérelmet szenvedett fél meghatalmazása alapján - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - képviselőként járhat el. A civil és érdek-képviseleti szervezet a képviseleti
jogosultságát az alapszabálya vagy alapító okirata és az ügyféltől kapott írásbeli meghatalmazás
csatolásával igazolja.
A hatóság ezt követően vizsgálta, hogy a kérelmező rendelkezett-e az általa hivatkozott sérelem
megtörténtének időpontjában védett tulajdonsággal, érte-e hátrány, valamint a kettő között
fennállt-e oksági viszony.
A kérelmező a tagsága, annak érdekében kifejtett tevékenysége révén rendelkezett védett
tulajdonsággal (szexuális irányultság, nemi identitás), amelyet a csatolt alapszabályával igazolt.
A hatóság a tényeket alapul véve megállapította, hogy a kérelem az egyetem
vonatkozásában az alábbiak szerint alapos:
• Az egyetem arra hivatkozott, hogy a kérelmezőre, mint a rendezvény szervezőjére a terem
foglalás szempontjából a külsős szervezőkre vonatkozó szigorúbb eljárásrendi szabályok
(pl.: terembérleti díj) vonatkoztak, mivel az NKF – akivel az esemény társszervezésben
került volna megrendezésre – nem minősül az egyetem szervezeti egységének. Az
egyetem álláspontja szerint továbbá, olyan szervezeti egység lehet társszervező, amelynek
oktatási koncepciójához a rendezvény témája kapcsolódik. Az NKF vezetőségi tagja
tanúvallomásában úgy nyilatkozott, hogy az NKF évek óta tart rendezvényeket az
egyetem számára, azzal szoros együttműködésben, és a vizsgált esetet megelőzően
minden általuk szervezett rendezvény belsős rendezvénynek minősült. A teremért bérleti
díjat nem fizettek, autonóm módon járhattak el. A tanú elmondta, hogy tizenegy év alatt
nem volt olyan rendezvényük, ami külsősnek minősült volna. A Germanisztikai Intézet
vezetője – a dékán kérdésére – felvállalta a rendezvényt, mert az szerinte a
tematikájukhoz kapcsolódott. Az egyetem az eljárás során nem vitatta, hogy az NKF az
egyetem és a Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület által alapított, az egyetemen
működő szervezet, ahogy azt sem, hogy eddig minden általuk szervezett rendezvény
belsős rendezvénynek minősült. Az egyetem nem bizonyította, hogy az NKF-nek a
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kérelmezővel társszervezésben megvalósuló rendezvénye milyen okoknál fogva minősült
külsősnek, ahogy azt sem, hogy miért nem kapcsolódott a tematikájukhoz.
• Amennyiben az egyetem a rendezvényt eljárási szempontok miatt külsősnek minősítette, a
hatóság álláspontja szerint lett volna arra lehetőség, még a rektornál tartott megbeszélést
követően is, hogy – ha nem is az eredeti időpontban – az eljárásrend betartása mellett
(egyetemi rendezvényszervező iroda megkeresése, szerződéskötés, bérleti díj
megfizetése) az eseményt megrendezzék. A jelenlévő tanúk elmondása alapján ez
azonban fel sem merült, a megbeszélésen jelenlévő dékán asszony tanúként úgy
nyilatkozott, hogy a rektor azt a kérést fogalmazta meg, hogy ne az egyetem területén
legyen a rendezvény. A másik tanú elmondása szerint, a rektor úgy fogalmazott, hogy a
rendezvény tartalmilag nem az egyetemre való. Fentiek a hatóság álláspontja szerint
gyengítik az egyetem azon állítását, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban kizárólag eljárási
probléma (külsős rendezvény) merült volna fel. Végül a kérelmező képviselőjének a
tárgyaláson tett egyezségi ajánlatára a rendezvény egy későbbi időpontban történő
megtartása vonatkozásában sem érkezett érdemi nyilatkozat az eljárás alá vont részéről,
ami a hatóságban azt a meggyőződést keltette, hogy a rendezvénynek nem szeretnének
helyszínt biztosítani.
• A rendezvény tartalmi elutasításának tényét erősíti továbbá az is, hogy nem csak az
egyetemen, hanem a Kft. üzemeltetésében működő Nagyerdei Víztoronyban sem
valósulhatott meg a rendezvény. A hatóság itt jegyzi meg, hogy az egyetem által
becsatolt, a rendezvények szervezésére vonatkozó szabályzat a Nagyerdei Víztorony
(Debrecen, Pallagi út 7.) területére nem vonatkozik.
• A rendezvény tartalmi elutasításának vonatkozásában a hatóság figyelembe vette a rektori
megbeszélésen elhangzottakkal kapcsolatos tanúvallomásokat. Két tanú erről úgy
nyilatkozott, hogy nem emlékszik pontosan a rektor által tett kijelentésekre. Az NKF
vezetőségi tagja, aki szintén jelen volt a rektori megbeszélésen, a tanúvallomásában
elmondta, hogy a rektor kijelentette, hogy a rendezvény tartalmilag nem az egyetemre
való, továbbá aggodalmát fejezte ki az egyetemre járó diákok szüleinek véleménye miatt.
A rektor a főépületben nem adott engedélyt a rendezvény megszervezésére, amelyhez a
dékán hozzátette, hogy az egyetem teljes területén nem adnak engedélyt a rendezvényre.
A hatóság, a döntésénél az NKF vezetőségi tagjának tanúvallomását azért vette
súlyozottan figyelembe, mivel a másik két tanú a rektor kijelentéseire nem emlékezett,
azonban az NKF vezetőségi tagja által elmondottakat egyikük sem cáfolta. A tanú
vallomásának értékelésekor a hatóság figyelembe vette azt is, hogy ő a Germanisztikai
Intézet vezetőjeként az eljárás alatt az egyetemmel jogviszonyban állt, így nem
fűződhetett érdeke a megbeszélésen elhangzottakat kedvezőtlenebb színben feltüntetni,
mint ahogy történtek.
• A hatóság nem fogadta el, az egyetem azon hivatkozását, hogy a rendezvényre vonatkozó
kérelem olyan későn jutott el az engedélyezésre illetékesekhez, hogy a szabályszerű
eljárást nem lehetett lefolytatni. A becsatolt iratokból és nyilatkozatokból megállapítható
_____________________________________________________________________________________________
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Tel.: 06 (1) 795-2975
Fax.: 06 (1) 795-0760

16
volt, hogy legkésőbb 2016. április 15-én a dékán tudomást szerzett az eseményről.
Amennyiben kizárólag eljárási problémák voltak a rendezvénnyel, akkor a külsős
szervezőkre vonatkozó szabályos engedélyezési eljárás lefolytatása után a rendezvényt
néhány nappal később le lehetett volna bonyolítani. Ezt azonban nem ajánlották fel,
helyette az ügyet a rektor elé vitték.
A hatóság a tényeket alapul véve megállapította, hogy a kérelem a Kft. vonatkozásában az
alábbiak szerint alapos:
• A Kft. ügyvezetője érdemi nyilatkozatában elismerte, hogy a rendezvényre azért nem
kerülhetett sor, mert az egyetem azt nem engedélyezte, és az egyetem engedélye minden
esetben szükséges. Ennek ellentmond, hogy a kérelmező helyi szervezője és a Kft. közötti
tárgyalások során nem történt utalás arra, hogy az egyetemnek valamennyi rendezvényt
engedélyeznie kell, sőt a Kft. az esemény lemondásakor sem hivatkozott arra, hogy az
egyetemnek általános engedélyezési joga volna valamennyi rendezvény esetében. A
Víztorony operatív vezetője a tárgyaláson tanúként úgy nyilatkozott, hogy nem tudott
róla, hogy a fenti eljárásrend lenne érvényben. A tárgyaláson a fenti ellentmondásos
nyilatkozatok fényében a Kft. ügyvezetője az engedélyeztetés tekintetében tett korábbi
nyilatkozatát visszavonta, és előadta, hogy általában nem kell engedélyeztetni a
rendezvényeket, kizárólag akkor van erre szükség, ha az egyetem jelzi informálisan, hogy
jogi problémája van egy bérlővel.
• A Kft. operatív vezetője nem emlékezett arra a kijelentésére, hogy a rendezvény „a
társadalmi normáktól eltérő”, és ezért nem tarthatják meg. Ezzel szemben a rendezvény
helyi szervezője tanúként úgy nyilatkozott, hogy ő volt az, akinek az operatív vezető
telefonon azt mondta, hogy a Víztorony az egyetem része, továbbá, hogy a „társadalmi
normáktól eltérő” rendezvény szervezése esetén engedélyre van szükség az egyetemtől.
• A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható volt, hogy a Kft-t, mint üzemeltetőt a
Nagyerdei Víztorony vonatkozásában az egyetem – üzemeltetésbe adóként – utasította
arra, hogy a rendezvényt nem tarthatják meg. A közöttük fönnálló szerződésben a Kft.
kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során az egyetem működési rendjét,
annak oktatási tevékenységét tiszteletben tartja, nem zavarja, tevékenységét köteles az
egyetemi környezethez méltó módon végezni. A hatóság álláspontja szerint a Kft. nem
tett meg mindent annak érdekében, hogy tisztázza, hogy a kérelmezők milyen eljárási
szabályt sértettek. Az eljárás során - bár ők is úgy nyilatkoztak, hogy az eljárási szabályok
betartása mellett a kérelmező megszervezheti az eseményt, - azonban egyezségi ajánlatot
végül ők sem tettek.
A hatóság az egyetem védekezését nem fogadta el, mivel nem bizonyította, hogy az NKF által
társszervezésben megvalósítani kívánt rendezvény milyen okok miatt minősült külsős
rendezvénynek. Ennek bizonyítása azzal összefüggésben lett volna fontos, hogy az egyetem
joggal hivatkozott-e arra, hogy a rendezvényt azért nem engedélyezték, mivel a kérelmező az
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eljárásrendet megsértette, amikor külsősként a belsős rendezvényekre vonatkozó eljárásrendet
követte. A rektori megbeszélésről tett tanúvallomás és a rendelkezésre álló adatok (a rendezvényt
a Víztorony területén sem engedték megtartani, nem ajánlották föl 2016 áprilisában az eljárásrend
betartása mellett a rendezvény akár későbbi időpontban történő megszervezését) alapján a
hatóság arra a meggyőződésre jutott, hogy a rendezvényt annak tartalma miatt nem engedték
megtartani az egyetem területén. Ennek ellenkezőjét az egyetem nem bizonyította, sőt a rektori
megbeszélésen elhangzottakat, habár túlzónak és egyoldalúnak minősítette, csak abban a
részében tagadta, hogy a rektor nem tett a homoszexualitás gyógyszeres kezelésére vonatkozó
kijelentést.
A hatóság a Kft.-vel szemben hozott döntése meghozatalakor figyelembe vette, hogy az
üzemeltetési szerződés alapján kötelezettségei vannak az egyetemmel szemben, ugyanakkor az
eljárás során többször egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek, amellyel akadályozták a
tényállás teljeskörű tisztázását (milyen esetekben van engedélyeztetési kötelezettség a
rendezvények tekintetében; kitől kaptak utasítást, hogy a Víztoronyban nem lehet megtartani a
kérelmező által szervezett rendezvényt).
A bírság megállapításánál a hatóság az Ebktv. 17/A. § (3) bekezdésének megfelelően figyelembe
vette az eljárás alá vont Debreceni Egyetem gazdasági súlyát, valamint hogy a tényállás feltárása
érdekében nem működött megfelelően együtt a hatósággal. A szankció alkalmazásakor a hatóság
a határozat nyilvánosságra hozatalát preventív okok miatt rendelte el az egyetemmel szemben. A
Kft. esetében megállapított szankció alkalmazásakor a hatóság elegendőnek ítélte a jövőbeni
jogsértéstől való eltiltást, figyelemmel az eset összes körülményére, különös tekintettel az
egyetem és a Kft. között fennálló üzemeltetési szerződésre. A szankció megállapításakor a
hatóság figyelemmel volt arra is, hogy a jogsértés személyek pontosan meg nem határozható
nagyobb csoportját érintette, nemcsak a kérelmezőt, hanem mindazokat, akik érdeklődtek volna a
rendezvény témája iránt, ráadásul azt a kérelmező az idő rövidsége miatt máshol már nem is tudta
megtartani.
A határozatot az Ebktv. 14. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva hoztam
meg. A határozat elleni fellebbezést az Ebktv.17/B § (1) bekezdése zárja ki. A jogorvoslatról
szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 96. §-a és a 109. § (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. február „

„.
Dr. Honecz Ágnes
elnök
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