
Gyűlölet-bűncselekmények 
Magyarországon

Problémák, javaslatok

Dombos Tamás, Háttér Társaság

A gyűlölet-bűncselekmények jobb megértésére és az adatrögzítés 
fejlesztésére irányuló szakmai műhely, 2018. december 6-7.



A Munkacsoportról

Adatok

Jogi környezet

Jogalkalmazás

Áldozatsegítés

Adatgyűjtés

Javaslatok

A MUNKACSOPORT

• 2012: ad hoc civil koalíció, új Btk. 
Kodifikációja  rendszeres együttműködés

• civil szervezetek + szakértők

• jogszabályok véleményezése, javaslatok 
kidolgozása

• kiadványok, kutatások, képzések

• együttműködés a rendőrséggel

• tagszervezetek: sértettek jogi képviselet

GYULOLETELLEN.HU

http://hatter.hu/
http://helsinki.hu/
http://tasz.hu/
http://amnesty.hu/
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VIKTIMIZÁCIÓS KUTATÁSOK
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JOGI KÖRNYEZET

• sui generis tényállás (közösség tagja elleni 
erőszak) + aljas indok mint minősítő és 
súlyosító körülmény

• nyílt lista, legfontosabb csoportok 
nevesítve

• zaklatás, rongálás mint tipikus elkövetői 
magatartások a sui generis tényállásból 
hiányoznak

• átsugárzás kérdése tisztázatlan

• sértett korlátozott szerepe: fellebbezés, 
mulasztás elleni panasz hiánya
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JOGALKALMAZÁS

• alulminősítés

• motiváció figyelmen kívül hagyása (minősítés: 
garázdaság, testi sértés)

• indikátorok korlátozott használata

• nem hatékony nyomozás

• helyszíni intézkedések elmulasztása

• nyomozati lépések elmulasztása (nemzetközi 
jogsegély, elkövető hátterének feltárása)

• hatásköri problémák

• perverz jogalkalmazás: szélsőséges csoportok 
védelme

• sértetti panaszjog további korlátozása
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ÁLDOZATSEGÍTÉS

• különleges bánásmódot igénylő sértett 
fogalma korlátozott:
• személyes körülmények hiányoznak

• gyűlölet-bűncselekmény nem nevesített

• állami rendszer hiányosságai: 
• járási szint: szakmai felkészültség hiánya

• pszichológiai segítségnyújtás hiánya

• célzott szolgáltatások hiánya

• civil rendszer hiányosságai: 
• átirányítás hiánya

• vidéki hálózat hiánya

• állami támogatás hiánya
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ADATGYŰJTÉS

• 2018. július 1. átfogó reform: külön 
kérdés, védett tulajdonságok 

• elvárások:

• teljeskörűség

• részletesség

• nyomon követhetőség

• időszerűség

• megbízhatóság

• nyilvánosság

• alulminősítés nem monitorozható

• védett tulajdonság  védett csoport
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JAVASLATOK

• nyomozati protokoll elfogadása
• indikátorok rögzítésének kötelezettsége

• hatásköri automatizmus

• adatgyűjtés reformja
• sértett/ tanú véleménye

• védett csoportok nevesítése

• képzés
• járőr, szolgálatirányító, panaszfelvevő

• kapitány bűnügyi helyettes

• ügyész

• áldozatsegítők

• rendszeres reprezentatív áldozatkutatás

• jelentésre bátorító, bizalomépítő kampányok



Kérdések?

tdombos@hatter.hu
www.gyuloletellen.hu


