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Egyetemes időszakos 

felülvizsgálat 

„a UPR remek Eszköz arra, hogy 

az emberi jogokat terjesszük és 

fejlesszük a világ legsötétebb 

sarkaiban.”  

 

ban Ki-Moon, volt ENSZ főtitkár 



Egyetemes időszakos 

felülvizsgálat 

Universal Periodic Review (UPR) 
 
 az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának emberi jogi felülvizsgálati 

mechanizmusa 
 
 az emberi jogok általános helyzetét és a kötelezettségvállalások 

megvalósulását ellenőrzik 
 
 minden ENSZ tagországra kiterjed 
 
 évente 42 országot ellenőriznek 
 
 nagyjából 5 évente kerül sorra egy ország 
Magyarország (2011, 2016, 2021) 



Egyetemes időszakos 

felülvizsgálat 

Az eljárás 
 
3 típusú dokumentumra épül a vizsgálat 
 
1. kormány által készített nemzeti jelentés 
 
2. ENSZ összefoglaló 
 
3. ombudsman és civil szervezetek jelentései (pl. GYEM) 
 
a vizsgált ország beszámolója > többi ország hozzászólásai 

(legsúlyosabb problémák és ajánlások) > vizsgált ország válasza 
és nyilatkozata, hogy mely ajánlásokat fogadja el 



MAGYARORSZÁG A UPR 

Folyamatban 2016 

A gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó ajánlások* 

 
86 ország 221 ajánlása összesen 

↓ 
201-et fogadott el részben vagy egészben Mo. 

↓ 
7 ajánlás érinti a gyűlölet-bűncselekmények témakörét 

↓ 
4 ajánlást teljes egészében 
 
3 ajánlást részben fogadott el a kormány 
 
* 1374/2016. (VII.21.) Korm.határozat az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati 

Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során tett ajánlásokról 

 
 
 



az ajánlások 

Két konkrét vállalás 

 
77. Take effective measures to ensure the Hungarian National 

Police and the hate-crimes expert net improve the enforcement 
of laws against hate crimes, including by allocating sufficient 
resources; undertaking thorough investigations and prosecution; 
and by providing training for the front-line law enforcement 
(Kanada ajánlása) 

 
107. Adopt a hate crime investigation protocol and ensure that 

victims of hate crimes have effective access to the mechanisms of 
justice and redress  

(Irán ajánlása) 

 
 
 



az ajánlások 

107. Nyomozati protokoll kidolgozása 
 
Eddigi lépések 
 
Rendőri Vezetők Nemzetközi Szervezete (IACP): A gyűlölet-

bűncselekmények kezelése: rendőri irányelvek a nyomozáshoz és a 
megelőzéshez (magyar fordítás) 

 
Előítélet-indikátorok - lista a jogalkalmazó szerveknek az előítéletes 

indítékból elkövetett bűncselekmények büntetőeljárásban való 
felismeréséhez és megítéléséhez (példákkal kiegészítve) 

 
Útmutató a gyűlölet-bűncselekmények sértettjeinek, egyéb tanúinak 

kihallgatásához, továbbá a hatóságok sértettel kapcsolatos 
észlelésének jegyzőkönyvvezetéséhez különös tekintettel az 
adatvédelmi kérdésekre – NAIH által jóváhagyott útmutató 

 
 

 
 



az ajánlások 

 
Papp Károly, országos rendőrfőkapitány válasza a 

GYEM-nek 
 
„a szakvonal a továbbiakban is kész együttműködni a GYEM-el 

a nyomozati protokoll kidolgozásában” 
 
az ORFK-GYEM rendszeres találkozók, amelyet az EU Alapjogi 

Ügynöksége (FRA) 2016-os jelentése jó gyakorlatként mutat 
be 

 

 

 
 
 

 



az ajánlások 

 
77. a gyűlölet-bűncselekmények elleni szakvonal 

fejlesztése 
 
GYEM javaslatai: 
 
1. a szakvonal tagok munkájának anyagi elismerése 

(Hszt. alapján hivatásos pótlék formájában) 
 
2. a képzések résztvevői körének bővítése:  
régiónként, helyi szinten, kreditpontért 
 
 
 
 

 



az ajánlások 

 
Papp Károly, országos rendőrfőkapitány válasza 
 
hivatásos pótlékra nincs lehetőség, mert az beosztásokhoz 

kötött 
 
HELYETTE 
 
az éves teljesítményértékelés alapján meghatározott 

teljesítményjuttatás formájában kerülhet rá sor  
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