ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

FORDÍTÁS
1374/2016. (VII. 21.) Korm. határozat
Az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében
Magyarország 2. felülvizsgálata során tett ajánlásokról
(---Nem Hivatalos Fordítás---)

A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet I. pontjában szereplő, az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos
Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során a tagállamok által tett
ajánlásokat;
2. részben elfogadja az 1. melléklet II. pontjában szereplő, az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes
Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során a
tagállamok által tett ajánlásokat;
3. nem fogadja el az 1. melléklet III. pontjában szereplő, az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes
Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során a
tagállamok által tett ajánlásokat;
4. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon valamennyi ajánlásnak a kormányzati
portálon1 történő közzétételéről;
Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2016. július 31.
5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ajánlások elfogadásáról, részbeni
elfogadásáról, illetve visszautasításáról - rövid angol nyelvű indoklás kíséretében - írásban értesítse a
UPR Titkárságát.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. július 31.

1. melléklet az 1374/2016. (VII. 21.) Korm. határozathoz
I. Elfogadásra javasolt ajánlások (az ajánlásokat tartalmazó A/HRC/WG.6/25/L.6 ENSZ
közgyűlési dokumentum számozása szerint):
6. ratifikálja az Európa Tanács nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és
felszámolásáról szóló Egyezményét
13. fontolja meg, hogy csatlakozik az ENSZ Erőszakos Eltűnésekről szóló Egyezményéhez
14. gyorsítsa fel az Erőszakos Körülmények Között Eltűnt Személyek Védelméről Szóló Nemzetközi
Egyezményhez (ICPPED) való csatlakozási folyamatot.
15. ratifikálja az Erőszakos Körülmények Között Eltűnt Személyek Védelméről Szóló Nemzetközi
Egyezményt (ICPPED)
16. gyorsítsa fel az ICPPED-hez való csatlakozásról szóló egyeztetéseket, ahogy az korábban ajánlásra
került
20. igazítsa a hazai jogszabályokat teljes mértékben a Nemzetközi Büntetőbíróság Római
Statútumához a Bírósággal való azonnali és teljes mértékű együttműködésre vonatkozó explicit
rendelkezések útján
21. javítsa tovább az emberi jogok előmozdítását és védelmét az országban
22. továbbra is nyújtson védelmet a családnak mint a társadalom természetes és alapvető
egységének
26. mérje fel a szakpolitikák és jogszabályok kompatibilitását a nemzetközi kötelezettségekkel,
amelyeknek Magyarország is részese, beleértve az összes emberi jogi alapelvet
27. tegyen további erőfeszítéseket a nemzeti jogszabályok és a nemzetközi normák harmonizálására
az emberi jogok terén
28. továbbra is támogassa és védje valamennyi polgárának alapvető szabadságait és emberi jogait
29. mélyítse el a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) iránti elkötelezettségét a nemzeti jogszabályok
Római Statútumhoz történő igazítása útján
30. fontolja meg az OHCHR ajánlásainak megfelelő, az emberi jogi politika pontosabb és koherensebb
értékelését lehetővé tevő emberi jogi indikátorok kialakítását
31. fontolja meg a nemzeti megelőző mechanizmus finanszírozásának növelését, annak érdekében,
hogy támogassa annak a munkáját és a fogvatartás-felügyeleti tevékenységét
32. biztosítson megfelelő forrásokat és funkcionális függetlenséget az Egyenlő Bánásmód Hatóság
számára
33. folytatassa a gyermekek jogainak védelmét szolgáló intézkedéseket
34. fokozza a gyermekek, a nők és más veszélyeztetett csoportok jogainak védelmét szolgáló
intézkedéseket
35. fontolja meg egy, a gyermekek jogait ellenőrző független mechanizmus létrehozását és biztosítsa
a működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat
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36. gondoskodjon olyan konzultációs folyamatokról, amelyek – elegendő időt biztosítva az új
törvények és közpolitikák megalkotása során – lehetővé teszik a független civil társadalommal való
nyilvános vitát és interakciót
37. konzultáljon az átláthatósági szervezetekkel és más érdekelt felekkel, mielőtt az
információszabadságról szóló új jogszabályokat kidolgozná vagy életbe léptetné
38. tartózkodjon a politikai hovatartozáson alapuló vagy külföldi finanszírozású civil szervezetek
politikai hovatartozásuk, illetve külföldről történő finanszírozásuk miatti támadásától, illetve
tevékenységük korlátozásától
39. tegyen olyan intézkedéseket, amelyek összhangban vannak az új Alkotmány rendelkezéseivel, ide
értve a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet, valamint az egyenlő részvétel lehetővé tételét
a politikai és közéletben minden állampolgár számára
40. javítsa a kormány és a civil társadalom közötti formális és informális párbeszédet és nyilvános
konzultációt, többek között az emberi jogokra hatással lévő jogszabálytervezetek kapcsán
41. folytassa az ENSZ-egyezmények alapján létrehozott testületekkel kialakított, időszerű
együttműködést a már lejárt határidejű nemzeti jelentések benyújtása terén
42. küldje meg a már lejárt határidejű jelentéseket a CERD, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
Bizottsága és az Emberi Jogi Bizottság részére
43. fokozza erőfeszítéseit az ENSZ-egyezmények alapján létrehozott testületek és a különleges
eljárások – többek között a CEDAW, a CRC, a CRPD, a Rasszizmussal foglakozó különmegbízott és az
Önkényes fogva tartással foglakozó Munkacsoport – ajánlásainak végrehajtására
44. megfelelő intézkedésekkel fokozatosan csökkentse meglévő lemaradását az ENSZ-egyezmények
alapján létrehozott testületeknek küldendő, lejárt határidejű jelentések tekintetében
45. küldje el az Emberi Jogok Bizottságának, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának
(CESCR) és a Kínzás Elleni Bizottságnak (CAT) a lejárt jelentéseket
50. folytassa a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáját
51. tegyen meg minden szükséges intézkedést a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia
végrehajtása érdekében
52. hozzon átfogó jogszabályt, amely teljes mértékben garantálja a megkülönböztetés-mentesség
elvének alkalmazását és biztosítja a társadalom minden tagjának, hogy teljes mértékben élvezhessék
az emberi jogokat
54. hozzon hathatós intézkedéseket, hogy a kisebbségekhez tartozó, például roma, nők igényeit
kielégítsék annak érdekében, hogy az őket érintő diszkrimináció minden formája megszűnjön
55. a nemek közötti egyenlőség előmozdításáért felelős nemzeti mechanizmusnak biztosítsa a
megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat annak érdekében, hogy hatékonyan teljesíteni tudja
megbízatását
56. foglakozzon a kisebbségekhez tartózó, köztük roma, nők diszkriminatív helyzetével
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57. foganatosítson további intézkedéseket a nemek közötti egyenlőtlenség csökkentése érdekében,
növelje a lakosság fogékonyságát e tekintetben, továbbá biztosítsa ezeknek az intézkedéseknek a
hathatós végrehajtását
62. tegyen konkrét intézkedéseket a nők tisztességes munkához való hozzáférésének javítása
érdekében, szüntesse meg a nőkkel szembeni megkülönböztetést a munkahelyen, és teremtsen még
több társadalmi-gazdasági lehetőséget a jogfosztott nők számára
64. folytassa erőfeszítéseit a nők politikai életben és döntéshozatalban való részvételének biztosítása
érdekében
67. folytassa a romaintegrációs politikák végrehajtását minden társadalmi, gazdasági, kulturális,
politikai és oktatási ágazatban
69. szilárdítsa meg a bevándorlókkal és a menedékkérőkkel szembeni rasszizmus és diszkrimináció
minden formájának felszámolásához szükséges intézkedéseket
70. tegye meg a szükséges intézkedést a romák szegregációjának és faji megkülönböztetésének
megszüntetése érdekében az oktatásban
71. hajtson végre egy átfogó cselekvési tervet, melynek célja az etnikai kisebbségekhez tartozó nők és
gyermekek életfeltételeiknek javítása és jogainak védelme
72. fokozza erőfeszítéseit a diszkrimináció valamennyi formája elleni küzdelem és az
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében, különös figyelmet fordítva a kiszolgáltatottabb helyzetben
lévőkre, mint például a roma közösséghez tartozó személyek
73. fokozza erőfeszítéseit a roma kisebbséghez tartozó személyek társadalmi kirekesztése és
megkülönböztetése ellen, különös tekintettel a szociális lakhatási rendszerre és az integrált oktatásra
75. továbbra is fordítson kiemelt figyelmet az oktatási rendszerben részt vevő romák
diszkriminációjának megszüntetésével kapcsolatos kérdésekre
77. tegyen hathatós intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a Magyar Rendőrség és a
gyűlölet-bűncselekmény szakértők javíthassák a gyűlölet-bűncselekmény ellenes törvények
betartását; többek között biztosítson ehhez elegendő forrást; végezzen alapos vizsgálatokat és
büntető eljárást; és biztosítson képzést a bűnüldözőknek
78. védje meg a marginalizált és legsérülékenyebb személyeket az intoleranciától, az
idegengyűlölettől és a diszkrimináció egyéb formáitól
84. tegyen további lépéseket a romákkal és más kisebbségekkel szembeni szociális és lakhatási
megkülönböztetés leküzdését célzó erőfeszítések elősegítése érdekében
89. fokozza a romákkal szembeni megkülönböztetés és rossz bánásmód elleni küzdelmet, továbbá a
roma lányok oktatási rendszerben történő szegregációjának felszámolását célzó erőfeszítéseket
92. tegyen további erőfeszítéseket a roma felnőtt lakosság munkaerő-piaci, és a roma gyermekek és
fiatalok hagyományos oktatási rendszerbe történő integrációja érdekében
93. biztosítsa, hogy a 2011-es egyetemes időszakos felülvizsgálat (UPR) ajánlásait követve, 2011-ben
elfogadott új jogszabályok keretein belül az önkormányzatok ténylegesen képviseljék azokat a
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeket, akiknek a nevében eljárnak
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94. az állami politikákba és költségvetésekbe foglaljon bele olyan tényezőket, melyek figyelembe
veszik a kisebbségekhez tartozó személyek, köztük a roma nők és gyermekek igényeit
95. fogadjon el több olyan közpolitikát és biztosítson több olyan forrást, melyek kifejezetten a roma
nőket és gyermekeket célozzák meg
97. dolgozzon a gyűlöletbeszéd, a faji és vallási megkülönböztetés megszüntetésén
98. fokozza a nemzeti erőfeszítéseket az antiszemitizmus minden megnyilvánulásának megelőzése és
felszámolása érdekében, továbbá tegyen határozott intézkedéseket a gyűlöletbeszéd elítélése
tekintetében, ide érteve a romák elleni gyűlöletbeszédet is
99. lépjen fel a leggyakrabban a migránsoknak, menedékkérőknek, de esetenként a civil
szervezeteknek és a veszélyeztetett csoportoknak címzett gyűlöletbeszéd és nyilvános használatának
aggasztó növekedése ellen
102. alkalmazza eredményesen a rasszizmus és a gyűlöletbeszéd elleni politikákat
103. a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények elleni jogszabályok és politikák hathatós
végrehajtása, külön hangsúlyt fektetve az emberi jogok védelmére a romák, zsidók, LMBTI és más
veszélyeztetett csoportok esetében
104. biztosítani kell, hogy a
magyar nemzet méltóságát sértő gyűlöletbeszédet tiltó
alkotmánymódosítást ne lehessen felhasználni a kritikák elhallgattatására és a Polgári és Politikai
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (ICCPR) által garantált szólásszabadság korlátozására
108. határozzon meg módszereket a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelemhez, valamint
annak biztosítására, hogy hatékonyan kivizsgálják a rasszista, idegengyűlölő és diszkriminatív alapú
gyűlölet-bűncselekményeket, és az elkövetők bíróság elé kerüljenek
110. növelje a társadalmon belül az etnikumok, a vallások, és a kultúrák közötti megértést, és
biztosítsa az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a faji gyűlölet és erőszak áldozatai számára
111. erősítse a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények elleni intézkedéseket
112. erősítse a politikai üzenetekben és a sajtóban megjelenő gyűlöletbeszéd valamennyi formájának
elkerülése érdekében tett intézkedéseket
113. küzdjön a gyűlöletbeszéd és a menekülteket és menedékkérőket megbélyegző nyilatkozatok
ellen
114. tegyen lépéseket a gyűlöletbeszéd és a rasszizmus leküzdésére és megelőzésére, többek között
az emberi jogi oktatással és képzéssel, valamint a tolerancia előmozdításával
115. növelje erőfeszítéseit, hogy megelőzzön és megszűntessen mindenféle nemzeti és etnikai
intoleranciát, valamint ítéljen el bármilyen gyűlöletbeszédre, etnikai és vallási gyűlöletre való
felbujtást, különös tekintettel a romákra
116. hajtson végre olyan stratégiákat, amelyek célja a gyűlöletbeszéd és az idegengyűlölet minden
formájának kezelése
117. továbbra is harcoljon az antiszemitizmus ellen, továbbá szálljon szembe minden kísérlettel a
múlt és a jelen antiszemita politikájának relativizálására vagy rehabilitálására
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132. folytassa erőfeszítéseit – a tudatosság növelését ideértve – a családon belüli és a nők elleni
erőszak megelőzése érdekében
134. a nők elleni erőszak megakadályozására irányuló erőfeszítések fokozása, többek között azáltal,
hogy ratifikálja az Európa Tanács nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és
felszámolásáról szóló Egyezményét
136. a Biztonsági Tanács a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. számú határozata alapján
fogadjon el egy nemzeti cselekvési tervet
139. tegyen konkrét intézkedéseket, hogy megvédje a szexuális kizsákmányolás és a prostitúció
áldozataivá vált gyermekeket
142. fogadjon el törvényeket és jogszabályokat, amelyek célja az emberkereskedelem elleni
küzdelem
143. biztosítsa az emberkereskedelmet elkövetők elleni büntetőeljárások lefolytatását és
megbüntetésüket, továbbá nyújtson megfelelő támogatást és védelmet az áldozatok számára
144. folytassa erőfeszítéseit az emberkereskedelem áldozatainak védelmének megerősítése
érdekében
145. tegyen lépéseket az emberkereskedelem csökkentésére és megelőzésére, valamint nyújtson
megfelelő ösztönzést és védelmet az áldozatok számára
146. hozzon kiegészítő intézkedéseket az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében
147. fokozza erőfeszítéseit a nők és lányok kereskedelmének eredményes megakadályozása
érdekében, valamint erősítse az emberkereskedelem áldozatainak rehabilitációját és társadalmi
integrációját célzó intézkedéseket
148. tegyen intézkedéseket az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek hathatós kivizsgálásának
és büntetőeljárások lefolytatásának biztosítására; valamint hozzon létre jogorvoslati eljárásokat az
áldozatok számára
149. erősítse meg azokat a mechanizmusokat, melyek megakadályozzák a fiúk és a lányok
kereskedelmét, és biztosítsa a szükséges támogatást az emberkereskedelem áldozatainak a
társadalomba történő visszailleszkedéséhez
150. tegyen konkrét intézkedéseket az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmének és az
Alkotmánybíróság függetlenségének, továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a bírói
döntéshozatalra ne fejtsenek ki politikai nyomást
154. folytassa erőfeszítéseit a korábbi gyermekkorú elkövetők a társadalomba történő
visszailleszkedése érdekében
161. teljes mértékben vegye figyelembe az ENSZ Különmegbízottjának az emberi jogok
védelmezőinek helyzetére vonatkozó ajánlásait
164. vizsgáljon felül és szüntessen meg minden olyan törvényi rendelkezést, amely korlátozza a roma
közösség emberi jogait előmozdító jogvédők jogait
165. biztosítsa minden, emberi jogi jogvédő ellen elkövetett állítólagos sérelem esetében a gyors és
független vizsgálatot
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166. pozitívan vizsgálja meg és alkalmazza az emberi jogi jogvédőkkel foglakozó Különleges
Megbízott ajánlásait
167. szüntessen meg minden adminisztratív és jogszabályi rendelkezést, amely korlátozza az emberi
jogok védelmezőinek jogait, továbbá biztosítsa, hogy a civil szervezetek megkülönböztetés, illetve
indokolatlan korlátozás nélkül, szabadon működhessenek
168. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a civil szervezetek szabadon hozzáférhessenek a
pénzügyi alapokhoz és használhassák azokat, beleértve a külföldi forrásokat is
175. biztosítsa, hogy a 2014-es Nemzeti Közoktatási Stratégia által kitűzött célok végrehajtása
összhangban legyen a Fenntartható Fejlesztési Célokkal
176. biztosítsa az emberi jogok, különösen a gyermekek jogainak bevonását a közoktatási
rendszerbe, egyúttal biztosítva az általános emberi jogi jogtudatosítást
177. fokozza erőfeszítéseit azzal kapcsolatban, hogy a fogyatékos személyek számára hozzáférést
biztosítson az oktatáshoz, a munkaerő-piachoz és a közélethez
178. menjen tovább azon a pozitív eredményeket hozó úton, melyen a fogyatékkal élő személyek
számára igyekszik egyenlő esélyeket és jogokat biztosítani, többek között elegendő forrást juttatva
egy, a fogyatékkal élő gyermekeket befogadó oktatási rendszer számára, valamint elegendő és
megfelelő támogató szolgáltatást biztosítva a helyi közösségeknek annak érdekében, hogy a
fogyatékkal élő személyek önálló életvitelt folytathassanak
181. szilárdítása meg azokat a programokat, melyek integrált oktatási rendszert biztosítanak a
fogyatékos gyermekek számára az ország egész területén
182. tegyen további intézkedéseket a fogyatékkal élő személyek társadalmi, gazdasági és kulturális
élethez való hozzáférésének javítására, valamint a fogyatékosságon alapuló diszkrimináció elleni
küzdelem érdekében
183. hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy bármely egészségügyi döntés az érintett
fogyatékos személy független és tájékoztatáson alapuló beleegyezésével történjen
185. törvényesítse a területére való belépést azon személyek számára, kik menedékjog iránti
kérelmet kívánnak benyújtani; valamint egyénenként, nem diszkriminatív módon, nemzetközi
kötelezettségeivel összhangban dolgozza fel a menedékjog iránti kérelmeket
221. emelje a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA ) szintjét

II. Részben elfogadásra javasolt ajánlások:
1. terjessze ki nemzetközi kötelezettségeinek körét az olyan, fennmaradó nemzetközi
szerződésekhez, történő csatlakozás elősegítése révén, mint az ICRMW és ICPPED, illetve az OP-CRCIC, OP-CESCR
2. fontolja meg az ICRMW, az ILO 189. Konvenciója és a gyermek jogairól szóló egyezmény fakultatív
jegyzőkönyvének ratifikálását
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3. fogadja el az erőszakos körülmények között történő eltűnésekkel foglakozó bizottság hatáskörét,
összhangban „Az erőszakos eltűnt személyek védelméről szóló nemzetközi egyezmény” (ICPPED) 31.
és 32. cikkével
4. fontolja meg „Az erőszakos körülmények között eltűnt személyek védelméről szóló nemzetközi
egyezmény”, „A gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányhoz
csatolt fakultatív jegyzőkönyv”, és „A migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről
szóló nemzetközi egyezmény” ratifikálását
5. legyen részese „A migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi
egyezménynek”, a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának, a Menekültekkel és
hontalanokkal foglakozó egyezményeknek, az ILO 169. Konvenciójának, valamint az oktatásban való
megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglakozó egyezménynek
8. haladéktalanul ratifikálja az Isztambuli Egyezményt
23. a civil társadalom való teljes körű bevonásával dolgozzon ki és hajtson végre egy Emberi Jogokkal
Kapcsolatos Nemzeti Cselekvési Tervet, továbbra is biztosítva az emberi jogok védelme
előmozdításának rendszeres és átfogó megközelítését
25. fokozza erőfeszítéseit egy olyan mechanizmus létrehozása érdekében, mely figyelemmel kíséri
azokat az intézkedéseket, amelyek segítik a nők és gyermekek körülményeinek kezelését és javítását
46. folytassa a toleranciát és a kulturális sokszínűséget előmozdító, továbbá az előítéleteket,
sztereotípiákat, diszkriminációt, rasszizmust és az iszlamofóbiát ellensúlyozó intézkedések
erősítésétet
47. vizsgálja felül a családdal, a nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetés-mentességgel
kapcsolatos politikákat
48. tegyen további erőfeszítéseket a közvélemény érzékenyebbé tételére valamennyi internetes
alapú megkülönböztetés leküzdésével kapcsolatban; annak biztosítása érdekében, hogy minden jogot
tiszteletben tartsanak
49. továbbra is törekedjen a nemi, faji vagy bármilyen más formán alapuló megkülönböztetés
nyomon követésére és ellenőrzésére
53. fokozza a nemi sztereotípiák leküzdését célzó tevékenységeit
58. továbbra is tegyen lépéseket egy átfogó, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó stratégia
érdekében és vezessen be hathatós jogalkotási intézkedéseket azért, hogy növelje a nők részvételét a
politikai életben és a döntéshozatalban
59. küzdjön a nemi szerepek sztereotip felosztása ellen a családban és társadalomban
60. fogadjon el egy átfogó törvényt a családon belüli erőszakról
61. tegyen további lépéseket a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó nők jogaira hatással lévő
okok kezelésére
63. foganatosítson hathatós jogi intézkedéseket, hogy növelje a nők részvételét a politikai életben és
a döntéshozatalban
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65. vezessen be hathatós jogszabályi intézkedéseket, például kvótákat, hogy javítsa a nők részvételét
a politikai életben és a döntéshozatali folyamatokban
66. fogadjon el egy átfogó, az emberi jogokon alapuló, nemek közötti egyenlőségi stratégiát
68. támogassa a nemek közötti egyenlőség megvalósulását az élet minden területén
74. alakítson ki átfogó integrációs stratégiát a migránsok számára, mely speciális intézkedéseket
tartalmaz a migránsokkal szembeni rasszizmus, faji megkülönböztetés, idegengyűlölet és
intolerancia megelőzésére és felszámolására, függetlenül azok státuszától
76. tegyen intézkedéseket a roma gyermekekkel szembeni diszkrimináció és szegregáció
megszüntetése érdekében az oktatási rendszerben
80. folytassa a bevándorlókkal, menekültekkel és menedékkérőkkel szembeni rasszizmus, faji
megkülönböztetés, idegengyűlölet és intolerancia megelőzését és felszámolását célzó speciális
intézkedéseket
81. tegyen határozott intézkedéseket a roma gyerekek folyamatos iskolai szegregációjának
haladéktalan megszüntetése érdekében
82. aktívan lépjen fel a roma tanulók tényleges szegregációjának megakadályozása érdekében az
állami és magániskolákban
83. kettőzze meg erőfeszítéseit a bevándorlókkal, menekültekkel és menedékkérőkkel szembeni
rasszizmus, faji megkülönböztetés, idegengyűlölet és intolerancia megelőzése és felszámolása
érdekében
85. tegyen hathatós lépéseket a romákkal szembeni diszkrimináció felszámolására az oktatás, az
egészségügy, a foglalkoztatás, a lakhatás és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, különös
tekintettel a roma gyerekek iskolai szegregációjának megszüntetésére
86. tegyen fokozott erőfeszítéseket a tolerancia és a roma népesség kulturális megértésének
elősegítése érdekében, hogy fel lehessen számolni a diszkriminációt, többek között az oktatáshoz
való hozzáférés, a foglalkoztatottság és a politikai részvétel terén
87. fokozza erőfeszítéseit a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek diszkriminációjának hathatós
megelőzése és megszüntetése érdekében, különös tekintettel az oktatáshoz és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférésükre
88. tegyen további lépéseket a roma lakossággal szembeni diszkrimináció megszüntetése érdekében,
különösen az oktatás, az egészségügy, a foglalkoztatás, a lakhatás és a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés területén
90. tegyen intézkedéseket a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az idegengyűlölet és egyebek
megelőzésére és felszámolására
91. folytassa a roma népesség társadalmi és gazdasági integrációja területén végzett munkáját,
csökkentse a roma gyermekek közvetlen és közvetett iskolai szegregációját, és – az oktatáson
keresztül – aktívan segítse elő a romák társadalmi részvételét
96. tegyen további erőfeszítéseket a menekültekkel és migránsokkal szembeni gyűlöletbeszéd,
rasszizmus, idegengyűlölet és a diszkrimináció minden formája ellen
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100. fokozza erőfeszítéseit a menekültekkel szembeni gyűlölködés, az idegenellenesség és az
iszlamofóbia ellen; valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket a gyűlöletbeszéd elítélése
tekintetében
101. tegyen határozott intézkedéseket az összes kisebbségi csoport, a migránsok és a menedékkérők
elleni gyűlöletbeszéd, faji megkülönböztetés, idegengyűlölet és intolerancia elítélése érdekében
105. tegyen meg minden szükséges intézkedést a faji diszkrimináción alapuló erőszak, a gyűlöletbűncselekmények és beszédek elleni küzdelem érdekében, ideértve ezek menekültekkel és
bevándorlókkal szembeni megnyilvánulásait is
106. szüntesse be a bevándorlás-ellenes kampányokat, és a gyűlöletkeltő, idegengyűlölő és
antiszemita retorikát, valamint – általánosságban – tegyen intézkedéseket a gyűlöletbeszéd és a
gyűlölet-bűncselekmények ellen
107. fogadjon el egy, a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó nyomozati eljárásrendet, és
biztosítsa, hogy a gyűlölet-bűncselekmények áldozatai hathatósan hozzáférjenek az igazságügyi és
jogorvoslati mechanizmusokhoz
109. fokozza erőfeszítéseit a gyűlöletbeszéd nyilvános elítélése tekintetében, ideéretve a romák
elleni gyűlöletbeszédet is
118. fogadjon el és hajtson végre egy átfogó stratégiát és cselekvési tervet a szexuális irányultságon
és nemi identitáson alapuló megkülönböztetés kezelésére
119. fogadjon el egy stratégiát és átfogó cselekvési tervet a szexuális irányultságon és nemi
identitáson alapuló megkülönböztetés elleni fellépésre
120. tegyen átfogó intézkedéseket a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos
megkülönböztetés ellen
121. a meglévő eszközök alkalmazását célzó erőfeszítések folytatásával küzdjön a származáson, nemi
hovatartozáson és szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen
122. fogadjon el egy átfogó stratégiát a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló
megkülönböztetés elleni küzdelemhez
123. emelje fel a törvényes házasságkötési korhatárt a nők és a férfiak esetében 18 évre
124. kövesse az EBESZ 2014-es választási megfigyelői misszióinak zárójelentésében megfogalmazott
ajánlásokat
127. fokozza erőfeszítéseit a börtönök túlzsúfoltságának megelőzése érdekében
129. rövidítse le a kezdeti előzetes letartóztatási szakaszt
130. fontolja meg egy, a családon belüli erőszakról szóló törvény elfogadását, továbbá a nők elleni
erőszak különböző formáinak kriminalizálását
131. tegyen további intézkedéseket a nők elleni erőszakkal szembeni hathatós fellépés érdekében,
továbbá segítse elő a nők részvételét a politikai és a szakmai életben
133. segítse elő nők és lányok elleni erőszak megelőzésére irányuló közpolitikák kialakítását,
beleértve a családon belüli erőszakot és a szexuális erőszakot
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135. fogadjon el egy olyan törvényt, amely a nők elleni erőszak minden formáját bűncselekménnyé
nyilvánítja
137. az önkéntes hozzájárulás hiányára alapozva adja meg a nemi erőszak büntetőjogi definícióját,
továbbá erősítse meg és tegye hozzáférhetőbbé az áldozatok számára az egészségügyi
szolgáltatásokat
138. nyilvánítsa bűncselekménnyé a nők elleni erőszak különböző formáit; módosítsa a büntető
törvénykönyvben a nemi erőszak definícióját a CEDAW ajánlásai szerint
140. hagyjon fel a gyermekek testi fenyítésének gyakorlatával, és ösztönözze a fegyelmezés nem
erőszakos formáit
152. folyamatosan törekedjen is a bírói kar függetlenségéről szóló ENSZ alapelvek végrehajtására, és
helyezzen hatályon kívül minden olyan nemzeti jogi rendelkezést, amely korlátozza az
Alkotmánybíróság hatáskörét
153. tegye meg a szükséges intézkedéseket a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszer
megerősítése érdekében, hogy az összhangban legyen a Gyermekjogi Egyezménnyel
155. a médiatörvény Velencei Bizottság által kifejtett hiányosságait pótolja
157. tegyen konkrét lépéseket a média sokszínűségének és függetlenségének elősegítése érdekében,
ideértve a „watchdog” funkciót is
158. tegye meg a szükséges intézkedéseket a média sokszínűségének biztosítása érdekében, és lépjen
fel a sajtószabadságot és a véleménynyilvánítás szabadságát veszélyeztető fenyegetések ellen
159. tegye meg a szükséges intézkedéseket a médiaszabadságot sújtó korlátozások további
könnyítése érdekében
160. módosítsa a médiatörvényt a korábbi ajánlásokkal összhangban úgy, hogy az összes médiára
vonatkozó törvény összhangban legyen a véleményszabadság és a szólásszabadság jogának
követelményeivel
162. tegye lehetővé az emberi jogi jogvédők részére tevékenységük – kedvező jogi és adminisztratív
környezetben történő – jogszerű gyakorlását
163. hajtsa végre a békés gyülekezés és egyesülés szabadságával foglakozó ENSZ Különmegbízott
által a civil szervezetek kormányzati felügyeletével és szabályozásával kapcsolatban tett ajánlásokat
169. tartsa fenn elkötelezettségét a munkához való jog érvényesítése iránt, többek között a fiatalok
műszaki és szakmai képzése útján
170. nyújtson nagyobb támogatást a szegénységben élő családok és gyermekek számára, és
csökkentse a társadalmi egyenlőtlenségeket
171. tegyen további lépéseket a marginalizált nők jobb munkaerő-piaci hozzáférése és az alapvető
szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése érdekében, beleértve a fogyatékkal élő
nőket, a roma nőket és a migráns nőket
172. javítsa tovább a nők hozzáférését a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz,
különösen a fogyatékkal élő nők, az alacsony jövedelmű nők, a HIV/AIDS-es nők és a vidéken élő nők
esetében
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173. a kisebbségek minőségi oktatásának garantálása érdekében hatékonyan hajtsa végre a
folyamatban lévő nemzeti politikát
174. biztosítsa, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás, illetve a kisebbségi nyelvek
oktatásának színvonala megegyezzen az egész országra jellemző általános oktatási színvonallal
179. tekintsen át minden fontos jogszabályt, beleértve között az ország új Alaptörvényét is, hogy a
fogyatékossággal élő személyek szavazati joga, valamint a politikai életben és a közéletben másokkal
azonos módon való részvétele biztosítva legyen
180. vizsgálja felül a jogszabályokat annak érdekében, hogy minden fogyatékkal élő személynek
jogában álljon szavazni, továbbá, hogy részt vehessenek a politikai és a közéletben
184. tegyen meg az összes szükséges lépést annak biztosítására, hogy garantálja a menedékkérés
jogát a Magyarországra érkező menedékkérőknek, és hogy a visszaküldés tilalmának elve
tiszteletben legyen tartva
186. biztosítsa, hogy a bevándorló és a menedékjogot kérő nők megfelelő segítséget kapjanak
188. a jelenlegi nemzetközi szabványokkal összhangban történjen előrelépés a migránsok, a
menekültek és a menedékkérők jogainak segítése és promóciója terén
189. a visszaküldés tilalma elvének teljes tiszteletben tartása érdekében alakítsa át jogszabályait
190. biztosítása, hogy a menedékkérőket, a menekülteket és a bevándorlókat érintő jogi keretei és
intézkedései megfeleljenek Magyarország nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek, tekintettel –
többek között – az eljárási garanciákra
Ez magában foglalja a magyar menedékjogi törvény, a büntetőeljárásról szóló törvény és a
büntetőtörvénykönyv azon módosításainak hatályon kívül helyezését, amelyek nincsenek
összhangban nemzetközi emberi jogi kötelezettségeivel.
191. keressen alternatívákat a menedékkérők és a bevándorlók, különösen a gyermekek fogva
tartásával kapcsolatban. Tegyen azonnali és hathatós intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogva
tartás körülményei teljes mértékben megfeleljenek az ENSZ foglyokkal való bánásmóddal
kapcsolatos minimumszabályainak
192. dolgozzon ki intézkedéseket a menedékkérők életkörülményeinek javítsa érdekében, és
akadályozza meg a nemzetiség vagy a származási ország alapján történő megkülönböztetést
193. tegyen további lépéseket a bevándorlók, a menekültek és a menedékkérők életkörülményeinek
javítása érdekében
194. biztosítsa az emberi jogi megközelítés figyelembevételét a bevándorlók helyzetének kezelését
célzó intézkedések kialakításakor, különös tekintettel a sérülékeny populáció helyzetére
195. alkalmazzon az egyetemes emberi jogi elveket tiszteletben tartó, méltó emberi bánásmódot a
mozgásban lévő emberek esetében, legyenek azok akár a bevándorlók, akár a menekültek, különös
hangsúlyt fektetve az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos politikák holisztikus
megközelítésű erősítésére és végrehajtására, különös tekintettel a nőkre, a gyermekekre és más
veszélyeztetett csoportokra; továbbá küzdjön a diszkrimináció valamennyi formája ellen olyan
intézkedésekkel, mint az áldozatok számára kialakított panasz- és feljelentési mechanizmusok
kialakítása, amelyek lehetőséget adnak számunkra a jóvátételhez való hozzáférésre
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196. biztosítsa, hogy minden migrációval, menedékkéréssel és határellenőrzéssel kapcsolatos
kérdésben a megfelelő, a nemzetközi jogban foglalt kötelezettségeket alkalmazzák
197. teljes mértékben tartsa tiszteletben a nemzetközi jogban foglalt kötelezettségeit azáltal, hogy
garantálja az egyéni, hathatós és megkülönböztetés nélküli eljárás keretében történő menedékkérés
jogát
198. bővítse kapacitásait, hogy mindenkinek garantálni tudja a nemzetközi védelem jogi úton
kérelmezésének történő lehetőségét, tovább alakítsa ki a menedékkérők orvosi pszichológiai
kezelésének feltételeit, különösen azok számára, akik kínzás és erőszak áldozatai voltak
199. teljes körűen hajtása végre a menekültek és a menedékkérők védelmére vonatkozó nemzetközi
normákat és egyezményeket
201. tegyen azonnali lépéseket a nemzeti menekültügyi rendszer fejlesztése érdekében, beleértve
egy nemzeti cselekvési terv kidolgozását, hogy a menedékkérők és menekültek fogva tartása és
kezelése során felmerült kemény körülmények tartóssá válását elkerülje
202. biztosítsa a határműveletekkor történő túlzott rendőri erő alkalmazásának gyors és pártatlan
kivizsgálását, beleértve a katonaságot is
203. működjön együtt más európai államokkal a menedékkérőkkel és menekültekkel való bánásmód
és a feltételeik javítása érdekében
204. tegyen meg mindent a menedékkérők emberi jogainak tiszteletben tartásáért, és fordítson kellő
figyelmet arra, hogy ne használjon aránytalan erőt a bevándorlókkal és menekültekkel szemben
205. kettőzze meg erőfeszítéseit annak érdekében, hogy garantálja a bevándorlók emberi jogait,
beleértve a jogellenes helyzetben lévő személyeket is
206. kivétel nélkül alkalmazza a visszaküldés tilalmának elvét a menekültügyi eljárásokban
208. feleljen meg a visszaküldés tilalma elvének
209. tegyen intézkedéséket és törekedjen a menekültek és a menedékkérők életkörülményeinek
javítására
210. a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekkel összhangban fokozza erőfeszítéseit az országba
érkező illegális bevándorlókkal kapcsolatos kérdések kezelésében
211. javítsa a menedékkérők életkörülményeit és fokozza a menedékkérőkkel és a menekültekkel
való bánásmód javítását célzó erőfeszítéseit
212. tegyen meg minden szükséges lépést a menedékkérő és migráns gyermekekkel őrizetbe
vételével kapcsolatos kérdések kezelésére, beleértve a gyerekekkel érkező családok fogva tartására
vonatkozó jogszabályok hatályon kívül helyezését
213. Magyarország nemzetközi és európai jogi kötelezettségeinek megfelelően, a meglévő belső,
nevezetesen a kísérő nélküli gyermekekkel kapcsolatos szabályok jobb alkalmazása érdekében
vizsgálja felül a bevándorlók és menedékkérők jogairól szóló jogszabályokat
214. a bevándorlók és a menekültek kezelése során tegyen erőfeszítéseket az átláthatóság biztosítása
és az emberi jogok figyelembevétele érdekében, különösen a nők és a gyermekek esetében
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215. biztosítsa, hogy a végrehajtó hatóságok a bevándorlókkal és a menedékkérőkkel való bánásmód
során megfeleljenek a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeknek; és a bevándorlók és
menedékkérők hosszabb őrizetének elkerülése érdekében gyorsítsa fel a bírósági eljárást
216. folytassa erőfeszítéseit a bevándorlókkal és menedékkérőkkel való bánásmód javítása
érdekében
217. tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy a menedékkérők őrizetbe vételére csak kivételes
esetben kerüljön sor, a fogvatartási eljárás átlátható és követhető legyen, továbbá, hogy a
fogvatartottak tényleges jogorvoslattal bírjanak
218. továbbra is teljesítse a menedékkérőkkel, a menekültekkel és a bevándorlókkal kapcsolatos
nemzetközi emberi jogi kötelezettségeit
219. fokozza erőfeszítéseit a bevándorlók és a menedékkérők fogvatartási körülményeinek javítása
érdekében; többek között tartózkodjon a túlzott erő, a rossz bánásmód, és a meghosszabbított fogva
tartás használatától, és az integráció korai szakaszára vonatkozóan fogadjon el egy átfogó integrációs
stratégiát

III. Elfogadásra nem javasolt ajánlások:
7. vonja vissza az ICERD (A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló
nemzetközi egyezmény), ICESCR (A gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi
egyezségokmánya), ICCPR (A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya) és az CRC
(Gyermekjogi egyezmény) fakultatív jegyzőkönyvének (OP) vonatkozó cikkeivel kapcsolatos
fenntartásait
9. írja alá és ratifikálja a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló
nemzetközi egyezményt (ICRMW)
10. ratifikálja a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi
egyezményt
11. fontolja meg az ICRMW ratifikálását
12. ahogy az korábban ajánlásra került, ratifikálja az ICRMW-t
17. ratifikálja a gyermekek jogairól szóló egyezmény panasztételi eljárásról szóló Kiegészítő
Jegyzőkönyvét
18. ratifikálja a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányhoz
csatolt Fakultatív Jegyzőkönyvet (OP-ICESCR)
19. ratifikálja az OP-ICESCR-t
24. biztosítsa, hogy a politika, a jogszabályok, a rendeletek és a végrehajtási intézkedések hatékonyan
előzzék meg és kezeljék a konfliktushelyzetekkel való visszaélésekbe történő üzleti bekapcsolódás
megnövekedett kockázatát, beleértve a külföldi megszállás eredményeképpen kialakult helyzeteket
is
79. szüntesse meg a migránsokkal és menekültekkel szembeni diszkriminációt és elutasítást sugalló,
különösen a velük szemben alkalmazott erővel kapcsolatos hatályos eljárásokat
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125. állítsa vissza fiatalkorúak bíróságát, és – a nemzetközi normákkal összhangban – minden
bűncselekmény esetében emelje fel a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárát 14 évre
126. módosítsa a családok védelméről szóló jogszabályokat a család definíciójának kiszélesítése
érdekében
128. hozzon intézkedéseket a rendőrségen való tartós preventív őrizetben tartás és a rossz
bánásmód nagy kockázatának kezelésére
141. fontolja meg a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárának 12-ről 14 évre történő emelését még
a legsúlyosabb bűncselekmények esetében is
151. a Nemzetközi Ügyvédi Kamarai Egyesület Emberi Jogi Intézetének 2015-ös ajánlásai szerint
hajtson végre a bírói függetlenséggel és a jogállamisággal kapcsolatos reformokat
156. az információszabadságért felelős parlamenti ombudsman intézményének visszaállítása
érdekében vizsgálja felül az átláthatósági törvényeket, módosítsa információ iránti kérelmek
feldolgozásához szükséges munkaerőköltségek előzetes megtérítésére vonatkozó szabályt, továbbá
korlátozza azt, hogy a nyilvános adatokhoz való hozzáférést a közintézmények megtagadhassák
187. szüntesse meg a menedékkérők és menekültek bv. intézményekben történő őrizetét
200. aktívan vegyen részt a menekültek letelepítésében / a Törökországból közvetlenül az EU-ba
történő humanitárius felvételi eljárásban, mivel valójában ez az egyetlen módja az életek
megmentésének, valamint az embercsempészettel foglalkozó bűnözői hálózatokat felszámolásának
207. helyezze hatályon kívül a büntető törvénykönyv azon módosításait, melyek büntetik az "illegális
belépést", bevezetik a határon lévő "tranzit zónákat”, és felállítanak egy listát a "biztonságos
országokról"
220. vizsgálja felül a biztonságos országok nemzeti listáját az át nem vett kérelmek Helsinki Bizottság
által kifogásolt nagy számának elkerülése érdekében
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