
Tisztelt Legfóbb Ügyész ÚÍl

2010 február 8. nadán kel! a Btk l7'B.$ ábar szabáIyozott közösée tagja elleii Úószak
tén'á|Iás alkalhaása tárgyában ií levelünnben kéíük t!t' hocylájékoasson ni|rkelfuól,
iendelkezésÍe á|l.e u on á|tal vezetetl shNezetben a !'ű1ö|etbúncse|ckményeRel
kapcsolatos általán.s iánymutatás (plotokoll)' Levelünk megilásának indoka u vo|I, hog/ a
2009.es óvben szános roma sziinuású s^mély ellen indult állóspTnllnk sze nt léves
jogalkalmuói hegitélés alapján. büntetóeljáÉs közösség tagja ellenieószak bfucseleknény

Dr' KoYács T.nás Lcgfi'bb Ug/ósz

Tórgy: közédckú adatigénylés

sajnálatta| ál|apitoltuk mcc. hogy a Lesfóbb Úgyésuség lállszábaD (anrelyet a '|' LegÍiJbb
UEyész Ur nregbiásából Dr' Láng László fóosztilyvezeló üsyész in) |ószlolesen hegindokolt
szakmai énelésünkÍe egyálta|án nen reagálI, és aról lájékozIa1otl fuinlet' lrogy á|talános
éNényú iránynutalás kőzzétételére sen lehetóséee! sem okot nen lát,

Megítélésünk sz*inl azonban égetó szükség vol|ra mq hogt a Legfij|rb Úgyészsóg
lalerilyen módon biztosilsa azt, hogy a búnÜ|dózó hatóságok illclókesei .
gÉlólelbúncselekmélyck ninósitéséhez és nyomoásához ke|ló szakfoai |elkészüllségeel

Mig ugtanis a fent enlilctl. 2010' febnúJ 3'ín kcll levelűlrkben ú bnáluk, hogy esetcntéíl
ÉVes nnrósilés a|apján gyanúsihá! Íonra sárnazísú szenélyeket köáség Égja eueli
elósak e|kilvetéséve], addig egyre löbb esctben mpaszraljuk. hogy anyomozó hatóság ós M
üeyészség a msszista. útiszenila, honofób vagy cc'ébkénl gyii|ö|ködó inditókot f]gyelnren
ki!ül hagyva. váey fel nem ismc e elmu]aszta a|ka]nrlai a gyii|o|elbúdcseleknény.
tényálIásokat (közösség laAia ell.ni erószat' lrözljsség elleni izgalás). Á búnüldőzó halóságok
tétleíséeére illetvc hibásjo8alkalmaásáB o köz.lmú]tból hozuDk lél nóhány pé|dát:

Legutóbb a 20l0' má&ius ]0' napján az esliónikban ! Do]rány utcábanazsidó ümep,
a Pészacb elsó napján laíott széder cslel ülóket át támadás niau voh kéuytclen a
TÁsZ a ÉndőNégnez (!z országos és a Budapsti RendóI|őkapnínyhoz) |ordulni'
r . ve l  o  re rdo^"B rong, i l a .  mdr  i ' d ror  n)omo/ar .  i i t L .ponrb  /e . '1 r  d
e|kdvetelt cselekrnóny jóval súlyoslbb büncsclcknóny |ehet. minl rongálás' hiszen u



elkövetók fehehetóleg úéí Limadtak a laiásban ülókre, neft 6idó va|lásúak. ezel
pedig negvalósithaíák a kőzösség tagia cueni crósza! tóNényi lényáuását.
Á 2009. szeptenbq 5. napján lartoí Me|eg Móllósáe Menetének !ólóiát viselö nó
negverése ügyében a Eldóuég csopoíosú elkövet ganjzdlság hialt kezdett
nyonozni. A TÁsZ rcndóségnek cimrett felhivás! lolt szükséges ahhoz, hogy a
Endősé8 módositsa á|lá9ponliát és közösség lagja elleni eúsak miatt folÍasa a

2009'.június 25. napjá' a TAsz három násik joevódii civi| szeflezettel (Ú Esélyt a
Hátráíyos Eelyzelú cyomeke|aek AlEpívány' a Magyar l,Ichinki Bizotlság, a
Netüeli' Ehikai és Kjsebbségi Jogvódó lrcda (NEn)) együtt feljelentést tett a
BRl(.n ós a Fóvárosi Fóügyészséggn k.'zrség elleni izgaLás niaí, mivel az egyin
s7i|sóséges nézeteüó| Gmert blogger jntemetes nallójában a cisány kőzösség
lagjaiDak ',ke!f,el|cn és célt.|Ú negalázására'.. a leljes cigány közösség ko7-ólelbó]
laló kiiizésére ós szétveréséré hivolt |el' Á nyonoziist 2009' július 6' napján a BRFK
elrcndelle' A 1lehinti Biettság a nyonozás 2 hómpos határideiéNk letoItét tövelófu
íft.2009' okóber 12.éí k.lt lele]ében ádeklődőlÍ a nyonoás á|lása i!ánt' A BRFK
2009' Tklóbel 2ó.ar kelt !álaszábm tájékoztatld a Helsi|rki Biáosságot. hogy a
íyoroás |olylnalban va' Ázóta a |eljelenlók nem kaprak smmifó|e lájékoz|alást L
üegyel klpcsolalbm, boloí ü ü$l nregíélése ál|iislontunk szerint igeí egyszeÍú és !
gymúsilott azonosilása nem túnik bouyofult feladatnak'
2009' ná.cius ó. napján Molotov kokéilal lánradt.k meg egy roná& tá] latoll
épiiletet Boclijldén' anelyb.n kél rona szenóly aludl' Á londónég rcngálás niatt
kezdelt nyomo2ni. holott a Mjlóból negisúen Gnyál|ás ollpján elósen felncÍtl|
valmely ólet vagy lesd épség €lleni bűlcse|eknrény kisáIeté'ek gymúia' és nincs
tudonásunn anól' hogy a Ía$zista inditék az eÜánísban a hatóság részéÍól li^gálat

^ 2008. július 5' napján nogrendezett Meles Mé]lóság Menelel ért lámadások nian a
|elvonulás rószfuevóitént a TAsz nunkauiNai fel]eledésr tettek isnÜetlcn lettes
euen közösséc elleni izgalás és e egycsülési és gyülekezési salradság mcgséíése
miatt' Á nyonozó hltóság elószőr búncseleknéú' hiáüyálran negszüntette r elj'ásl'
ngyeIreí ki!ül lra$rya azt. hogy nem a !é|cmónyn'i1vl'nitási s2abadsáBával él,
hlnem gyiilől.lie uszit az' aki crósza*os cselekedetrc. ilyen tmgalartás vagy
tevékenység ki|ejÉsére lrí! fel, a}koÍ' ha a vszély nen NUpán fellólelezetl' h!üem a
loszélyezteletl j ogo k konkiéut, és Ú eószakos csclekedet közvetlenül fenyceet' A
Fóvárcsi FóügyésTég 2009' nájN 29 én helyt adott a negsziintetés euen benyújtoí
panaaat' és a nyonozás |o]ylatjsát Endelle e|' Á rendórség 20l0' februfu 25.én keh
hattozatábÚ negállapitolta a közósség ellei izsatás biincselekmóny megvalósulását'
án a nyTmoást felfuggesztette, nivel az elköleló kiléle a nyonozásbaü nen vol1

A 2008' július 5 i esehényeket megélózóen' 2008' júnins 2'.én a hajnali ónikban az
Áction Bár nevú ne|ce szóú*ozóhely Molotov.kokléllal löíénl |elgyújlása úeyében a
tndóNég szintén alulminósítet| mikor Úngálás bűncsclekménye nrjalt inditolÍ
nyonozjst isnerelle! reuesek ellen. EniaLt e LMBT szervezerek



sajtólyilatkozafukbe megdőbbe!ésüknek adtak hángoL' és kifej|d|ék' haEy ',d2a!,
hoE! a ruhdőséc funqálásklh1 b.gale|izd,a az .selel, EBnEíli a |eszbi*üs' heleg'
b^züüúli! é! bahrhehű (LMBT) ehbe|ek .llehj gű|Tlerbűnceleknéry erp.lcsi
neE,é|ésé| és az LMBT enbüek jaEbizlon'iE.'|' ls klj2ve1w la'óbbi lóhadófukÍa
bólofí|j a E elkiyelő,ll','

A fenli példák. és a Legfóbb Ugyészség hollapiánjl letölthetó statisztjkák szerint a gyÚlóIet.
búncselekmények mialt indult eljárások igcn alacsony szína llapján is .na lehet
kóvclkczetni, nogy a búnÚldózó hatóságok felkószúltsége a 8yúlöletbűncsele*mények
nyonozása kapcsán nen kielégító' miközben hazánkban egyre qdrebben éEékelhető a faji'
etníkai, vallási és más khebbsési csopoltok eueni gyúlólet lerjedése. Elv.Íható volna' hogy
ninden olym setben' mikor ajózm é9 szerint feln€rülhet valamely társadalmi csopoűal'
kisebbséggel szenbeíi elóíélel alapú notiváció' a nyomob ialósá8 eá u cshetóséget
'7 l  nb ,  \e !y .  J '  a '  )oF .Z '  P rí  Jz  i ' d ' .é\] !  i '  l e | jed je"  ( '

Ie |n| 'L |  a  I  Led|óbo J$cw I  l  | l J cn 'e l  ma '  no$ Nj 'd '  L '  o f J  l / f f io l  o '</ ; tabd
iuetve u lgyesült Államokbm beven gyakorlat, hogy az ügyészség' eg'űtlnúkódve a
rendóséggel . esetenkónt u czen s?€ryezeteket nányiló minisáérium részvélelélel -
részlcles lrotokollokat illctvo akciólwetel dolgoz ki és alkaimÚ a gÉlóletbúncseleknények
nyomozása. negelózése. ú áldozalok védelDe lár!}ábln' (Például ü Egycsült Kiiíyságban:
hlD:/^vws'honeolfi€'eov'ulídocumen1s4rate{ nE{ction Dlan/index.hnl' u Egyes0lt

L 'no  /naoh! i . r r  ood. .om/hr te  cnnre  omroco l  oo lc \ .h tm,
hrro /urq\ chL a nroie\rLrce\ hlm
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A fentiebe tekinleltel ismélellen hmgsúlyozuk, hogy a TÁsz megilélése szerint kiválalos
volna, ha a Legfóbb Ucyés^ég ú állala i!ányitoft szeNezet illeékesei száná!4 továbbá a
nyonozls teleÍi |elügyeleti jo8kőrében cljárva a nyomom hatóság szánára á|talános
iránynuta1ás1 adm a gÉlölclbún.seleiÍén'ek nyomozáJánozj ezen bűncseleknények
minósiléséhez,másbilncsele&íényektó] töíénóelhatáblÉsához'

A jogblensác és a különbözó jellegú kisebbségek védelne érdekében továbbá szükségesek
laÍ[juk' hogy a nyomozó halóság és az 0gyés^ée illetéks mun}at&sai a
gyű|öl €tbűícsc|ckninyek kapcsáD speciíIis képzésben Észesüljenek. A búnüldözó veNek e
kötoleettségét ú Euúpai Biáonsági és Együíműlödési sreNezet 9/09 szánú' a
gyrjlöleLbűncselelmények elleni kiizdelen ü'ÍcyábÚ szúleteí. b'I'nká is kÓtelezó

íht1D://Wv'osce orE/docunelts/ci o/20 o9l ! 2/4 l 8 5 3 en'!dl]. A határozat a' poítja
érlelnéb.n a tag]iliamoktól elvádák' hoEy a Endész€ti szenek. ügyészségi és bíósági
dolgozók szánfuá a gyűlöle1bűncseleknényekke| kapcsolatos szalrnai képzés és képsség'
fejlesÍés kcrúljön bevezetésÉ vagy 1ovábbfejlesáésE' a ó' poni szedn1 pedig a
|agállanoknak biáositeiuk ].ell a gyii|o|etbúncseleknények g/ors feldorítését és d! hogy a
g$löletbiilcselekmények elkóvetóinek inditétát Ú il]eékes haÍóságok feljseiér és !
po| ' I ika i  vere 'ok ' ' ] Jen t IkIe ' ' ] | |LaI  o,Ú  e '  " I  PI



Kéiúk a T' rEgnjbb Üeyész Unt, hogy szivsskedjen lájékoáalíi a TÁsz.t arrci, ho6/ Ú
ücfészség milyén lépéseket tet' iuetve lsz a ffut megjelöh EBEsz halámztba
neghal'imzoÍt tagÁllfui feIadatok véeEnájúsa céljából| Anemyibeí er€ vomlkozó
dokuühnok állnak u on rendelk€resérc. kérjüL ekal nlisolalbe szívesk€djen nekúnk

Adatigénylésúnk a #mélyes ldatok védelm6ól és a k(lzérdekii adatok nyi]vánosságfuól
Vólo lo92 é\i Ix!. lönmJ |o.2o'c a:n aapJ]' ].erjtl{ ho$ eÚe| meElek|den jekD

ecl.'esésunlock l'n9ponbelü'|eg)reLgel'

A dolmennhot násolásávaI kapsola1bm f€lmennó indokolt költségek megtéIitéset
temégetesí válláIjut] a ktjltségelr néÍékérc vonatkozóan mnbe €lózetes tijékoztalást

Büdalest' 20l0. áplilis l4'
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