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A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) - amely tagjai jelen levelet is jegyzik - 2012 
januárjában alakult meg öt civil szervezet (Amnesty International Magyarország, Háttér Társaság Egyesület, a 
Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, valamint a Társaság a 
Szabadságjogokért) és három független szakértő részvételével, hogy összehangolja a gyűlölet-bűncselekmények 
elleni fellépés területén működő magyarországi civil szervezetek munkáját, együttműködjön a hatóságokkal a 
jogalkalmazás hatékonyságának javítása és az áldozatok védelme érdekében.

 A hatóságok és civil szervezetek közös célja, hogy a társadalom sérülékeny csoportjai minél kevésbé legyenek 
kiszolgáltatva  az  előítélet  motiválta  bűncselekményeknek,  illetve  amennyiben  mégis  támadás  éri  őket,  a 
jogalkalmazó szervek megfelelően, hatékonyan és kellő szaktudással felvértezve vizsgálják ki az eseteket, és 
tegyenek  meg  mindent  az  áldozatok  védelme  és  az  elkövetők  arányos  felelősségre  vonása  érdekében. 
Meggyőződésünk, hogy a megfelelő fellépéssel hosszútávon csökkenthető a gyűlölet-bűncselekmények száma 
Magyarországon. Előremutatónak tartjuk, hogy a magyar rendőrség egyre nagyobb figyelmet fordít a gyűlölet-
bűncselekményekre, hiszen ezek nemcsak az egyént, hanem az általa képviselt közösséget, közvetve pedig az 
egész társadalmat is rendkívül súlyosan érintik.

Kérem,  engedje  meg,  hogy elismerésünket  fejezzük ki  azért,  hogy elindult  az  a találkozó-sorozat,  ahol  a 
rendőrség képviselői és a civil szakértők közösen beszélhetik át az egyes ügyekkel kapcsolatosan felmerült 
problémás  kérdéseket,  meghallgathatják  egymás  álláspontját,  és  együtt  dolgozhatnak  olyan  javaslatokon, 
amelyekkel még hatékonyabbá és eredményesebbé tehető az érintett hatóságok és civil szervezetek munkája. 
A 2014. február 25-i első találkozó témája a 2012. augusztus 5-i devecseri tüntetésen történtek büntetőjogi 
megítélése volt. A rendőrséghez hasonlóan mi is fontosnak tartjuk, hogy a fórum rendszeres legyen, ezzel 
segítve elő a civil szféra és a rendőrség közötti hatékony kommunikációt és együttműködést. Álláspontunk 
szerint  mind  a  rendőrség  mind  pedig  a  civil  szervezetek  képviselői  sokat  tanulhatnak  egymástól  ezen 
alkamakkor. Külön meg kell említenünk Boross Zsigmond Attila rendőr alezredes, a gyűlölet-bűncselekmények 
országos szakvonal koordinátorának fontos munkáját. Boros Zsigmond Attila alezredes 2012 óta dolgozik az 
előítélet motiválta cselekmények áldozatai helyzetének javításán, a szakvonalban dolgozó kollégái képzésén, a 
kérdéskörrel  kapcsolatos  szakmai  és társadalmi tudatformáláson,  valamint a rendőrök és  civil  szervezetek 
munkatársai együttműködésén. A fenti találkozó-sorozat megszervezését is neki köszönhetjük.

A  rendőrségi  szakértők  és  civil  szervezetek  2014.  február  25-i  első  találkozóján  két  közös  javaslat 
fogalmazódott meg a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés elősegítésére, és a sérülékeny csoportok 
tagjai valamint a társadalom rendőrségbe vetett bizalma megerősítésére.

Tapasztalataink szerint az ORFK Kommunikációs Szolgálata (és a Belügyminisztérium) nem minden esetben 
tájékoztatja pontosan, körültekintően illetve időszerűen a nyilvánosságot a rendőrség által megtett lépésekről.

●  Például  2012  augusztusában  a  Devecserben  tüntető  szélsőjobboldali  szervezetek  tagjai    roma 
embereket,  házaikat  palackokkal,  kövekkel  dobálták  meg,  a  Belügyminisztérium  nyilvános 
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kommunikációja  azoban  csak  arra  vonatkozott,  hogy  két  sérült  személy  feljelentése  alapján  eljárást 
indított a rendőrség, a későbbiekben azonban arra nem terjedt ki, hogy széleskörű nyomozást folytattak 
közösség tagja elleni erőszak bűncselekménye miatt. Ezzel azt a hamis látszatot keltették a szakmai és 
laikus közvéleményben, valamint a sértett roma közösség tagjaiban, mintha a rendőrség védelmüket nem 
tekintené  kiemelkedő  fontosságú  feladatnak,  hiszen  azt  hihették,  hivatalból  nem  indultak 
büntetőeljárások.

● Hasonlóképpen a konyári iskolánál 2013 szeptemberében történt incidens esetében a Kommunikációs 
Szolgálat tájékoztatása szerint nem történt bűncselekmény, szeptember 16-i közleményükben az ügyet 
lezártnak is tekintették, holott tudomásunk szerint a mai napig nyomoznak az ügyben.

A találkozó résztvevőivel egyetértésben fontosnak tartjuk, hogy a nagy társadalmi visszhangot kiváltó, jelentős 
ügyekben a rendőrség pontos, naprakész és szükség szerint rendszeres információkat közöljön a folyamatban 
lévő nyomozásokról, azok lényeges jellemzőiről (pl. milyen bűncselekmény gyanúja miatt, hány elkövetővel 
szemben folyik eljárás, az előítéletes motiváció a vizsgálat tárgya, stb.), mert ezzel megnyugtató üzenetet 
küldene minden magyar állampolgár, és különösen az áldozat valamint az érintett kisebbségi csoport tagjai  
számára arról, hogy a rendőrség védelmet biztosít számukra.

Második javaslatunk arra vonatkozik, hogy az ORFK és a Belügyminisztérium szervezzen szakmai konferenciát 
a Büntető törvénykönyv 332. szakaszában meghatározott közösség tagja elleni uszítás törvényi tényállásának 
értelmezéséről, a jogalkalmazási nehézségek áthidalásának kérdéséről. A jogalkalmazó szervek képviselőinek 
egyeztetése azért lenne elengedhetetlen, mert a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ma a legsúlyosabb 
gyűlöletbeszéd-ügyek  sem  jutnak  el  a  vádemelésig,  így  a  bíróság  nem  tud  ítéletet  hozni  e 
bűncselekményekben,  ezért  a  változásra  érett  és  kész  bírói  jogalkalmazás  sem  tud  irányt  váltani,  a 
kisebbségek ellen uszítók pedig büntetlenül maradnak.

Tisztelt Rendőrfőkapitány Úr!

Nagyon  köszönjük  a  munkatársaival  való  együttműködési  lehetőséget.  Bízunk  benne,  hogy  a  gyűlölet-
bűncselekményekről  szóló  megbeszélések  folytatódnak,  valamint,  hogy  javaslatainkat  hasznosnak  találja. 
Bármilyen kérdés, kérés esetén munkacsoportunk tagjai állnak szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2014. március 5.

Tisztelettel:

a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport nevében:

Jeney Orsolya

igazgató

Amnesty International Magyarország

1064 Budapest Rózsa utca 44.

Magyarország 

jeney.orsolya@amnesty.hu

http://gyuloletellen.hu
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