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ANTIDISZKRIMINÁCIÓS DIGITÁLIS SZAKKÖNYVTÁR 
 

ONLINE ELÉRHETŐ, MAGYAR NYELVŰ CIKKEK ÉS TANULMÁNYOK 

 

 
Általános: 

 Ambrus Mónika: A bizonyítási teher megosztása a diszkriminációs panaszok elbírálásakor 

(Fundamentum, 2007/2.) 

 Ambrus Mónika: A diszkrimináció tilalmáról – a Cobzaru kontra Románia eset kapcsán 

(Fundamentum, 2007/4.) 

 „A megerősítő intézkedések sikeresek” – Michel Rosenfeld amerikai alkotmányjogásszal 

Krizsán Andrea beszélget (Fundamentum, 2006/4.) 

 Bársony János: Észrevételek egy jelentéshez (Fundamentum, 2000/2.) 

 Bársony János: Vélemény a szabályozás elveiről (Fundamentum, 2003/2.) 

 Bíró András: Öt perccel éjfél előtt (Fundamentum, 2000/2.) 

 Bitskey Botond: Antidiszkrimináció és egyházi autonómia (Fundamentum, 2004/2.) 

 Demeter Judit: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 

alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai az Egyenlő Bánásmód Hatóság által lefolytatott 

eljárások tükrében (Forrás: www.egyenlobanasmod.hu) 

 Előnyben részesítés (Fundamentum, 2006/4.) 

 Farkas Lilla – Kádár András Kristóf – Kárpáti József: Néhány megjegyzés az egyenlő 

bánásmódról szóló törvény koncepciójához (Fundamentum, 2003/2.) 

 Fitsum A. Alemu: A tesztelés mint bizonyítási módszer a bírósági eljárásban (Fundamentum, 

2000/2.) 

 Győrfi Tamás – M. Tóth Balázs: Alkotmány 70/A. § – A diszkrimináció tilalma 

(alkotmánykommentár) 

 Gyulavári Tamás: Három évvel az antidiszkriminációs jog reformja után (Forrás: 

www.egyenlobanasmod.hu) 

 Iványi Klára (szerk.): Változások küszöbén. Új lehetőségek a jogvédelemben az 
esélyegyenlőségi törvény hatálybalépésével (A NEKI kiadványa) 

 Kádár András Kristóf: Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi 

jog elveinek tükrében (Forrás: www.egyenlobanasmod.hu) 

 Kádár András Kristóf: A bizonyítási teher megosztásának kérdései (Fundamentum, 2006/4.) 

 Kárpáti József: A közérdekű igényérvényesítés egyes kérdései (Forrás: 

www.egyenlobanasmod.hu) 

http://fundamentum.hu/sites/default/files/07-2-05.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/07-4-05a.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/06-4-interju57-64.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/00-2-05.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/03-2-12.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/00-2-07.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/04-2-05.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Demeter.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Demeter.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Demeter.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://fundamentum.hu/sites/default/files/06-4-forum67-99.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/03-2-10.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/03-2-10.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/00-2-09.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/70A_GyorfiT_MTothB.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Gyulavari.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://dev.neki.hu/wp-content/uploads/2013/05/408_valtozasok.pdf
http://dev.neki.hu/wp-content/uploads/2013/05/408_valtozasok.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Kadar_kimentesi_rendszer.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Kadar_kimentesi_rendszer.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://fundamentum.hu/sites/default/files/06-4-kadar115-124.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Karpati_kozerdeku_igenyervenyesites.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/
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 Köbel Szilvia: Egyenlőbbek? Az egyházak és a közoktatás (Fundamentum, 2004/2.) 

 Kovács Krisztina: A diszkrimináció-tilalom kiterjesztése az emberi jogok európai 

egyezményében (Fundamentum, 2000/4.) 

 Kovács Kriszta: Az igazságos kvóta (Fundamentum, 2006/4.) 

 Lehoczkyné Kollonay Csilla: Árnyak és árnyalatok az egyenlő bánásmód európai uniós 

elvének alkalmazása körül (Fundamentum, 1998/1.) 

 Orsós Éva: A legnagyobb vesztesek (Fundamentum, 2000/2.) 

 Pap András László: Az esélyegyenlőség logikája (Fundamentum, 2001/2.) 

 Szajbély Katalin: A pozitív intézkedések fogalma és alkalmazásuk lehetősége a faji 

diszkrimináció elleni küzdelemben az Európai Unió tagállamaiban 

 Szente Zoltán: A pozitív megkülönböztetés problémái (Fundamentum, 2006/4.) 

 Szikinger István: A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon- Tananyag 

az „Esélyegyenlőségi szakemberek képzése, munkába állítása c. EQUAL-projekt számára 

(Forrás: www.egyenlobanasmod.hu) 

 Szükség van-e antidiszkriminációs törvényre? (Fundamentum, 1998/3.) 

 Törvény az egyenlő bánásmódról Hollandiában (Fundamentum, 1998/1–2.) 

 Útmutató az egyenlő bánásmódról szóló törvényhez (A NEKI kiadványa) 

 Zlinszky János: Gondolatok és aggályok egy koncepció kapcsán (Fundamentum, 2003/2.) 

 

Nemi alapú diszkrimináció: 

 Gyulavári Tamás: Egy „próbaper” története (Fundamentum, 1998/4.) 

 Nemre való tekintettel – Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség 

érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) 

 

Faji hovatartozáson, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozáson alapuló diszkrimináció: 

 Bodrogi Bea – Iványi Klára (szerk.): Esélytelenül – Faji alapú megkülönböztetés a 

munkaerőpiacon (A NEKI kiadványa) 

 Farkas Lilla: A miskolci deszegregációs per első felvonása (Fundamentum, 2005/4.) 

 James A. Goldston: Kelet-európai próbaperek a faji diszkrimináció ellen (Fundamentum, 

1997/2.) 

 Kontra Miklós: Tannyelvi diszkrimináció és cigány munkanélküliség (Fundamentum, 1997/2.) 

 Krizsán Andrea: Amerikai megközelítés a faji alapú diszkrimináció értelmezésében 

(Fundamentum, 2000/3.) 

 Krizsán Andrea: Diszkrimináció-tilalom a kisebbségi biztos gyakorlatában (Fundamentum 

2001/2.) 

 Anthony Lester: Vegyes társadalom, vagy elkülönült törzsek bandái (Fundamentum, 2000/4.) 

 Örkény Antal: A romák esélyegyenlősége alulnézetből (Fundamentum, 2006/4.) 

 A kisebbségi ombudsman jelentése a cigány gyermekek speciális oktatásáról (Fundamentum, 

1999/4.) 

 

Fogyatékosságon alapuló diszkrimináció: 

 Bíró Endre: A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatáshoz való jogának 

érvényesítéséről (Forrás: www.egyenlobanasmod.hu) 

http://fundamentum.hu/sites/default/files/04-2-06.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/00-4-03.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/00-4-03.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/06-4-kovacs5-16.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/98-1-06b.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/98-1-06b.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/00-2-06.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/01-2-07.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Szajbely_pozitiv_intezkedesek.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Szajbely_pozitiv_intezkedesek.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/06-4-szente17-44.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Szikinger_rendori_diszkriminacio.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/98-3-05.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/98-1-09a.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/utmutato.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/03-2-11.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/98-4-22.pdf
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Nemre_valo_tekintettel.pdf
http://dev.neki.hu/wp-content/uploads/2013/05/405_eselytelenul.pdf
http://dev.neki.hu/wp-content/uploads/2013/05/405_eselytelenul.pdf
http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/05-4-11.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/97-2-19.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/97-2-22.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/00-3-01.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/01-2-02.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/00-4-07.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/06-4-orkeny45-54.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/99-4-12.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/integralt_oktatas.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/integralt_oktatas.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/
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 Halmos Szilvia: Esélyteremtés vagy önkény? A fogyatékosság fogalma a magyar és a német 

jogban (Fundamentum, 2007/4.) 

 Halmos Szilvia – Gazsi Adrienn: Esetjogi tanulmányfüzet. Az értelmi fogyatékos, halmozottan 

fogyatékos és autista emberek számára működtetett antidiszkriminációs jelzőrendszer 

tapasztalatai 

 Tausz Katalin: Egyenlőtlenségek és különleges bánásmód (Fundamentum, 1998/1–2.) 

 

Szexuális irányultság: 

 Bán Tamás: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiből (Fundamentum, 2002/3–4.) 

 Bretter Zoltán: A Devlin-Hart-vita. Társadalomfilozófiai megközelítés (Fundamentum, 2002/3–

4.) 

 Nelius Carey: A közmegvetéstől az egyenlőségig. Az „abnormális” helyzetek árnyékában 

(Fundamentum, 2002/3–4.) 

 „Hogyan lehet természet elleninek mondani azt, amit a természet hoz létre?” (Fundamentum, 

2002/3–4.) 

 Jeney Petra: Az összehasonlítás nehézségei. Az Európai Bíróság szexuális kisebbségeket érintő 

joggyakorlata (Fundamentum, 2002/3–4.) 

 Juhász Géza – A. Tímár Eszter: Homofóbia és kisebbségi státusz (Fundamentum, 2002/3–4.) 

 Kárpáti József: Jogállam vagy illegalitás? Függő játszma a Tarlós-ügyben (Fundamentum, 

2001/3.) 

 Kárpáti József: A regisztrált élettársi kapcsolat az új Ptk. koncepciójában (Fundamentum, 

2005/2.) 

 Kárpáti József: Az utolsó próbatétel. Ítélet a Háttér Társaság kontra Károli Egyetem ügyben 

(Fundamentum, 2005/3.) 

 Meleg-jogok (Fundamentum, 2002/3.) 

 Mocsonaki László: Társadalmi megítélés és diszkrimináció (Fundamentum, 2002/3–4.) 

 Cass R. Sunstein: Homoszexualitás és alkotmány (Fundamentum, 2002/3–4.) 

 Takács Judit – Mocsonaki László – P. Tóth Tamás: A leszbikus, meleg, biszexuális és 

transznemű (LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon 

 Uitz Renáta: Melegházasságon innen és túl. A meleg párok esete a köztársasággal 

(Fundamentum, 2005/2.) 

 A német alkotmánybíróság döntése az azonos nemű párok életközösségéről és a házasság 

védelméről (Fundamentum, 2002/3–4.) 

 Az osztrák alkotmánybíróság végzése a beleegyezési korhatárról (Fundamentum, 2002/3–4.) 

 

Foglalkoztatás: 

 Lehoczkyné Kollonay Csilla: Kezdeti lépések a foglalkoztatási diszkriminációs bírósági 

gyakorlatában (Fundamentum, 1998/4.) 

 Sándor Bea: Diszkrimináció a munkahelyen: az Európai Unió, az Alapvető Emberi Jogok, a 

2000/78/EK Munkaügyi irányelv és a magyarországi jogi szabályozás 
  (Fundamentum, 2002/3–4.) 

 Tardos Katalin: Foglalkozási diszkrimináció egy magyarországi kistérségben (Forrás: 

www.egyenlobanasmod.hu) 

http://fundamentum.hu/sites/default/files/07-4-05b.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/07-4-05b.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/2/c5/00000/Esetjogi_tanulmanyfuzet.pdf#!DocumentBrowse
http://fundamentum.hu/sites/default/files/98-1-08a.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-15.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-01.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-03.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-05.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-13.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-13.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-21.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/01-3-07.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/05-2-05.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/05-3-09.pdf
http://157.181.181.13/dokuk/02-34-06.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-22.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-02.pdf
http://mek.oszk.hu/06600/06640/06640.pdf
http://mek.oszk.hu/06600/06640/06640.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/05-2-04.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-16.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-17.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/98-4-11.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/98-4-11.pdf
http://fundamentum.hu/sites/default/files/02-3-14.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/Foglalkozasi_Tardos_Katalin.pdf
http://www.egyenlobanasmod.hu/

