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1. A Bizottság a 2002. március 22-én tartott 1993. és 1994.

ülésnapján megvizsgálta Magyarország negyedik idô-

szaki jelentését (CCPR/C/HUN/200/4), és a 2002. ápri-

lis 2-án tartott 2005. ülésnapján (hetvennegyedik ülés) az

alábbiakban ismertetett észrevételeket fogadta el.

A .  B E V E Z E T Ô

2. A Bizottság üdvözli a részes állam negyedik idôszaki

jelentését, valamint a magyar delegációval folytatott épí-

tô jellegû beszélgetést. Nagyra értékeli a delegáció által

a jelentésben található információhoz kiegészítésként

nyújtott további részleteket és statisztikai adatokat. Meg-

jegyzi, hogy hasznos lenne, ha a jövôben maga a jelentés

is tartalmazná ezt a tájékoztatást – ez lehetôvé tenné,

hogy a Bizottság vizsgálata megfontoltabbá váljon.

B .  P O Z I T Í V  M E G F O N T O L Á S O K

3. A Bizottság elismerését fejezi ki a részes államnak a

joghatósága alá tartozó demokratikus intézményrend-

szer megerôsítése terén elért fejlôdésért. Üdvözli azo-

kat a jogszabályalkotási intézkedéseket és egyéb lépé-

seket, amelyek az elôzô jelentés benyújtása óta az em-

beri jogokat tiszteletben tartó rendszer kialakítása és

megszilárdítása érdekében történtek. A Bizottság külö-

nösen elismeri a kisebbségek védelmét biztosító rend-

szer és a kisebbségi választási képviselet kialakítását.

4. A Bizottság nagyra értékeli az Alkotmánybíróság

közremûködését a nemzeti jogszabályok és az egyez-

ségokmány alapján vállalt kötelezettségek összeütkö-

zésének feloldásában.

5. A Bizottság tudomásul veszi: a részes állam sza-

vatolja, hogy a terrorizmus elleni küzdelemmel kap-

csolatos intézkedések során tiszteletben tartják majd

az egyezségokmány által nyújtott biztosítékokat. 

C .  F Ô B B  A G G O D A L M A K  É S  
A J Á N L Á S O K

6. Bár az egyezségokmány a magyar jogrendszer részévé

vált és közvetlenül alkalmazható a magyar bíróságok

elôtt, a gyakorlatban nem érvényesül az egyezségok-

mányban biztosított valamennyi jog. A Bizottságot

ugyancsak aggodalommal tölti el, hogy az egyezségok-

mány 26. cikkében foglaltak ellenére nem létezik átfo-

gó diszkrimináció-ellenes szabályozás Magyarországon.

A Bizottság felkéri a részes államot, hogy tegyen

lépéseket az átfogó diszkrimináció-ellenes szabályo-

zás megalkotására (26. cikk). 

7. A Bizottságot aggodalommal tölti el a roma ki-

sebbség helyzete, amely a magyar kormány által tett

különbözô lépések ellenére továbbra is hátrányosnak

mondható az egyezségokmány által szabályozott szin-

te valamennyi területen. A Bizottság különösen nyug-

talanítónak találja a romák diszkriminációját a munka-

ügy, a lakhatás, az oktatás, a szociális ellátás és a köz-

életben való részvétel vonatkozásában. A Bizottság

szintén aggasztónak látja a romák börtönbeli felülrep-

rezentáltságát, a fogva tartott romák bántalmazásáról

szóló beszámolókat és a szegregált cigány iskolák létét.

A magyar kormánynak erôsítenie kell a roma kisebbség
helyzetének javítására szolgáló intézményrendszert. A to-
vábbi jogalkotási lépéseken túl ajánlatos volna a hatósági
személyek – különösen a rendôrök – képzése, és a közvéle-
ménynek a romákkal kapcsolatos attitûdjét megváltoztat-
ni hivatott kampány megindítása is. Véget kell vetni annak
a gyakorlatnak, amelynek eredményeként a roma gyerekek
jelentôs része speciális tantervû iskolákba vagy kisegítô osz-
tályokba kerül, és elônyben kell részesíteni azokat az intéz-
kedéseket, amelyek lehetôvé teszik, hogy a roma diákok ré-
szesüljenek a rendes iskolai oktatás és a rendes osztályok-
ban való tanulás elônyeibôl (26. és 27. cikk).

8. A Bizottság sajnálattal veszi tudomásul, hogy az

új büntetôeljárási törvény értelmében továbbra is le-

hetséges a 12 óra idôtartamú elôállítás. A Bizottság

szintén aggodalmát fejezi ki az ôrizet idôtartama (72

óra) és azon nehézségek miatt, amelyeket az ôrizetbe

vett személyek tapasztalnak, ha értesíteni kívánják

családjukat vagy kapcsolatba akarnak lépni egy ügy-

véddel (különösen, ha az ôrizetbe vett személy nem

engedheti meg magának megbízott védô igénybevé-

telét). A Bizottság különösen nyugtalanítónak talál-

ja, hogy az elôzetes letartóztatás rendôrségi objektu-

mokban is végrehajtható, mivel ez megnöveli a kény-

szervallatás és a bántalmazás veszélyét. A Bizottság

sajnálattal veszi tudomásul azt is, hogy az új büntetô-

eljárási törvény három évben szabja meg az elôzetes

letartóztatás leghosszabb idôtartamát.

AZ ENSZ EMBERI JOGI 
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A magyar kormánynak meg kell fontolnia a fenti rendel-
kezések kiemelését az új büntetôeljárási törvénybôl, különös
tekintettel azon szabályokra, amelyek lehetôvé teszik a rend-
ôrségi objektumban való, 48 órát meghaladó fogva tartást.
A magyar kormánynak összhangba kell hoznia jogszabá-
lyait és végrehajtásuk gyakorlatát az egyezségokmány 9. cik-
kével. A magyar kormánynak fel kell hívnia a bírói testület
figyelmét a rendôrségi objektumokban elkövetett bántalma-
zás veszélyére, és megfelelô lépéseket kell tennie annak érde-
kében, hogy a fogva tartottak értesíthessék családjukat és
megfelelô jogi segítséget kaphassanak (7., 9. és 14. cikk).

9. A Bizottságot aggasztja a nôk alacsony részvéte-

li aránya a politikai életben és szegregációja a mun-

ka piacán, valamint az, hogy mind a kormányzati,

mind pedig a magánszférában kevés nô dolgozik ma-

gas szintû vezetôként.

A magyar kormánynak pozitív lépéseket kell tennie an-
nak érdekében, hogy az egyezségokmányban megfogalmazott
kötelezettségét teljesítve biztosítsa a nôk egyenlô részvételét a
magán- és a közszférában egyaránt.

10. A Bizottságot aggodalommal töltik el a nôk el-

leni erôszakról – többek között a nemi erôszakról és

a szexuális zaklatásról – szóló beszámolók.

A magyar kormánynak hatékonyabb lépéseket kell tennie az
élet több területét átfogó emberi jogi kultúra elterjesztése és a nôk
elleni erôszak visszaszorítása érdekében. Ebben a vonatkozás-
ban az emberi jogi oktatás és képzés alapvetô fontosságú a tár-
sadalom minden rétege számára. A magyar kormánynak lépé-
seket kell tennie annak érdekében, hogy a nôk hajlandók legye-
nek jelenteni a családon belüli erôszakot a hatóságoknak és
hogy a rendôrök nagyobb érzékenységgel kezeljék a nemi erô-
szakra vonatkozó bejelentéseket, valamint az erôszak követ-
keztében az áldozatok esetében elôforduló lelki megrázkódta-
tást. A magyar kormánynak meg kellene fontolnia, hogy továb-
bi jogszabályok elfogadásával lépjen fel a családon belüli erô-
szak ellen, ideértve például az eltiltás intézményének bevezeté-
sét, amely megvédi a nôket az erôszakos férfi családtagok zak-
latásától. Ezen túlmenôen otthonok létrehozásával és más mó-
don kellene a kormánynak támogatást nyújtania a családon
belüli erôszak áldozatai számára (3., 7. és 9. cikk).

11. A Bizottságot aggodalommal tölti el a szüléssel

összefüggô halálozás magas aránya Magyarországon,

illetve az a tény, hogy a részes állam nem nyújt elég-

séges támogatást a családtervezéshez hatékony fo-

gamzásgátló eszközök hozzáférhetôvé tétele révén.

A Bizottság felhívja a kormányt, hogy tegyen további lé-
péseket a nôk élete és egészsége védelme érdekében, többek kö-
zött hatékonyabb családtervezési és fogamzásgátlási eszkö-
zök hozzáférhetôvé tétele révén (6. cikk).

12. A Bizottságot aggodalommal tölti el a rendvé-

delmi szervek által elkövetett bántalmazással kapcso-

latos feljelentések magas, az ilyen ügyekben lefolyta-

tott nyomozások alacsony, és az elmarasztaló ítéletek

még alacsonyabb száma.

A magyar kormánynak lépéseket kell tennie, hogy a bántalma-
zás visszaszorítása érdekében képzésben részesítse a rendvédelmi
állomány tagjait és a bírákat. Biztosítania kell továbbá azt is,
hogy az ilyen ügyekben lefolytatott nyomozás alapos legyen, és
amennyiben szükséges, megfelelô vádemelésre kerüljön sor. Létre
kell hozni egy a rendvédelmi szervek túlkapásaival kapcsolatos
panaszok kivizsgálására szolgáló független szervet is (7. cikk).

13. A Bizottságot aggasztja, hogy a fogva tartásra

szolgáló új objektumok építése ellenére továbbra is

túlzsúfoltság uralkodik a magyarországi büntetés-vég-

rehajtási intézetekben.

A magyar kormánynak csökkentenie kellene a fogva tar-
tás elrendelését lehetôvé tévô jogszabályi okok körét, szorgal-
maznia kellene az alternatív büntetési és intézkedési formák
alkalmazását, és folytatnia kellene a büntetés-végrehajtási
intézményrendszer szükség szerinti bôvítését (10. cikk). 

14. A Bizottság aggodalommal figyeli az egyes val-

lási csoportok nyilvántartásba vétele során alkalmazott

diszkriminatív gyakorlatot, valamint a menedékkérôk

és fogva tartottak vallásgyakorlásának korlátozott védel-

mét. További aggodalomra ad okot az egyházi tulajdon

visszaadásának késedelme. Végül a Bizottság felhívja

a figyelmet a vallási toleranciával és a vallási vagy más

meggyôzôdésen alapuló megkülönböztetés tilalmával

kapcsolatos oktatási programok hiányosságaira.

A részes államnak biztosítania kell, hogy az egyezségok-
mánnyal ellentétes bánásmód alkalmazására ne kerüljön
sor a vallási közösségekkel szemben; a részes államnak fo-
kozott védelemben kell részesítenie a menedékkérôk és a fog-
va tartottak vallásgyakorláshoz fûzôdô jogát; az egyházi
tulajdont a hátrányos megkülönböztetés tilalmát tisztelet-
ben tartva kell visszajuttatnia; továbbá olyan oktatási
programok kidolgozását kell vállalnia, amelyek a toleran-
cia és a vallási vagy más meggyôzôdésen alapuló megkü-
lönböztetés tilalmát hangsúlyozzák (18. és 26. cikk).

15. A Bizottság fájlalja, hogy nem kapott informá-

ciót a részes államtól az egyezségokmány 19. cikke

alapján vállalt kötelezettségeknek a gyakorlatban va-

ló érvényre juttatásáról.

A részes állam errôl a kérdésrôl nyújtson megfelelô tá-
jékoztatást a következô idôszaki jelentésben.

16. A Bizottság felhívja a magyar kormányt arra,

hogy széles körben tegye ismertté a negyedik idôsza-

ki jelentés és a Bizottság észrevételeinek szövegét.

17. A Bizottság eljárási szabályzata 7. szabályának 

5. bekezdése értelmében a részes állam egy éven belül

– a Bizottság észrevételeire és ajánlásaira is tekintettel

– szolgáltasson adatokat a romák helyzetének javítása

(7. bekezdés) és a rendôrségi objektumban végrehajt-

ható elôzetes letartóztatás (8. bekezdés) megszünteté-

se érdekében tett lépéseirôl. A Bizottság kéri, hogy az

egyéb ajánlásaival kapcsolatos intézkedésekrôl a követ-

kezô – 2007. április elsejei határidôvel benyújtandó –,

ötödik idôszaki jelentés nyújtson tájékoztatást.
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