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Abstract 

 

In cases dealing with discrimination the relevant legal burden needs to be discharged in order 

for the case to succeed. If the law places the entire burden of proof throughout the proceedings 

upon the plaintiff, then it will be very hard for him/her to prove that there was discrimination 

in a particular case when the case depends on facts which lie entirely within the employer’s 

own knowledge. In Hungary, Article 19 of the Act CXXXV of 2003 on Equal Treatment and 

the Promotion of Equal Opportunities provides for the shift of the burden of proof. The test for 

the shift of the burden of proof only requires that the injured party substantiates, rather than 

proves, his/her claims. In my esssay I set it as an aim, to examine the plaintiff’s presumption, 

and to furnish a possible answer to the question being put upon: do these special rules count as 

relief of the burden of proof? 
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Bevezetés 

 

A bizonyítás általános szabályai szerint aki valamit állít, annak kell bizonyítania. „Onus 

probandi incumbit actori”, vagy másképpen „ei incumbit probatie qui dicit, non qui negat”’, 

tehát az bizonyít, aki állít, nem pedig az, aki tagad.1 Ezen általános elvhez képest az 

antidiszkriminációs jogban sajátos, az általánostól eltérő szabályok érvényesülnek. A hazai 

antidiszkriminációs törvény szabályai alapján a bizonyítási teher az egyenlő bánásmód elvének 

megsértésével kapcsolatos ügyekben megfordul, de legalábbis megoszlik a felek között. 

                                                      
* Takács Dóra, negyed évfolyamos nappali tagozatos joghallgató, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar, email: doratakacs14@gmail.com, Konzulens: Dr. Zaccaria Márton Leó, egyetemi adjunktus, DE-ÁJK 

Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék 
1 AMBRUS Mónika: A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor, Fundamentum, 

2007/2. 78. 
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Eképpen a sérelmet szenvedett félnék csupán valószínűsítési kötelezettsége van, míg a 

tényleges bizonyítási teher a másik félre hárul, annak érdekében hogy kimentse magát.2 

A következőkben ennek a sajátos bizonyítási rendszernek a részletes vizsgálatával 

foglalkozom. Elsőként is a bizonyításra vonatkozó nemzetközi, majd hazai szabályrendszert 

mutatom be röviden. A szabályozási sarokkövek letételét követően pedig arra keresem a 

választ, hogy milyen tényezők, okok indokolják a speciális bizonyítási szabályokat, vagyis 

miért van szükség a bizonyítási teher megosztására? 

Az elméleti alapokat követően a sérelmet szenvedett fél valószínűsítési kötelezettségét 

veszem górcső alá. Arra keresem a választ, hogy pontosan mit is jelent a valószínűsítés, milyen 

mélységűnek kell lennie, illetve mire kell kiterjednie? Ezen belül kitérek a törvényben 

nevesített esetkörökre, de megemlítem azokat az eseteket is, amelyeket a törvény a 

valószínűsítési kötelezettség körében explicit módon nem rögzít, ugyanakkor implicit módon 

szükségszerűen felmerülnek az egyenlő bánásmód megsértése során, így értelmezésük 

mindenképpen indokolt. 

Az elméleti, szabályozási oldal bemutatása mellett a joggyakorlat szemüvegén keresztül is 

igyekszem vizsgálni a feltett kérdéseket. Érdekes lesz ugyanis látni, hogy mennyiben követi a 

bírósági illetve a hatósági joggyakorlat az elméleti direktívákat, vagy milyen esetleges 

ellentmondások, anomáliák merülnek fel a gyakorlatban, melyek ezáltal vissza is hathatnak a 

szabályozás alakulására. 

Összességében arra, a címben feltett kérdésre igyekszem választ találni, hogy a 

bizonyításra vonatkozó szabályok milyen megfontolások mentén alakulnak, illetve hogyan 

csapódnak le a gyakorlatban és nyernek alkalmazást. Megvalósul-e a jogalkotói cél, azaz 

valóban kedvezőek-e a következőkben részletesen felvázolandó sajátos bizonyítási szabályok 

a sérelmet szenvedett felekre nézve, tehát a bizonyítás teher megosztása teher vagy inkább 

tehermentesítés? 

 

 

1. Európai Uniós jogi alapok 

 

A bizonyítási teher megfordításának követelménye „bíró alkotta jog”.3 Az intézmény az 

Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) esetjogában alakult ki, a közvetett hátrányos 

megkülönböztetés kapcsán, az ugyan hatályban már nem lévő, azonban a jelenlegi szabályozás 

alapját képező 97/80/EK irányelvben.4 Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a Bíróság már 

korábban, meghatározott tárgyú ügyekben5 szakított azzal az általános elvvel, hogy a panaszost 

terheli a bizonyítás kötelessége. 

Szükséges hozzátenni, hogy a bizonyítási teher eredeti szabályozását tartalmazó irányelv 

még kifejezetten a nemi alapú diszkrimináció esetére fogalmazta meg a bizonyítási teher 

                                                      
2 Lásd: CUNNINGHAM, Naomi: Discrimination Through the Looking-glass: Judicial Guidelines on the Burden of 

Proof, Industrial Law Journal, 2006/3, 272–278. 
3 GYULAVÁRI Tamás – KÁDÁR András Kristóf: A magyar antidiszkriminációs jog vázlata, Bíbor Kiadó, Miskolc, 

2009. 155. 
4 A Tanács 1997. december 15-i, a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a bizonyítási teherről 

szóló 97/80/EK irányelve 
5 Ez a jogalkalmazási gyakorlat tipikusan az egyenlő értékű munkáért egyenlő értékű bér elve kapcsán merül fel. 

– Lásd az alábbi ügyeket: 

C-127/92. Enderby v. Frenchay Health Authority 

C-109/88. Union of Commercial and Clerical Enmployees, Denmark v. Danish Employers’ AssociationCase, 

acting on behalf of Danfoss 

C-400/93. Specialarbejderfoundet i Danmark v. Dansk Industri 
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megosztását, mint ahogyan abban is tovább fejlődött a szabályozás, hogy a fordított bizonyítási 

teher gerincét jelentő felperesi valószínűsítési és alperesi (ellen)bizonyítási kötelezettséget 

markánsabban választja el egymástól, ezáltal hangsúlyozva azt, hogy a felperesnek mindössze 

valószínűsítési, nem pedig bizonyítási kötelezettsége van.6 

Az Bíróság esetjoga7 nyomán a bizonyítási teher megfordításának, illetve megosztásának 

intézmánye másodlagos közösségi normákban is megjelent: egyrészt a Faji Egyenlőségi 

irányelv8 8. cikkében, a Foglalkoztatási Keretirányelv9 10. cikkében,10 valamint a nemek 

közötti diszkriminációt tiltó irányelvben.11 

A bizonyítási kötelesség megfordítása jóval hatékonyabbá tette az egyenlő, illetve az 

egyenlő értékűnek minősített munkáért történő egyenlő bér elvének érvényesítését.12 Ezzel 

megváltozott az eljárások során a dialógusok szerkezete, és így a kérelmező kedvezőbb 

helyzetbe került.13 A munkáltatóra ez a teher ugyanis nem egyszerűen eljárási, eljárásjogi 

többletfeladatot ró, hanem alapjaiban – anyagi jogilag – változtatja meg, korlátozza döntési 

hatalmát. Az irányelv, valamint az azt megelőző és követő esetjog kitűnően példázza az Európai 

Unió azon törekvését, hogy az egyenlő megítélés követelménye alanyi jog legyen, és ezen 

jellege a lehető legtágabb körülmények között érvényesüljön.14 

 

 

2. Hazai szabályozás 

 

Bár a Munka Törvénykönyvében15 az intézmény viszonylag korán, 2001-ben megjelent, a 

magyar jogrendszerben a bizonyítási teher megosztását a diszkriminációs eljárások 

tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) tette általánossá. A következőkben ezt a sajátos 

szabályozást mutatom be röviden. 

Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó hazai részletszabályokat Ebktv-ben 

találjuk. Az Ebktv. 19.§-a speciális bizonyítási szabályokat állapít meg az egyenlő bánásmód 

megsértése miatt indított eljárásokban, amelyeket alkalmazni kell a személyiségi jogi és 

munkajogi perben, fogyasztóvédelmi, munkaügyi hatóságok és az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

                                                      
6 ZACCARIA Márton Leó: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar 

joggyakorlatban, Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. 238. 
7 Lásd különösen az alábbi ügyeket: 

C-104/10. Kelly v. National University of Ireland 

C-54/07. Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV 
8 A Tanács 2000. június 29-i, a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 

bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK irányelve 
9 A Tanács 2000. november 27-i, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 

kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelve 
10 GYULAVÁRI – KÁDÁR im. 157. 
11 A Parlament és a Tanács 2006. július 5-i, a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelve 
12 KISS György: Alapjogok kollíziója a munkajogban, Justis Tanácsadó Bt., Pécs, 2010. 329. 
13 Hasonlóképpen fogalmaz Gyulavári is: „Ez a módosítás kedvező a jogorvoslatot keresők számára, és hozzájárul 

a bizonyítási teher tényleges megfordításához.” – GYULAVÁRI Tamás: Három évvel az antidiszkriminációs 

szabályozás reformja után, Esély, 2007/3. 25. 
14 KISS i.m. 329–330. 
15 Lásd: A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 5.§ (8) bekezdés 
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(a továbbiakban: EBH) eljárása során.16 Nem vonatkozik ugyanakkor e szabály a büntető- és 

szabálysértési eljárásokra.17 

Az Ebktv. 19.§-a szerint a jogsérelmet szenvedett félnek vagy közérdekű igényérvényesítésre 

jogosultnak kell valószínűsítenie, hogy a jogsértéskor rendelkezett az Ebktv. szerinti18 védett 

tulajdonsággal,19 valamint hátrány érte vagy ennek közvetlen veszélye fenyeget. Ha mindezt 

valószínűsíti, akkor a másik felet terheli annak bizonyítása, hogy a jogsérelmet szenvedett fél 

vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult által valószínűsített körülmények nem álltak 

fenn, illetve megtartotta, vagy az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani az 

egyenlő bánásmód követelményét.20 

A fentiek alapján látható a bizonyítási szabályozás specialitása, általánostól eltérő mivolta. 

A bizonyítás általános szabálya21 értelmében a jogvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak 

a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jogvitát eldöntő szerv valónak 

fogadja el.22 Ehhez képest az egyenlő bánásmód megsértése esetén a bizonyítási teher 

megfordul,23 a sérelmet szenvedő félnek csupán valószínűsítenie kell a hátrányt, illetve azt, 

hogy a jogsértéskor rendelkezett valamely védett tulajdonsággal, így a tényleges bizonyítás a 

másik felet terheli. Az osztott bizonyítási rendszerben a kérelmező sikeres valószínűsítése 

ezáltal egy ex lege vélelmet eredményez, amelyet a másik fél megdönthet, amennyiben a 

törvényben rögzített kimentési esetkörök bármelyikének fennálltát bizonyítja.24 

 

 

                                                      
16 GYULAVÁRI Tamás: Egyenlők és egyenlőbbek (8. rész), Humán Szaldó, VII. évfolyam, 2009/10. 263. 
17 Ebben a körben ugyanis a felek bizonyítási kötelezettségéről fogalmilag nem lehet szó. – Ebktv. indokolása, 

Részletes indokolás a 18. §-hoz 
18 Lásd: Ebktv. 8.§ a) – t) 
19 Védett tulajdonságok alatt azokat a jellemzőket értjük, amelyek a diszkrimináció – és ezért értelemszerűen a 

diszkrimináció elleni védelem – alapjául szolgálhatnak. – GYULAVÁRI – KÁDÁR i.m. 35. 
20 GYULAVÁRI i.m. 264. 

– Megállapítható tehát, hogy a munkáltatót terhelő bizonyítási kötelezettséghez képest minőségi különbség áll 

fenn e tekintetben a bizonyítási eljárás e két cselekménye között, ennek pedig különösen nagy jelentősége van a 

diszkriminációs ügyekben. – ZACCARIA: Márton Leó: Összefoglaló – Az egyenlő bánásmód elvét érintő kúriai 

gyakorlat és az Egyenlő Bánásmód Hatóság releváns határozatainak elemzéséről, Kúria joggyakorlat-elemző 

csoportjának összefoglaló jelentése: Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos 

munkaügyi bírósági gyakorlat, 2017. június 26. 

http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_-_egyenlo_banasmod.pdf 

(2019. 03. 03.) 
21 E körben lásd: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 265.§ 
22 GYULAVÁRI – KÁDÁR i.m. 154. 
23 Bár Palmer álláspontja szerint nem teljesen helyes a fordított bizonyítási teher kifejezés használata, ugyanis 

maga a bizonyítási teher tartalmilag nem fordul meg, mindössze a bizonyítás sorrendjében és az igazolás szintjében 

következik be változás. Ez alapján helyesebb volna „megcserélt”, „felcserélt”, „áthárított” esetleg „váltott” 

bizonyítási teherként definiálni az Ebktv-ben. – Lásd: PALMER, Fiona: Re-dressing the Balance of Power in 

Discrimination Cases: The Shift in the Burden of Proof, European Anti-Discrimination Law Review, 2006/4. 26.  
24 Ugyanakkor sikeres kimentési bizonyítás esetén sem biztos, hogy a munkáltató igazolni tudja, hogy megtartotta 

az egyenlő bánásmód elvét, hiszen az állásfoglalás szerint a bizonyítási eljárás következő – egyben utolsó – 

lépéseként a jogában megsértett félnek lehetősége van arra, hogy megcáfolja a jogsértő fél által kimentési 

bizonyításként előadottakat. Ekkor azonban már rá is a bizonyítási, és nem a kedvezőbb, valószínűsítési 

kötelezettség vonatkozik. – ZACCARIA Márton Leó: Áldozatvédelem vagy tényleges bizonyítás? A fordított 

bizonyítási teher megítélése a foglalkoztatási diszkriminációs ügyek hazai gyakorlatában, Pro Futuro 2015/2. 127. 

http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_-_egyenlo_banasmod.pdf
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3. A bizonyítási teher megosztásának indokai 

 

3.1. A Kúria értelmezése 

 

A bizonyítási teher megfordításának indokára a Kúria BH 2004:255. számú határozatában 

mutatott rá első ízben, még az Ebktv. hatálybalépését megelőzően. A Kúria kimondta, hogy bár 

az átalános szabályok szerint valóban a munkavállalónak kellene bizonyítania a jogsérelmet, 

azonban az egyenlő bánásmód megsértése olyan különleges helyzetet, kapcsolatot teremt a 

peres felek között, hogy az általános szabály nem lesz alkalmazható. 

A munkavállaló szemszögéből szinte lehetetlen lenne valamennyi releváns tényt és adatot 

feltárni, ezzel pedig aránytalanul hátrányos helyzetbe hozná őt a bíróság.25 A munkáltató ezzel 

szemben rendelkezik valamennyi releváns adattal, és tudomása van a fontos körülményekről, 

így  – a bizonyítási teher megfordításával – rá lehet arra kényszeríteni, hogy valóban az összes 

körülményre kitérjen, mert ezáltal lehetősége lesz mentesülni a diszkrimináció miatti felelősség 

alól.26 

 

 

3.2. Az EBH értelmezése 

 

Az Ebktv. hatálybalépését követően az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére27 

jött létre a budapesti székhelyű Egyenlő Bánásmód Hatóság. Az EBH az emberi méltóság 

garanciális intézménye, az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző 

autonóm28 állami jogorvoslati fórum.29 Valódi pozitív hatások elérésére törekszik a 

diszkriminációs folyamatokban, azok felismerését és megelőzését a jogalkalmazás mellett 

szakmai információkkal és kiadványokkal támogatja.30 

Ezen tevékenységének példájaként említhető az EBH mellett működő Egyenlő Bánásmód 

Tanácsadó Testület 384/4/2008. TT. számú állásfoglalása (a továbbiakban: állásfoglalás) a 

bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban, mely a fentiekhez hasonlóan fogalmaz a 

bizonyítási teher megosztásának indokáról. Eszerint: „az egyenlő bánásmód megsértése esetén 

indított polgári és közigazgatási eljárásokban érvényesülő kimentési bizonyítás célja, hogy 

kompenzálja az igényt érvényesítő bizonyítékokhoz való hozzájutása terén fennálló hátrányt.” 

 

3.3. A törvényen túl – A diszkriminációs esetek társadalmi megítélése 

 

Ugyanakkor, ahogyan arra Halmos Szilvia is rávilágít, a munkavállaló számára könnyített 

bizonyításnak nem csupán a fentiekben kifejtett információs asszimetria az oka, hiszen nehéz 

                                                      
25 Hasonlóképpen nyilatkozik KISS a bizonyítási teher megfordításának indokáról: „Ennek oka kézenfekvő, hiszen 

a panaszos egyszerűen nincs azoknak az ismereteknek, illetve információknak a birtokában, amellyel sikeresen 

bizonyíthatná a munkáltatói intézkedés diszkriminatív voltát.” – KISS i.m. 318. 
26 ZACCARIA: Az egyenlő bánásmód... i.m. 246–247. 
27 Lásd: Ebktv. 13–17.§ 
28 Az EBH jogállásáról lásd: KÁDÁR András Kristóf: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság függetlenségéről, 

Fundamentum, 2010/2. 
29 A hazai antidiszkriminációs fórumrendszerről lásd: KÁDÁR András Kristóf: A bőség zavara? – A magyar 

antidiszkriminációs fórumrendszer vázlata, in: MAJTÉNYI Balázs (szerk.): Lejtős pálya – Antidiszkrimináció és 

esélyegyenlőség, L’Harmattan, Budapest, 2009. 
30 Az EBH hivatalos honlapjáról: http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/a-hatosagrol (2019. 03. 04.) 

http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/a-hatosagrol
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bizonyítási helyzetek ezen kívül is akadnak.31 Így Halmos szerint az osztott bizonyítási rend 

indoka valójában abban rejlik, hogy a társadalomban léteznek olyan törésvonalak, melyek 

mentén a társadalomban domináns csoportok általánosan uralkodó sztereotípiákat követve 

„egyfajta pontozási rendszer” alapján hozzák meg a döntéseket: egyes csoportokat 

alacsonyabb, másokat magasabb kockázatúnak ítélnek meg, és eszerint biztosítanak nekik több 

vagy kevesebb szerepet a társadalmi interakciókban. Az alacsonyabb „pontokkal” illetett 

társadalmi csoportokat a védett tulajdonságok határozzák meg, amelyek mentén a társadalom 

lényegében hierarchizálódik, és a védett tulajdonságokkal rendelkezők háttérbe szorulnak a 

szűkös erőforrásokért való küzdelemben.32 

Az antidiszkriminációs jog fő funkciója ezáltal, hogy a fent leírt társadalmi folyamattal 

szembemenve semlegesítse a dötéshozók – így például a munkáltatók – pontozási sztereotípiáit. 

Az antidiszkriminációs jog a védett tulajdonságok megnevezésével azonosítja a sérülékeny 

társadalmi csoportokat, így ha egy védett tulajdonsággal rendelkező személyt a munka 

világában valamilyen hátrány ér, a jog szerint vélelmezni kell,33 hogy ezt éppen a védett 

tulajdonsága miatt szenvedte el. Természetesen ez a vélelem megdönthető, a döntéshozó 

igazolhatja, hogy a védett tulajdonságnak semmi köze nem volt az illetőre nézve hátrányos 

döntéshez, vagy ha volt is, erre valamilyen, az adott jogviszonnyal lényegileg összefüggő okból 

volt szükség. 

Ilyen megfontolások alapján szükségszerű és legitimálható tehát az osztott bizonyítás 

bevezetése az antidiszkriminációs jogban: a hátrányt szenvedett személynek nem kell 

bizonyítania, hogy őt védett tulajdonsága miatt érte hátrány, csupán ezt – a törvényben 

meghatározott módon – hihetővé, vélhetővé kell tennie, ezt követően a munkáltató köteles a 

bizonyításra a vélelem megdöntése érdekében, így a bizonyítatlanság jogkövetkezménye is a 

munkáltató hárul.34 

 

 

4. A valószínűsítési kötelezettség 

 

4.1. Mit takar a valószínűsítés? 

 

A Magyar Nyelv Értelmező Szótárában a valószínűsíteni kifejezés mellett az alábbi jelentést 

találjuk: „valamely tényt vagy állítást valószínűvé, hihetővé, elfogadhatóvá tesz, érvényességét, 

való voltát megfelelő okokkal, érvekkel támogatja, megerősíti. A jogtudományban 

valószínűsíteni valamit: olyan adatokat, tényeket feltárni a bíróság előtt, amelyek nem adnak 

ugyan kétségtelen bizonyítékokat, de az állítást elfogadhatóvá teszik.”35 

                                                      
31 Így például a joggal való visszaélés bizonyítása, amelynek során gyakran szintén a munkáltató belső motívumait 

kell bizonyítania a munkavállalónak. – HALMOS Szilvia: Bizonyítás az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 

munkaügyi perekben az új Pp. alapján, in: PÁL Lajos – PETROVICS Zoltán (szerk.): Visegrád 15.0 – A XV. Magyar 

Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, Wolters Kluwer, 2018. 22. 

– Az eltérő bizonyítási szabályokról a joggal való visszaélés és az egyenlő bánásmód követelménye között lásd: 

EBD 2014. M.22. 
32 Vö. KISS i.m. 317. 
33 Ennek a vélelemnek az az általános társadalmi tapasztalat ad alapot, hogy a védett tulajdonságokkal rendelkező 

személyek a munka világában általában méltánytalanul alacsony pontszámot kapnak. – HALMOS i.m. 23. 
34 HALMOS i.m. 22–23. 
35 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/v-

51E41/valoszinusit-

52622/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfMUJFOEIiXX0sICJxdWVyeSI

6ICJ2YWxcdTAwZjNzelx1MDBlZG5cdTAxNzFzXHUwMGVkdCJ9 (2019. 03. 03.) 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/v-51E41/valoszinusit-52622/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfMUJFOEIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJ2YWxcdTAwZjNzelx1MDBlZG5cdTAxNzFzXHUwMGVkdCJ9
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/v-51E41/valoszinusit-52622/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfMUJFOEIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJ2YWxcdTAwZjNzelx1MDBlZG5cdTAxNzFzXHUwMGVkdCJ9
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/v-51E41/valoszinusit-52622/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfMUJFOEIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJ2YWxcdTAwZjNzelx1MDBlZG5cdTAxNzFzXHUwMGVkdCJ9
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/v-51E41/valoszinusit-52622/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfMUJFOEIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJ2YWxcdTAwZjNzelx1MDBlZG5cdTAxNzFzXHUwMGVkdCJ9
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A fentebb hivatkozott állásfoglalás szerint „a valószínűsítés olyan bizonyítás, amelyből az 

átlagember azt a következtetést vonja le, hogy objektív megítélés alapján a panaszos panasza 

megalapozott.”36 A valószínűsítés tehát a bizonyításhoz képest csökkent mértékű, a hétköznapi 

gondolkodás szerinti elfogadást jelenti.37 

Az értelmezéshez támpontot adhat, hogy a Bíróság a korábbiakban említett antidiszkriminációs 

irányelvek bizonyítási cikkeihez fűzött értelmezése szerint a diszkrimináció érintettjének oly 

módon kell feltárnia a diszkrimináció körülményeit, hogy abból „első látásra” (prima facie) arra 

lehessen következtetni, hogy diszkrimináció történhetett. Vagyis a munkavállalótól többet kell 

elvárni, mint a puszta tényállítást, azonban tényállításait nem szükséges alátámasztania minden 

kétséget kizáró módon.38 

Megjegyzendő, hogy a hazai jogrendszerben a valószínűsítés intézménye nem ismeretlen, 

hiszen azt a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény 3. §-a39 is alkalmazza, amikor 

kimondja, hogy „kérelmére a menekültügyi hatóság menekültként ismeri el azt a külföldit, aki 

igazolja vagy valószínűsíti, hogy rá nézve a genfi egyezmény meghatározott rendelkezéseit 

alkalmazni kell.”40 

A sérelmet szenvedett fél valószínűsítési kötelezettsége kétirányú, amely feltételek azonban – 

az Ebktv. 19.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerint  – konjunktívak. Ennek megfelelően a 

sérelmet szenvedett személynek vagy csoportnak valószínűsítenie kell, hogy hátrány érte, és 

azt, hogy rendelkezik valamely, az Ebktv. 8.§-ában rögzített védett tulajdonsággal.41 A 

következőkben ezt a két valószínűsítendő kérdéskört teszem részletesebb vizsgálat tárgyává. 

 

4.2. A valószínűsítés terjedelme 

 

4.2.1. A hátrány 

 

A hátrány a felperes szubjektív megítélésén alapul, azon, hogy mit tekint számára 

hátrányosnak.42 Az állásfoglalás szerint a hátrány bármilyen, hétköznapi értelemben vett 

hátrányt jelentet, nem kell konkrét jogszabályi előírásba ütköző magatartásnak lennie. Ezzel az 

értelmezéssel elérhető az, hogy valóban minden hátrány orvoslásra kerülhessen az Ebktv. 

szerint, és nem kizárólag a komolyabb, jelentősebb jogsértések.43 

A hátrányok lehetséges körének meghatározásakor az Ebktv. 21.§-ában foglalt – nem 

kimerítő – felsorolást érdemes tanulmányozni, amely rámutat arra, hogy a munka világának 

mely mozzanatai során érheti diszkriminatív jellegű kedvezőtlen bánásmód – mint hátrány – a 

munkavállalót.44 A törvény indokolása alapján a felsorolás elsősorban azokat a jogokat és 

kötelezettségeket tartalmazza, amelyek gyakorlása során a munkáltatók a leggyakrabban 

                                                      
36 állásfoglalás 2. 
37 KULISITY Mária: A bizonyítási eljárás szabályai az egyenlő bánásmód sérelmére hivatkozás esetén, Kúria 

joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló jelentése: Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével 

kapcsolatos munkaügyi bírósági gyakorlat, 2017. június 26. 

http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_-_egyenlo_banasmod.pdf 

(2019. 03. 03.) 
38 HALMOS i.m. 28. 
39 A hatályos szabályozást lásd: 2007. évi LXXX. törvény 7.§ (1) 
40 KÁDÁR András Kristóf: A bizonyítási teher megosztásának kérdései, Fundamentum, 2006/4. 118. 
41 ZACCARIA: Az egyenlő bánásmód... i.m. 240. 
42 KULISITY i.m. 
43 ZACCARIA: Az egyenlő bánásmód... i.m. 240. 
44 HALMOS i.m. 30. 

http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_-_egyenlo_banasmod.pdf
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megsértik az egyenlő bánásmód elvét.45 Látható, hogy a lehetséges hátrányok köre rendkívül 

tág,46 így például a még be nem következett hátrány, csupán bekövetkezésének közvetlen 

veszélye is elfogadható hátrányként.47 

Ugyanakkor a bírói gyakorlat annyiban korlátot szab a kiterjesztő értelmezésnek, hogy a 

hátránynak a munkaviszonyon belül48 kell felmerülnie, így például a munkaviszonyát elvesztett 

roma származású felperes csupán a munkaviszony megszüntetésére hivatkozhat hátrányként, 

az ezt követő hátrányos munkaerőpiaci helyzetére már nem.49 Nem lehet továbbá hátrányként 

hivatkozni olyan munkáltatói intézkedés elmulasztására, amely munkaviszonyra vonatkozó 

szabályba ütközne, például a jogszabályba ütköző illetményemelés elmaradását nem lehet a 

munkáltatón számon kérni.50 

 

4.3.2.Védett tulajdonság 

 

A sérelmet szenvedett fél valószínűsítési kötelezettségének másik eleme az Ebktv. 8.§-ban 

felsorolt védett tulajonság valamelyikének megjelölése. A megjelölt védett tulajdonságnak a 

valószínűsítés időpontjában kell fennállnia,51 és a panaszosnak vagy ténylegesen, vagy a 

jogsértő fél feltételezése szerint rendelkeznie kell vele.52 

Előbbi nem szorul magyarázatra, hiszen értelemszerűen fogalmilag lesz sikertelen a 

valószínűsítés abban az esetben, ha a panaszos úgy érzi, hogy „valamilyen” okból sújtja 

hátránnyal a munkáltatója, de ez nem védett tulajdonságon alapszik.53 Ha pedig a második 

esetet vesszük alapul, miszerint a sérelmet okozó fél feltételezése szerint rendelkezett a védett 

tulajdonsággal a jogában megsértett fél, akkor az látszik, hogy ez egyúttal bizonyítja azt is, 

hogy a hátrány a védett tulajdonságon alapszik. Ezzel a szabállyal az Ebktv. szintén a jogában 

megsértett felet kívánja védeni, ugyanis előfordulhat, hogy a munkáltató szimplán feltételezi 

valamely védett tulajdonság fennáltát, erre alapítva pedig hátránnyal sújtja a panaszos felet.54 

A védett csoporthoz való tényleges vagy vélt tartozás is felvet egyes kérdéseket. Egyes 

védett tulajdonságok közvetlenül észlelhetők, mások vonatkozásában azonban a valószínűsítés 

problematikus. A Kúria rögzíti, hogy a felperesnek meg kell jelölnie védett tulajdonságát 

keresetében, és abban az esetben, ha az nem egyértelmű, akkor kell valószínűsítenie annak 

fennálltát.55  

Kérdés, hogy ezen az alapon el kell-e fogadni a kisebbségi hovatartozásra vonatkozó 

felperesi nyilatkozatot akkor is, ha az eljáró bíróban ésszerű kétely merül fel annak 

megalapozottságával kapcsolatban. Indítványozhat-e például ebben a tekintetben 

                                                      
45 Az Ebktv. indokolása, Részletes indokolás a 21. §-hoz 
46 A Kúria Kfv.IV.37.312/2012/10. sz. határozatában a fegyelmi büntetést is elfogadta hátrányként. 
47 Lásd: BH 2006. 14. – Az eset elemzését lásd: KÁDÁR (2006) i.m. 119. 
48 Ugyanakkor az indokolás szerint az Ebktv. - összhangban a 2000/78/EK irányelvvel - nem korlátozza az egyenlő 

bánásmód követelményét a munkaviszonyra, hanem azt kiterjeszti a munkavégzésre irányuló minden más 

jogviszonyra is. 
49 Mfv.I.10.403/2014/7. 
50 EBH 2015. M.12. 
51 Így nem elég az, ha azzal a panaszos a jogsértést megelőző időpontban rendelkezett. 
52 Ugyanakkor ide tartoznak azon védett tulajdonságok is, amelyek alkalmasak diszkrimináció megvalósítására, 

de a munkáltató előtt nem ismertek. – ZACCARIA: Összefoglaló... i.m. 
53 Lásd: 540/2008., 1869/2009. és 759/2009. sz. EBH határozatok 
54 Ekkor természetesen nem lesz alapos a kimentés arra tekintetettel, hogy valóban nem rendelkezik a megjelölt 

védett tulajdonsággal a kérelmező, hiszen a feltételezés éppen elég ahhoz, hogy diszkriminációt valósítson meg 

vele a munkáltató. – ZACCARIA: Az egyenlő bánásmód... i.m. 241. 
55 Nem kell valószínűsíteni például a felperesnek a nemét, de például életkorát vagy az állampolgárságát már igen. 

– ZACCARIA: Összefoglaló... i.m. 
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ellenbizonyítást az állítólagos jogsértő, vagy a Nektv. fenti rendelkezése ezt kizárja? Hasonló 

kérdések merülhetnek fel a vallási meggyőződéssel vagy a szexuális orientációval kapcsolatban 

is.56 A helyzetet tovább nehezíti, hogy a törvény még csak azt sem kívánja meg, hogy valaki 

ténylegesen rendelkezzen az adott védett tulajdonsággal, elegendő, ha a diszkrimináló 

környezet csupán ezt feltételezi róla.57 

 

4.3.3 Összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport 

 

A Kúria jogértelmezése alapján a közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, 

valamint a jogellenes elkülönítés tényállási eleme, hogy létezzen58 olyan személy, vagy csoport, 

akihez vagy amelyhez képest a diszkrimináció sértettje hátrányt szenvedett.59 Kérdésként 

merülhet fel, hogy kinek kell megjelölnie a perben összehasonlítható helyzetben lévő személyt 

vagy csoportot. 

Az Ebktv. a valószínűsítendő tények között nem említi kifejezetten az összehasonítható 

helyzetben lévő személyt/csoport megjelölését.60 Ennek megfelelően az csak akkor várható el 

a felperestől, ha az adott tényállásban szereplő hátrány természete szerint ennek valószínűsítése 

lehetetlen az összehasonlítható helyzetben lévő személy/csoport nélkül. 

Ez az értelmezés összhangban van a Bíróság Kelly-ügyben61 és Meister-ügyben62 hozott 

ítéleteiben tett megállapításaival. Ezekből következik, hogy ha a felperes nincs abban a 

helyzetben, hogy meg tudja jelölni azt a vele összehasonlítható helyzetben lévő személyt vagy 

csoportot, akivel vagy amellyel szemben hátrányos bánásmódban részesült, ez nem feltétlenül 

képezi akadályát az igényérvényesítésnek. A megjelölés hiánya csak akkor akadályozza a 

felperes valószínűsítési kötelezettségének teljesítését, ha az általa hivatkozott hátrány 

természetére tekintettel e hiány a hátrány valószínűsítését lehetetlenné teszi.63 

 

                                                      
56 GYULAVÁRI – KÁDÁR i.m. 161. – A szerzők álláspontja szerint ésszerű keretek között az ellenbizonyítás 

kezdeményezése lehetséges és szükséges. 
57 HALMOS i.m. 28. 
58 Bár ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy a törvényszöveg „részesülne” fordulata alapján a tényállás akkor 

is megvalósulhat, ha nincs összehasonlítható helyzetben lévő csoport, azonban, ha lenne, a sérelmet kifogásoló 

személy feltételezhetően hátrányos helyzetbe került volna hozzájuk képest. (Ezért nevezzük hipotetikus 

összehasonlítható helyzetben lévő személynek.) – HALMOS. i.m. 32. 

Megjegyzendő továbbá, hogy az Ebktv. kommentárja kifejezetten úgy fogalmaz, hogy amennyiben sem a jelenben, 

sem a múltban nem lehet megfelelő összehasonlítási alanyt találni, akkor lehetséges egy nem létező személyre 

vonatkoztatni a releváns körülményeket. 

– Lásd: BIHARY László – FARKAS Lilla – KÁRPÁTI József – KÁDÁR András Kristóf: Az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény magyarázata, Másság Alapítvány, Budapest, 

2006, 52. 
59 KULISITY megjegyzi, hogy a jelenlegi bírói gyakorlat nem állít fel időbeli korlátot a kontrollcsoport 

kiválasztására nézve. – Lásd: Kfv.III.37.798/2015/5. 
60 ZACCARIA szerint a törvényben célszerű lenne nem kifejezetten az „amelyre tekintettel” szófordulatot, hanem a 

törvényi szövegben szereplő „egyidejűleg” szót használni, ezzel ugyanis könnyebben értelmezhető lenne az 

alperesi kimentési bizonyítás. – ZACCARIA: Összefoglaló... i.m. 

Továbbá KULISITY megjegyzi, hogy a bírói gyakorlat szerint a bizonyítás során a hátrányt szenvedettek általa 

hivatkozott csoportképző ismérvét a felperesnek kell valószínűsítenie. – Lásd: Mfv.I.10.702/2012/5., továbbá 

BDT2017. 3751. 
61 C-104/10. Kelly v. National University of Ireland 
62 C-415/10. Galina Meister v. Speech Design Carrier Systems GmbH – Elemzését lásd: FARKAS Lilla: Getting 

it right the wrong way? The consequences of a summary judgment: the Meister case, European Anti-

Discrimination Law Review, 2012/15. 24. 
63 HALMOS i.m. 32–33. 
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4.3.4 Az okozati összefüggés valószínűsítése 

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti elmarasztaláshoz elengedhetetlen a 

védett tulajdonság és az állított hátrány közötti oksági kapcsolat valószínűsítése, ennek hiánya 

ugyanis a határozatot megalapozatlanná teszi,64 hiszen az oksági kapcsolat nélkül fogalmilag 

lehetetlen megállapítani a hátrányos megkülönböztetést.65 Ez az oksági kapcsolat adja 

tulajdonképpen a diszkriminációs tényállás igazi magvát, hiszen az egyenlő bánásmód 

követelménye sérelmének lényege voltaképpen nem aban áll, hogy két munkavállaló, vagy 

munkavállalói csoport között a munkáltató megkülönböztetést tesz, hanem, hogy valamely 

munkavállalónak a védett tulajdonságuk miatt okoz hátrányt.66 De kit terhel az okozati 

összefüggés bizonyítása? 

Az állásfoglalás alapján a hátrány és a védett tulajdonság közötti oksági kapcsolat 

bizonyítása nem a sérelmet szenvedett fél kötelessége, ugyanis a jogszabályban előírt 

körülmények valószínűsítésén túlmenően nem lehet az igényt érvényesítőre hárítani a hátrány 

és a védett tulajdonság közötti okozati összefüggés bizonyításának a terhét. 

A bírói gyakorlat a korábbi években  ingadozó volt abban a kérdésben, hogy az oksági 

kapcsolat terén is fennáll-e a felperes valószínűsítési kötelezettsége.67 Ennek a jogértelmezési 

bizonytalanságnak vetett véget a Kúria az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével 

kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről szóló, 4/2017.(XI.28.) számú KMK 

véleménye. Ez utóbbi kimondja, hogy „az egyenlő bánásmód megsértése esetén érvényesülő 

kimentéses bizonyítás alapján a munkáltató kötelezettsége bizonyítani, hogy megtartotta az 

Ebktv. és az Mt.68 vonatkozó előírásait, vagyis hiányzik az okozati összefüggés a hátrány és a 

védett tulajdonság között, vagy nem kellett megtartania azt.” Tehát az oksági kapcsolatot nem 

a munkavállalónak kell valószínűsítenie, hanem a munkáltató érdekében áll az oksági kapcsolat 

hiányának bizonyítása.69 

 

 

Összegzés 

 

A bizonyítási teher megosztását joggal nevezhetjük akár a diszkriminációs ügyek „szívének”, 

de legalábbis leglényegesebb elemének, hiszen végeredményben a bizonyítási eljáráson, ebből 

adódóan pedig annak speciális szabályain múlik a diszkrimináció tilalmát érvényre juttató 

szabályok hatékonysága.70 Kutatásom során ezt a sajátos bizonyítási rendszert vizsgáltam, 

elsősorban a sérelmet szenvedett fél valószínűsítési kötelezettségére tekintettel. 

                                                      
64 Lásd: KGD 2011.10., EBH 2010. 2272. – JAKAB Nóra: Az egyenlő bánásmód nemzetközi, európai és magyar 

összefüggései – Tankönyv a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterképzési Szak hallgatói 

számára, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016. 99. 
65 ZACCARIA: Az egyenlő bánásmód... i.m. 237. 
66 HALMOS i.m. 33. 
67 Az alábbi döntésekben a jogalkalmazó akként foglalt állást, hogy a felperesnek az oksági kapcsolatot is 

valószínűsítenie kell: Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.683/2005/7., Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.200/2015/4., EBH 

2010.2272., KGD 2011.10., Mfv.II.10.278/2013/4., és Mfv.II.10.064/2014/3., PJD 2016.9. 

A fentiekkel ellentétben az alábbi döntések szerint a felperes bizonyítási kötelezettsége nem terjed ki az oksági 

kapcsolat bizonyítására, így annak hiányát a munkáltatónak kell bizonyítani a kimentéshez: BH 348/2013., EBH 

2015. M. 24., Mfv.II.209/2012/4., Mfv.I.10.517/2014/4., Mfv.I.10.093/2014/6., Mfv.II.10.155/2015/7. 
68 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
69 Lásd: EBH 470/2014. – HALMOS i.m. 34., továbbá: EBH 2016. M. 16. – Eszerint: „A munkáltató az 

összehasonlítható helyzet hiányának bizonyításával mentheti ki magát sikerrel.” 
70 GYULAVÁRI Tamás: Burden of Proof: Differing ways of shifting the obligations?, The Hungarian Labour Law 

in the Light of the European Labour Law – Development, Compulsion and Opportunity (Conference), University 
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Az osztott bizonyítási teherrel összefüggésben a hazai szabályozás teljes mértékben az 

európai uniós irányelveket követi, azt a célt szem előtt tartva, hogy a kedvezményes bizonyítási 

szabályokat úgy kell kialakítani, hogy azok a sérelmet szenvedett fél érdekeit szolgálják, hiszen 

az ő helyzete egy ilyen eljárás során nehezebb.71 Ezáltal a diszkriminációs ügyekben az erősebb 

pozícióban lévő fél oldalára kell helyezni a bizonyítási terhet, vagyis arra, aki a diszkrimináció 

„forrása”, okozója, és birtokában van valamennyi releváns ténynek, körülménynek.72 A fenti 

megfontolást magam is megalapozottnak és indokoltnak tartom, hiszen a bizonyítási teher 

megosztásával a jogalkotónak lehetősége van a felek közötti egyenlőtlen helyzet 

kiküszöbölésére, és a sérelmet szenvedett felet kedvezőbb helyzetbe hozhatja. 

Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a szabályozási direktívák a gyakorlatban is alkalmazást 

nyerjenek. A vizsgált jogesetek alapján megállapítható, hogy szignifikáns jogértelmezésbeli 

különbség jelentkezik a bírósági és a hatósági joggyakorlat között. Míg az EBH jogalkalmazói 

tevékenysége során szigorúan érvényre kívánja juttatni áldozatfókuszált szemléletét, addig a 

bírósági gyakorlat nem konzekvens a valószínűsítési kötelezettség, illetve az okozati 

összefüggés megítélésében.73 

A bírói gyakorlatban ugyanis jellemzőbb az a megoldás, hogy a bizonyítási teher 

egyensúlyát igyekszik fenntartani a gyakorlat, vagyis kevésbé veszi figyelembe a felperes 

számára kedvezőbb előírásokat. A bíróságok persze minden bizonnyal kevésbé tartják 

„szívügyüknek” az egyenlő bánásmód követelményét, valamint a két eljárás közötti alapvető 

különbségek, és az eljárás hatékonysága csökkenésének érve is megnehezíti az EBH 

jogértelmezésének mintául vételét, pedig a szabályozás bizonytalanságának feloldása és a 

joggyakorlat egységesítése érdekében ez mindenképpen fontos lenne.74 

Az ellentétes megítélés azért hordoz magában különösen nagy veszélyt, mert ezáltal a 

bizonyítási teher szükségszerűen eltolódik, és az Ebktv. 19. §-ának nem megfelelő értelmezése 

lényegében aláássa az egyenlő bánásmód körében ismert kulcsfogalmak hatékony 

alkalmazását, amellett, hogy az egyébként is bonyolultan megfogalmazott kimentési szabályok 

értelmezését sem könnyíti meg.75 

A fenti problémát minden bizonnyal a hazai bírósági gyakorlat is76 felismerte, ugyanis a 

Kúria legújabb jogértelmezése77 a felperes valószínűsítési kötelezettségének következetes 

rögzítésé révén egyértelműen az egységesítés irányába hat. Ez utóbbi jogértelmezésnek 

immáron egy elvi bírósági döntés78 is nyomatékot ad. Habár a bírósági eljárásoktól, és 

                                                      
of Pécs Faculty of Law, MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employement Policy and 

Labour Law, Pécs, 2014. október 9.  
71 Értve ezalatt a bizonyítandó tények körét, ezek ugyanis jellemzően nincsenek a felperes birtokában. – Lásd: 

CUNNINGHAM i.m. 272–278. 
72 TOBLER, Christa: A Case Study into the Development of the Legal Concept of Indirect Discrimination under 

EC Law. Intersentia, Antwerpen–Oxford, 2005. 73., 252. és 280–281. 
73 Ezt fogalmazza meg ZACCARIA is. – Lásd: ZACCARIA: Összefoglaló... i.m. 
74 ZACCARIA: Áldozatvédelem... i.m. 128., 136–137. 
75 GYULAVÁRI Tamás: A kimentési szabályok harmonizációja: elveszett jelentés? Csak a húszéveseké a világ? Az 

életkoron alapuló diszkrimináció tilalma a magyar és az uniós jogban (konferencia), Nemzetközi Tudományos 

Konferencia az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány támogatásával és a Magyar Munkajogi Társaság szakmai 

támogatásával, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 2014. 12. 11. 
76 A téma jelentőségét a külföldi, uniós szakirodalom is igyekszik hangsúlyozni, az Európai Bizottság egy teljes 

publikációt szentelt az osztott bizonyítási teher vizsgálatának. Lásd: FARKAS , Lilla –  O’FARELL, Orlagh: 

Reversing the burden of proof: Practical dilemmas at the European and national level, European Comission, 2015. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a763ee82-b93c-4df9-ab8c-

626a660c9da8/language-en (2019. 03. 06.) 
77 Lásd: EBH2018. K.23., EBH2018. M.24., BDT2018. 3902., BDT2018. 3821., EBD2019. K.2. 
78 EBD2019. K.2. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a763ee82-b93c-4df9-ab8c-626a660c9da8/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a763ee82-b93c-4df9-ab8c-626a660c9da8/language-en
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jogalkalmazástól valamelyest „idegen” szemlélet megszilárdulása, és következetes alkalmazása 

mindenképpen  csak hosszasabb folyamat eredménye lesz, azt mégis leszögezhetjük, hogy 

újonnan ebbe az irányba mozdult el a bírósági praxis. 

 Ahogy Zaccaria Márton 2015-ben megjelent cikkében fogalmaz, amíg a bíróságok nem 

alakítanak ki egy, az EBH gyakorlatával összhangban lévő értelmezést, addig csak „féloldalas” 

áldozatvédelemről beszélhetünk.79 A bírósági jogértelmezés legújabb tendenciáját látva 

azonban álláspontom szerint nagyot lépett a hazai bírósági joggyakorlat afelé, hogy az eddigi, 

„féloldalas” áldozatvédelmet egy egyéges szemlélet váltsa fel. Összességében tehát, a 

kutatásom címében feltett kérdésre az a válasz adható, hogy a szabályozás egyértelműen kijelöli 

az utat a bizonyítási tehertől a tehermentesítés irányába. Ezt az utat a hatósági gyakorlat 

megbízhatóan követi, a bírósági gyakorlat pedig – újabb jogértelmezése fényében – a 

korábbiakan előforduló „mellékvágányok” után úgy tűnik, „jó útra tért”. 

 

                                                      
79 ZACCARIA: Áldozatvédelem... i.m. 137. 


