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Tisztelt Fazekas Roland Úr! 

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2021. március 16-án benyújtott közérdekű 

adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 

 

Adatigénylésében arról kér tájékoztatást, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 

Magyarország ellen született ítéletei után (Balázs kontra Magyarország (15529/12), a R.B. kontra 

Magyarország (10851/13) és a Király és Dömötör kontra Magyarország (64602/12)) történt-e 

bármilyen irányelv-váltás vagy de-radikalizáló program a Rendőrség részéről, ami arra irányult, 

hogy csökkentse a rasszista indítékból elkövetett rendőri túlkapásokat? 

 

Lényegesnek tartom egyértelművé tenni, hogy az adatigénylésében hivatkozott bírósági ítéletek 

alapjául szolgáló ügyekben megállapított tényállások szerint azok egyikében sem történt „rasszista 

indítékból elkövetett rendőrségi túlkapás” abban az értelemben, hogy rendőrök követtek volna el 

bárkivel szemben rasszista indítékból bántalmazást vagy egyéb más jogsértést. Az alapul szolgáló 

ügyekben hozott ítéletek közül:  

- a Balázs kontra Magyarország (15529/12) ügyben a panaszolt személy nem a Rendőrség, 

hanem a büntetés-végrehajtás alkalmazottja volt, a kifogásolt eljárást pedig az ügyészség 

folytatta; 

- az R.B. kontra Magyarország ügyben a bíróság azt állapította meg, hogy a magyar állam azzal 

sértette meg a kérelmező magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogát, hogy a nyomozásban 

nem vizsgálták a cselekmény rasszista indítékát; 

- a Király és Dömötör kontra Magyarország (64602/12) ügyben egy gyülekezési jog hatálya alá 

tartozó rendezvény biztosítása, illetőleg a rendezvénnyel kapcsolatban történt 

bűncselekmények gyanújával összefüggő nyomozás kapcsán állapította meg a bíróság azt, 

hogy a hazai jogi környezet és jogalkalmazás nem biztosította a kérelmezők magánélethez való 

jogát. 

 

A megjelölt bírósági ítéletek alapján tehát fel sem merülhetett annak szükségessége, hogy a 

Rendőrség a rasszista indítékból elkövetett rendőri túlkapásokat csökkentő deradikalizációs 

programot indítson.  
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A fentiektől függetlenül tájékoztatom, hogy a Rendőrség a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény (a továbbiakban: Rtv.) 13. § (2) bekezdése alapján végzi tevékenységét, amely szerint a 

rendőr köteles a törvény rendelkezésének megfelelően, részrehajlás nélkül intézkedni. A rendőr 

részéről – szolgálati feladatai ellátása során – tilos a személyek bárminemű, így különösen nemi, 

faji vagy etnikai származás, vallás vagy világnézet, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság 

alapján történő hátrányos megkülönböztetése.  

 

A fenti rendelkezés ismerete és az annak megfelelő eljárás biztosítása már a rendőrképzés során 

kiemelt szerepet kap. Ennek megfelelően a rendőr tiszthelyettes képzésben tanulók a képzés során 

elsajátítják a multikulturális társadalommal kapcsolatos ismereteket. A képzési tartalom kiterjed a 

rendőri intézkedés megfelelő eszközválasztását befolyásoló ismeretekre, a kulturális 

különbözőségekre és a különböző szubkultúrák közösségeire. A képzés során hangsúlyosan 

megjelenik az előítélet-mentesség fontossága a rendőri munkában. 

A közbiztonsági rendőrjárőr és a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzési programjában 

is szerepelnek olyan tréningek, amelyek során a tanulók elsajátítják az intézkedés során 

alkalmazandó kommunikációt és a különböző kultúrákból származó személyekkel való helyes 

bánásmódot. 

 

A Rendőrség a hivatásos állományú tagjai részére a roma kultúráról, szokásokról, hagyományokról 

szóló, konfliktuskezelő, konfliktusmegoldó, illetve érzékenyítő képzéseket szervez. A tréningek 

kiemelt témája a roma kultúrával, hagyományával, valamint kommunikációs és konfliktuskezelési 

technikák elsajátítása mellett az előítéletmentes rendőri intézkedések és a gyűlölet 

bűncselekmények helyszínen történő felismerése. 

 

Az Rtv. 15. §-ában és 16. §-ában foglalt, az arányosság követelményének, a kínzás, 

kényszervallatás, valamint a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmáról szóló 

rendelkezéseknek a rendőri intézkedések, eljárási cselekmények foganatosítása során történő 

érvényesítését az állomány szolgálatba lépés előtti eligazításának részévé is kell tenni. Az utasítás 

betartását a parancsnokok és a fogvatartásért felelős vezetők fokozott figyelemmel kötelesek 

ellenőrizni és ellenőriztetni. 

 

Kiemelt hangsúlyt kap a Rendőrség és a roma kisebbség között a konfliktus- és előítéletmentes 

viszony megteremtése, a felek közötti párbeszéd, valamint a helyi közösségek konfliktusmentes 

együttélése biztosítása. Erre figyelemmel a vonatkozó normatív utasításnak megfelelően a 

parancsnokok a közrendvédelmi állomány tagjait folyamatosan tájékoztatják a kisebbségben élő 

társadalmi csoportok tagjaival kapcsolatos konfliktushelyzetek kezelésének lehetőségeiről. A 

végrehajtói állomány eligazításainak rendszeresen tárgyát képezi az intézkedések során elvárt 

magatartás, az objektivitás fontossága, a követendő protokoll, a megkülönböztetés tilalma és az 

előítélet-mentes rendőri fellépés jelentősége. 

 

Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság egy készülő vagy már kialakult „hate incidens” hatékony 

kezeléséhez alkalmazandó szakmai iránymutatást biztosított a végrehajtó szervek részére.  

 

A rendőr-főkapitányságok figyelemmel kísérik és soron kívül felterjesztik a roma lakosság 

irányából érkező, illetve a jogvédő szervezetek által tett olyan panaszokat, feljelentéseket és 

bejelentéseket, amelyekben kifejezetten a roma származás miatti diszkriminatív rendőri 

intézkedést, eljárást kifogásolták. 

 

A gyűlölet motiválta bűncselekmények szakmai követelményeknek megfelelő kezelését célozza a 

gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról 30/2019. 

(VII. 18.) ORFK utasítás, amely részletesen szabályozza a vonatkozó eljárási rendet a rasszista 
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indíttatású bűncselekmények felismerése, kezelése és az azokkal kapcsolatos körültekintő eljárások 

lefolytatása érdekében.  

 

Tájékoztatom végezetül, hogy az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) 

rendelet 13. cikkében, valamint az Infotv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes 

tájékoztatási kötelezettségre figyelemmel tájékoztatom, hogy a közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatigényléssel kapcsolatban benyújtott kérelmével összefüggésben kezelt adatokról a 

29000-148/36/2018. RAV számon nyilvántartásba vett érintetti tájékoztató áll rendelkezésre, mely 

a Rendőrség internetes honlapján a http://www.police.hu/sites/default/files/2018-

05/altalanos_036_v1.0.pdf útvonalon érhető el. 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 
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