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Az öt Magyarországi civil szervezet (Amnesty International Magyarország, Háttér
Társaság a Melegekért, Magyar Helsinki Bizottság, Nemzeti és Etnikai Jogvédő Iroda,
Társaság a Szabadságjogokért) által létrehozott Gyűlölet-bűncselekmények Elleni
Munkacsoport áttekintette a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és
illetékességéről szóló rendelet tervezetét. Örömmel nyugtáztuk, hogy a közösség tagja
elleni erőszakot a javaslat továbbra is kiemelt bűncselekmény-típusnak kezeli, és annak
nyomozását megyei (fővárosi) hatáskörbe utalja. Problémásnak érezzük ugyanakkor,
hogy a javaslat, a hatályos jogszabályhoz hasonlóan, a tényállás egységét megbontva
nem emeli megyei szintre a közösség tagja elleni erőszak előkészülete kapcsán (216. §
(4)) induló nyomozásokat.
Amint azt a 2012. szeptember 4-én kelt, a belügyminiszter, az országos rendőrfőkapitány
és a budapesti rendőrfőkapitány részére küldött levelünkben részletesen kifejtettük,
véleményünk szerint a gyűlölet-bűncselekmények nyomozása olyan speciális
szakértelmet igényel, amely indokolja, hogy a nyomozásokat speciálisan felkészített
nyomozók végezzék el. Ezt felismerve az Országos Rendőr-főkapitányság külön
szakvonalat hozott létre a gyűlölet-bűncselekmények rendőrségi kezelésére. A szakvonal
megyei főkapitányságokon dolgozó tagjai célzott képzésekben részesülnek, rendszeresen
megosztják tapasztalataikat.
Mindezek alapján teljesen indokolatlan, hogy a közösség tagja elleni erőszak
előkészületével foglalkozó nyomozásokat ne az ilyen módon speciális felkészített
nyomozók végezzék. Való igaz, hogy az az előkészületi magatartás büntetőjogi
megítélése kevésbé súlyos (a jogszabály csak két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő vétségként kezeli), ugyanakkor a hatásköri rendeletből megállapítható, hogy
számos más, hasonló súlyú bűncselekmény esetén is megyei hatáskörben van a
nyomozás. Így például az egészségügyi önrendelkezési jog megsértésének vétsége (egy
évig terjedő szabadságvesztés) vagy a hivatali vesztegetés vétsége (két évig terjedő
szabadságvesztés) esetén is a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok nyomoznak. Az
előkészületi magatartás megyei hatáskörben való nyomozására is tartalmaz a rendelet
példát
(bántalmazás
hivatalos
eljárásban
előkészülete
(egy
évig
terjedő
szabadságvesztés)).
Javasoljuk ezért a megyei (fővárosi) hatáskör kiterjesztését a Btk. 216. § (4)
bekezdése szerinti közösség tagja elleni erőszak előkészülete kapcsán indult
nyomozásokra.
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