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A köztársasági elnök Az Alkotmány kommentár-
ja mintegy háromezer oldalas kötetének 2010. ja-
nuári bemutatóján ezzel a hízelgő jelzővel illette a 
parlamenti biztosokat, bár neki sem az jutott első-
ként eszébe, hogy a biztosok a szabadságjogok fej-
lesztésével írták volna be magukat a jogtörténet ha-
zai aranykönyvébe. Az értékeléshez annyiban sze-
retnénk hozzájárulni, hogy szemügyre veszünk egy 
kérdéskört, mégpedig csakis a kisebbségi jogok biz-
tosa másfél évtizedes joggyakorlatában. Annak ta-
nulságai pedig elvezetnek egy másik kérdéshez, ne-
vezetesen a jogvédő önreflexiójához: vajon milyen 
az ombudsman működési hatékonysága, képes-e az 
ügyfelek kritikájának alávetni önmagát és munka-
társait.

A rendészeti, elsősorban a rendőrségi és a bün-
tetés-végrehajtási intézetek működését érintő pa-
naszok és azok vizsgálata bőven ad lehetőséget az 
emberi méltóság, a személyes szabadság, a bizton-
sághoz való jog alkotmányos tartalmának kifejtésé-
re, a tisztességes, megkülönböztetés nélküli jogal-
kalmazás áttekintésére. A roma panaszosoktól ér-
kező ilyen beadványok száma 1995 óta növekszik. 
Az éves beszámolókban rendre megjelenik a téma,1 
ideértve a hivatalból indított vizsgálatok tapasztala-
tait is, ezért alkalmas arra, hogy firtassuk az önál-
ló jogfejlesztést. Persze itt a paradoxon: egyre több 
a panasz, míg egyre kevesebb a sikeresen feltárt és 
orvosolt alapjogi visszásság e téren. Noha 1996-ban 
és 2008-ban hivatalból átfogóan vizsgálta a biztos a 
rendőrség és a roma lakosság közti konfliktuspoten-
ciált, a progresszió csekély, különösen a panaszkeze-
lés, az előítéletes magatartás kiszűrése, az egyenlő 
bánásmód parancsnoki számonkérése, a konfliktus-
kezelés rendszeres, tréningszerű fejlesztése és az et-
nikai profilalkotás gyakorlatának kritikus felülvizs-
gálata terén. Az ajánlások megvalósítására érdem-
ben nem került sor.

A kisebbségi biztos 2004. évi beszámolójában ez 
olvasható: „Évek visszatérő tapasztalatai azt igazol-
ják, hogy az országgyűlési biztosi jelentéseknek a 
rendészeti és általában az »erőszakszervekkel« fog-
lalkozó részei fokozott érdeklődésre tartanak szá-
mot, mind a sajtó, mind a jogvédő szervezetek és az 

országgyűlési képviselők részéről. Ez nem meglepő, 
hiszen a diszkriminációnak valóban a legkirívóbb 
formája, ha az erőszakos módon, sőt az állam szol-
gálatában álló hivatalos személyek részéről jut ki-
fejezésre. A rendszerváltás óta eltelt 15 év mérlegét 
tekintve azt kell megállapítanunk, hogy a rendőrség 
és az állampolgárok közötti – egy jogállamban min-
denféleképpen kívánatosnak tartott – bizalmi vi-
szony még nem alakult ki, illetőleg nem szilárdult 
meg annyira, hogy az egyes rendőri intézkedések 
mögött ne sejtenének sokan – sajnos időnként nem 
alaptalanul – előítéletességet, etnikai diszkriminá-
ciót.”2 E bizalomhiányt fenntartja egyik oldalról a 
panaszosok közt terjedő tudatosság: nem lehet hát-
rányosan megkülönböztetni senkit sem származása 
miatt. Másfelől a bepanaszolt szervek önreflexiójá-
nak és a sikeresen feltárt ügyeknek a hiánya.

„Nyilvánvaló – bár bizonyos esetekben nem tel-
jesen egyértelmű és magától értetődő, hogy a nem-
zeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési bizto-
sához elsősorban azok a panaszosok fordulnak, akik 
az elítélésükkel, fogva tartásukkal kapcsolatban fel-
merült problémákat az identitásukkal, a velük szem-
ben megnyilvánuló előítéletességgel hozzák össze-
függésbe.” Másként: „a szociológiai és kriminológi-
ai tanulmányok alátámasztják a panaszosoknak azt a 
feltételezését, hogy a hatóságok eljárásaikban gyak-
ran diszkriminatív módon lépnek fel a roma kisebb-
séggel szemben. Az e tárgykörben folytatott 2005. 
évi vizsgálataink során egyetlen esetben sem lehe-
tett bizonyítani, hogy a beadványozókat származá-
sukkal összefüggésben érte volna hátrány. Megítélé-
sünk szerint ez a probléma összetettségére és a bizo-
nyítási eljárás nehézségeire utal.”

A panaszokat és a szerény eredményeket az aláb-
biak szerint lehet csoportosítani.

1. Bántalmazás hivatalos eljárásban, kényszervalla-
tás vagy jogellenes fogva tartás bűncselekmény gya-
núja. „Nő a Btk. 225. §-ába ütköző hivatali visz-
szaélés bűntette, valamint a Btk. 226. §-ába ütkö-
ző hivatali bántalmazás vétsége, a 227. §-ba ütköző 
kényszervallatás bűntette gyanúját felvető panaszok 
száma. A beadványozót vagy hozzátartozóját, ille-
tőleg képviseltjét a rendőrök bántalmazták. […] Az 
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országgyűlési biztos az Obtv. 24. §-a alapján mérle-
gelés nélkül kezdeményezi a büntetőjogi felelősségre 
vonást, rendszerint a bűncselekmény elkövetésének 
helye szerint illetékes megyei főügyésznél. Az eljá-
rások általában több hónapig elhúzódnak, és csak 
befejezésüket követően kapunk érdemi tájékoztatást 
a büntetőeljárás eredményéről. Ezekkel az ügyek-
kel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a biztosnak 
nincs lehetősége azt vizsgálni, hogy az egyes pana-
szokban, beadványokban leírt tények valósak-e, csu-
pán azt állapítja meg, hogy a közölt tényállás alapján 
felmerül-e bűncselekmény gyanúja.” A panaszost és 
hozzátartozóit a rendőrök „kellő ok nélkül igazoltat-
ták, majd gumibottal és egyéb módon tettleg bán-
talmazták. A panaszos leveléhez orvosi látleleteket 
csatolt. További eljárás céljából az illetékes megyei 
főügyésznek küldtük meg. Kértük, hogy az eset-
tel kapcsolatos álláspontjáról és intézkedéséről ad-
jon tájékoztatást.” A megyei főügyész arról értesítet-
te a biztost, hogy a feljelentés kiegészítését követő-
en a megyei ügyészségi nyomozó hivatala hivatalos 
eljárásban elkövetett bántalmazás vétségének alapos 
gyanúja miatt nyomozást rendelt el.

Egy másik esetben a községi kultúrházban kitört 
verekedést követő rendőri intézkedés során a pana-
szost a rendőrök bántalmazták, majd az előállítá-
sát úgy foganatosították, hogy a szolgálati gépkocsi 
csomagtartójában szállították a városi rendőrkapi-
tányságra. A feljelentés eredménye: bűncselekmény 
alapos gyanúja nem állapítható meg, a nyomozást 
megtagadták. Az indokolás szerint „nem volt meg-
állapítható, hogy a sértettet törvénybe ütköző rend-
őri bántalmazás érte volna, különös figyelemmel 
arra, hogy korábban tevékenyen részt vett a vere-
kedésben, elfogása és előállítása során a rendőrök 
jogszerűen testi kényszert alkalmaztak vele szem-
ben. Az ügyészség tényként állapította meg, hogy 
a kiérkező rendőrök a panaszost a szolgálati gép-
kocsi csomagterében szállították el, de erre azért 
került sor, mert az előállítottak nagy száma miatt 
nem lehetett mindannyiukat elhelyezni az utastér-
ben. A rendőrök eljárása az okozott kényelmetlen-
ségen túl az előállított emberi méltóságát is sérthe-
ti, ugyanakkor az ügyészi álláspont szerint ez a kö-
rülmény önmagában bűncselekmény elkövetésének 
alapos gyanúját nem valósítja meg.” A határozat el-
len benyújtott panaszt a megyei főügyészség elutasí-
totta, bár nem vizsgálták például „az intézkedésben 
részt vevő rendőrök számát, továbbá hogy hány szol-
gálati gépkocsi állt a rendelkezésükre, illetve hogy a 
gyanúsítottakat a helyszínről az ott keletkezett lincs-
hangulat miatt valóban el kellett-e menekíteni, in-
dokolt volt-e a panaszosnak mindvégig a csomagtér-
ben való szállítása az intézkedés helyszínétől a rend-

őrkapitányságig vezető kb. 30 km-es útszakaszon.” 
2001-ben azokban az esetekben, amelyekben a rend-
őrség tagjai által elkövetett bántalmazást sérelmez-
ték, „a panaszt – a már kialakult gyakorlatnak meg-
felelően – az illetékes főügyészekhez továbbítottuk, 
akik kezdeményezésünk nyomán megtették a bünte-
tőeljárásról szóló törvényben előírt intézkedéseket.” 
Láthatóan az ügyészek jogértelmezése nagyban el-
tér a biztosétól, hiszen egy kis méltóságsértés még 
nem jogsértés, pláne nem bűncselekmény a csomag-
tartóban szállítás.

2. Diszkriminatív bánásmód, „pszichikai terror”. 
„Gyakran igazoltatnak a rendőrök, és mindig tege-
ző hangnemben szólnak hozzám, holott már elmúl-
tam 30 éves. Megfigyeltem, hogy más – nem roma 
– emberekkel szemben sokkal udvariasabbak. Mit 
tehetek azért, hogy velem szemben megszűnjön ez 
a »csendőrpertu«?” A rendőrségi törvény és a szol-
gálati szabályzat persze segítségül hívható, de ahol 
nem érzi ennek visszásságát magától a rendőr és an-
nak felettese, a csak jogszabályra hivatkozó biztos 
nem sokat ér el. A panaszos kérte a fogvatartás kö-
rülményeinek és indokoltságának vizsgálatát, mert 
igazságtalannak tartotta, hogy több mint hat hó-
napja előzetes letartóztatásban van, míg vádlottársai 
szabadlábon védekezhetnek. Az általa törvénytelen-
nek tartott eljárást és fogvatartását a hatóságoknak 
a származása miatti elfogultságával hozta összefüg-
gésbe. Igen sok panaszos a hosszú fogvatartást (elő-
zetes letartóztatást) és a méltánytalan elmarasztaló 
ítéletet roma származásával hozza összefüggésbe.

A büntetés-végrehajtási intézetek elleni beadvá-
nyokról, ha azzal a kisebbségi jogok biztosát keresi 
meg a panaszos – mivel nem más szervhez vagy az 
általános biztoshoz fordult –, feltételezhető, hogy az 
intézkedéseket, mulasztásokat (az intézeti személy-
zet sérelmesnek ítélt eljárását, a durva bánásmódot) 
a velük szembeni előítéletességre, rasszista motívu-
mokra vezetik vissza. A büntetés-végrehajtási szer-
vezettel kapcsolatosan azonban „a diszkriminatív 
intézkedések, illetve mulasztások nem voltak meg-
állapíthatóak, a panaszok megalapozatlannak minő-
sültek. ám nem tartjuk kizártnak, hogy az egyes bv. 
intézetekben az elítéltek egymás közötti, illetőleg az 
őrszemélyzet és az elítéltek közötti kommunikáció-
ban előfordul a fogva tartottak származásának meg-
említése, amely adott esetben kimerítheti a becsület-
sértés vagy a rágalmazás fogalmát is.” Ennek ellené-
re a beszámolókban az olvasható, hogy „nem tártunk 
fel olyan jogsértést, amely a büntetés-végrehajtási in-
tézmények, illetőleg azok dolgozói előítéletességére 
engedett volna következtetni”.

Egy panaszos azt sérelmezte, hogy a „vámhiva-
tal járőrei lakásában házkutatást tartottak, azonban 
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kérésére határozatot nem mutattak fel. A panaszos 
jogtalannak tartotta a vámhatóság intézkedését, és 
vélelmezte, hogy a házkutatásra azért is kerülhe-
tett sor ilyen módon, mert roma származása miatt 
a vámtisztviselők eleve előítélettel viseltettek irán-
ta.” Az adó alól elvont jövedéki termék felderítésére 
a hatóság csak akkor léphet valamely helyiségbe, ha 
erre a vámhatóság vezetőjének határozata feljogosít-
ja; az eljárás további feltételei pedig: az ellenőrzést 
két hatósági tanú jelenlétében kell lefolytatni, az in-
tézkedésről jegyzőkönyvet kell felvenni. „Mind he-
lyi, mind megyei szinten helytelen jogértelmezési és 
-alkalmazási gyakorlatra bukkantunk. Ebből követ-
kezik, hogy az elkövetett jogsértésnek nincs kisebb-
ségi vonatkozása: a határozat nélküli házkutatást 
egy több személyt érintő ellenőrzési sorozat része-
ként folytatták le, és ez megyei szinten is elfogadott 
téves jogszabály-értelmezés következménye volt.”

A büntetőeljárási jog alkalmazásakor felvetőd-
het a diszkrimináció gyanúja. A büntetőeljárás alá 
vont személyek kifogásolják, hogy miért éppen ők 
kerültek a nyomozó hatóság látókörébe, miért ná-
luk tartottak házkutatást, vagy úgy érzik, hogy velük 
szemben a nyomozó hatóságok gyanakvóbbak, mint 
más potenciális bűnelkövetőkkel szemben. A pana-
szok számának növekedése abból adódik, hogy „a 
magyarországi büntetés-végrehajtási intézetek álta-
lában kifogásolható állapotban vannak és túlzsú-
foltak”. Másfelől az elítélteknek a hatályos jogsza-
bályok alapján lehetőségük van arra, hogy bizonyos 
esetekben eltávozást, szabadságot, büntetés-fél-
beszakítást stb. kérjenek, sőt kérelmezhetik azt is, 
hogy a lakóhelyükhöz (a hozzátartozóikhoz) köze-
lebb lévő intézetben folytathassák szabadságvesztés 
büntetésük letöltését. „Az ilyen kérelmek elutasítása 
vagy figyelmen kívül hagyása esetén – amikor tény-
legesen megalapozottnak, illetve akceptálhatónak 
tartottuk az elítélt kérelmét – nem egy esetben »in-
terveniáltunk« a bv. országos parancsnokánál annak 
érdekében, hogy a kérelmező ügye kedvezőbb elbí-
rálást nyerjen.” A biztos kevésbé a büntetés-végre-
hajtási intézmények átfogó modernizálása, mintsem 
az egyedi közbenjárások mellett lépett fel. Elvégre 
rendre beleütközik ebbe a jelenségbe: „a panaszos 
azon állítása, hogy a bv. intézet munkatársai több-
ször »lecigányozták« és tettlegességgel fenyegették, 
a vizsgálat szerint nem volt bizonyítható. A pana-
szos által kezdeményezett hivatalos eljárásban ellene 
elkövetett bántalmazás gyanúja miatt lefolytatott és 
jogerősen lezárt katonai ügyészségi nyomozás során 
nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése. 
Mindezeken túl a főügyészség arról is tájékoztatott, 
hogy az elítéltet tiszteletlen magatartása miatt ismé-
telten magánelzárás fenyítéssel sújtották.”

3. Szükségtelen/aránytalan jogkorlátozások. „Az elő-
zetes letartóztatás nem előrehozott büntetés, hanem 
az eljárás sikerének biztosítására hivatott (a terhelt 
alapjogát súlyosan korlátozó) kényszerintézkedés, 
amelyet csak az elkerülhetetlenül szükséges esetben 
és mértékig szabad alkalmazni. Ezt szolgálja a kö-
telező soronkívüliség szabálya is. Ha a nyomozó ha-
tóság a soronkívüliség követelményének nem tesz 
eleget, súlyosan sérti a terhelt említett alkotmányos 
alapjogát. Ez a jogsérelem a panaszos ellen folyta-
tott nyomozás irataiból kétségtelenül megállapítha-
tó, ugyanis a letartóztatás összesen 137 napig tartott, 
és ez idő alatt mindössze 12 napon végzett a ható-
ság érdemi nyomozati cselekményt: a hatóság indo-
kolatlanul késedelmes eljárása visszásságot okozott.” 
Mindezeket tapasztalva a biztos 2003. május 13-án 
ajánlással fordult a megyei rendőr-főkapitányság ve-
zetőjéhez az esetleges felelősök személyének megál-
lapítása érdekében, és kérte, vizsgálja meg, egyedi 
ügyről van-e szó, s ha igen, mi ennek az oka, illető-
leg a konkrét eset alapján levonható-e olyan követ-
keztetés, hogy ez a gyakorlat általánosnak tekinthe-
tő. „A megyei rendőrfőkapitány a vizsgálat alapján 
fegyelmi felelősség megállapítását nem kezdemé-
nyezte, azonban az ajánlás alapján nyomatékosan 
felhívta a megye nyomozó hatóságai vezetőinek fi-
gyelmét a gyanúsított jogai betartásának fokozott és 
folyamatos ellenőrzésére.”

Egy panaszos azt adta elő, hogy a buszmegálló-
ban három polgári ruhás rendőr igazoltatta, majd 
indokolás nélkül előállította a rendőr-főkapitány-
ságra. Mintegy öt óra eltelte után bocsátották szaba-
don. Az intézkedés okáról nem tájékoztatták. Egy 
másik esetben a rendőrség négy nőt állított elő köz-
területről, akik a sértett által adott személyleíráshoz 
hasonló kinézetűek voltak. Az előállítás okát velük 
csak a kényszerintézkedést követően közölték. Az 
előállítottakat felismerésre bemutatás céljából fel-
sorakoztatták és a sértettnek bemutatták. Ő egyi-
kükben sem ismerte fel támadóját, ezért a panaszost 
és társait elbocsátották. A kisebbségi biztos jogelle-
nes fogva tartás bűntettének gyanúja miatt feljelen-
tést tett az illetékes ügyészségi nyomozó hivatalnál. 
Az ügyészségi nyomozó hivatal vezetője később ar-
ról adott tájékoztatást, hogy „a panaszos és társai sé-
relmére elkövetett ügyben a nyomozást befejezték, 
és annak iratait négyrendbeli jogellenes fogva tar-
tás bűntette miatt a főkapitányság volt csoportveze-
tője elleni vádemelési javaslattal az illetékes kerületi 
ügyészséghez megküldték”.

4. A tényállás felderítésének hiányai, szakszerűtlen-
ség. Jó példa, amikor „megdöbbentő, életszerűtlen és 
nehezen alátámasztható tényállás” volt egy ügy lezá-
rásának a magyarázata a rendőrségen, noha a biztos 
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szerint „a hivatalos személy az eljárása során vala-
kit személyi szabadságától jogellenesen megfosztott 
a rendőrség, azonban a cselekmény jogellenessége 
sem az elkövetéskor, sem annak utólagos megítélé-
se során nem volt egyértelmű, nyilvánvaló vagy fel-
ismerhető”. A beadványozók máskor azt sérelmezik, 
hogy a feljelentésük alapján folytatott szabálysértési 
vagy büntetőeljárást az eljáró rendőri szerv megala-
pozatlanul és részlehajlóan szüntette meg. „A nyo-
mozás menetében jelentkező szakszerűtlenségi té-
nyezők ellenére nem merült fel annak a gyanúja, 
hogy a rendőrhatóság a panaszossal szemben a ci-
gány kisebbséghez tartozása miatt hátrányos meg-
különböztetést valósított volna meg.”

A panaszok egy további – a többi ügytől elkülö-
níthető – csoportjában a szakszerűtlen rendőri tevé-
kenységet kifogásolják, illetőleg a nyomozások hi-
ányosságait teszik szóvá. „E panaszok megfogal-
mazói azt állítják, hogy a rendőrhatóság tagjai a 
sértettek cigány származása miatt, esetleg jogi tá-
jékozatlanságukat kihasználva járnak el, vagy nem 
járnak el kellő pártatlansággal, mellőznek kötelező-
en előírt intézkedéseket, illetőleg tevékenységük rá-
juk nézve egyébként hátrányos következményekkel 
jár. Más esetben vélhetően a panaszos érdekében ta-
núskodók meghallgatásának mellőzése – tehát a bi-
zonyítási eljárás szakszerűtlensége – jelentősen csor-
bította a beadványozó jogait.” Az egyik büntetőügy-
ben – ahol a biztos vizsgálata nyomán nyilvánvalóvá 
vált, hogy a vád, majd a bűnösséget tárgyalás mel-
lőzésével megállapító, próbára bocsátó végzés ki-
zárólag a szellemi fogyatékosságban szenvedő gya-
núsított kikényszerített beismerő vallomására épült 
– a megyei főügyész egyetértett a biztosi álláspont-
tal és a tárgyaláson vádelejtésre utasította az illeté-
kes ügyészt, melynek következtében az eljárás meg-
szüntetésére került sor. Még ide tartozik az a tény 
is, hogy a kényszervallatás bűntette miatt ennek az 
ügynek a következtében indult eljárást a bizonyítás 
elégtelensége okán szüntették meg. Hát persze: va-
jon hogyan is lett volna elvárható a szellemi fogya-
tékosságban szenvedő egykori gyanúsítottól a vád 
meggyőző bizonyítása? Máskor „a panaszos fia köz-
lekedési balesetben hunyt el, amelyet egy másik sze-
mélygépkocsi vezetője okozott. Kifogásolta, hogy a 
határozatot részére hivatalból nem küldték meg, azt 
csak kérésre, fénymásolatban kapta kézhez. A hatá-
rozat ellen benyújtott panaszára nem érkezett válasz. 
A rendőrkapitányság illetékesétől kapott tájékozta-
tás szerint a rendkívüli halálesetben az elhunyt által 
elkövetett szabálysértést vizsgálták. Az ügyet meg-
küldtük az illetékes főügyészhez. A főügyészség a 
rendőrségi iratok felülvizsgálata alapján azt állapí-
totta meg, hogy a rendőrkapitányság valójában rend-

kívüli haláleset kivizsgálását végezte, ezzel szemben 
a későbbiekben hibásan jelölték az ügyet szabálysér-
tési ügyként”.

5. A kirendelt védői rendszer elégtelen működése. Az 
arra különböző okokból rászorulók ingyenes és ha-
tékony védelemmel való ellátása a büntetőeljárásban 
állami kötelesség, egyfajta jogvédelmi közszolgál-
tatás, tehát nem vitathatóan biztosi hatáskör. A ta-
pasztalatok már sok éve azt mutatják, hogy a kiren-
delt védők kisebb arányban vannak jelen és kevés-
bé aktívak a büntetőeljárás nyomozati szakaszában, 
mint meghatalmazott kollégáik. Tíz évvel ezelőtt a 
fogva tartott romák 42,6 százaléka volt elégedetlen 
kirendelt ügyvédjével.3 Az is előfordul, hogy az elő-
zetes letartóztatásban lévők csak a tárgyaláson talál-
koznak kirendelt jogi képviselőjükkel, s persze ab-
ban nincs sok köszönet. Noha nem kizárólag a ro-
mákat érinti, az említett bizalomhiány miatt ez igen 
érzékeny pont. A Magyar Helsinki Bizottság által 
2005-ben elvégzett kutatás igazolta, hogy a kiren-
delt védők által biztosított jogi segítség színvona-
la igen sok esetben nem felel meg a hatékony vé-
delem alkotmányos és nemzetközi jogi követelmé-
nyeinek. Ennek egyik oka, hogy a kirendelt védők 
díjazása jelenleg is csak töredéke az ügyvédi szol-
gáltatások piaci árának, de a rendszer hatékonyságát 
strukturális problémák is rontják. „A jelenlegi sza-
bályok értelmében például a nyomozás során a nyo-
mozó hatóság választja ki, hogy kirendelt védőként 
melyik ügyvéd lássa el a rászoruló gyanúsított védel-
mét. Tehát olyan szerv dönt a kirendelt védő szemé-
lyéről, amely eljárási szerepénél fogva »ellenérdekelt« 
a védői tevékenység hatékonyságában.”

A beadványozók gyakran kérnek segítséget jogi 
képviseletük ellátáshoz. „Erre az Obtv. rendelkezé-
sei szerint nincs lehetőség. A büntetés-végrehajtá-
si intézetben fogva tartottaktól is olyan beadványok 
érkeztek, amelyekben a panaszosok azt sérelmez-
ték, hogy a kirendelt védőjükkel való kapcsolattar-
tás során nehézségek merülnek fel, illetve az ügy-
véd nem látja el megfelelő szakértelemmel, gondos-
sággal védelmüket, és ez hátrányosan érinti őket.” 
Ezeket jogvédő irodákhoz továbbították, felvették 
a kapcsolatot jogvédő civilszervezetekkel, megpró-
bálták elősegíteni, támogatni a felek között a pár-
beszéd létrejöttét. „A cigány emberek gyakran kép-
telenek eligazodni a hivatali útvesztőkben. Az ese-
tek jelentős hányadában a jogok és kötelezettségek 
megfelelő ismerete elegendő lenne a konfliktusok 
elkerüléséhez, az érdekellentétek megszüntetéséhez. 
Az Igazságügyi Minisztérium – együttműködve az 
Országos Cigány Önkormányzattal és a Nemze-
ti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal – 2001. október 
15-étől a támogatási rendszert Antidiszkrimináci-
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ós Roma Ügyfélszolgálati Hálózat felállításával bő-
vítette, ahová az ilyen beadványokat továbbítják, és 
hatékony együttműködés alakult ki, amely azonban 
önmagában nem elég. Az egyéni és közösségi jog-
védelem érdekében ugyanis szükség van a közérdekű 
kereset lehetőségeinek a bővítésére is.” A fogva tar-
tott beadványában gyakran kér segítséget más ügy-
véd biztosításához, mert úgy véli, kirendelt ügyvéd-
je nem látja el megfelelően védelmét, és roma szár-
mazása miatt hátrány érheti a büntetőeljárás során (a 
büntetőeljárási törvény szerint erre nincs alanyi jo-
ga a terheltnek). A bírósági tárgyaláson való kép-
viseletre a biztos felkéri az ügyfélszolgálati hálózat 
megyei képviselőjét, „aki az ügy iratait és a koráb-
bi tárgyalás jegyzőkönyvét megvizsgálva meggyőző-
dött arról, hogy a panaszost nem kisebbségi szárma-
zása miatt érte jogsérelem. Ugyanakkor nyilvánvaló-
vá vált, hogy a korábbi védő nem megfelelően látta 
el szakmai tevékenységét. Ennek alapján a bíróság új 
ügyvédet rendelt ki.”

6. Az ügyfél jogaira, az eljárásra vonatkozó kitaní-
tás, tájékoztatás, amit a rendőrség vagy más eljáró 
szerv nem tett meg. Például „rendszeresen zaklat-
nak a rendőrök állítólag a közlekedési szabálysérté-
seim miatt. Ez mindig egy településen történik ve-
lem, és az az érzésem, hogy ott nemkívánatos sze-
mélynek tartanak. Hova fordulhatok panasszal?” 
Nem egyszerű elmagyarázni, hogy a szabálysértési 
és a rendőrségi törvény szerinti panaszkezelés, jog-
orvoslat eltérő, nem is szólva a bizonyítás nehézsé-
geiről. Igen jelentős nagyságrendet képez azoknak a 
panaszoknak a száma, amelyeket telefonon közölnek 
a biztos munkatársaival. „Ezekben az esetekben – 
célszerűségi okokból – felhívjuk a hozzánk fordulók 
figyelmét arra, hogy ügyükben az eljárás lefolytatá-
sára mely hatóság illetékes, illetőleg hol, mely szerv-
nél tehetnek feljelentést vagy nyújthatnak be pa-
naszt. A továbbiakban az eljárás eredményéről csak 
akkor szerzünk tudomást, illetőleg az eljárás mene-
tébe csak akkor áll módunkban beavatkozni, ha az 
valamilyen módon jogsérelmet okoz, tehát a pana-
szos ismételt megkereséssel fordul hozzánk.” Vajon 
a rendszerszerű jogi tájékoztatásért nem tehetne többet? 
Vagy „szükségesnek tartjuk tájékoztatásunkban el-
mondani, hogy a becsületsértés szabálysértése, a rá-
galmazás vétsége elkövetésekor, illetőleg azokban az 
esetekben is, amikor sem szabálysértés, sem bűncse-
lekmény nem valósult meg, a sérelmet szenvedett 
milyen bizonyítási eszközökkel élhet annak érde-
kében, hogy az őt ért megaláztatásért, nem vagyo-
ni kárért elégtételt vehessen”. Például akkor, amikor 
a panaszos azt állítja, hogy őt az élelmiszerboltban 
azért nem szolgálják ki, mert lopott. A bolti vezetők 
magatartása – a panaszos szerint – „teljesen alapta-

lan gyanúsítást valósított meg, arra kizárólag »faj-
gyűlöletből«, tehát a cigány kisebbséghez tartozás 
miatt került sor. A lopással való alaptalan gyanúsí-
tás – ebben az esetben – megvalósíthatta a Btk. 179. 
§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés szerint 
minősülő rágalmazás vétségét”, és a biztos ekkor a 
magánindítvány megtételének lehetőségéről felvilá-
gosítja a panaszost. 2004-ben a kisebbségi biztos ezt 
írja a beszámolóban: „Gyakorta tapasztaltuk, hogy a 
panaszosok a fogva tartás miatt a rendőrség eljárását 
kifogásolták, holott az előzetes letartóztatás elrende-
lése a bíróság hatáskörébe tartozik. Az országgyűlé-
si biztos intézkedési lehetőségeinek korlátairól és a 
jogorvoslati lehetőségekről minden panaszost kellő 
alapossággal tájékoztattunk.”

7. Romák sérelmére elkövetett rendőri visszaélések, 
faji bűncselekmények, jogsértések, és ebben az ügyész-
ség szerepe. A rendőri bűncselekmények miatti fel-
jelentések esetében a nyomozás megtagadásának 
aránya hat-hétszerese az összes feljelentés megta-
gadási arányának. Ugyanakkor a vezetői, parancs-
noki ellenőrzés, kivizsgálás, utóellenőrzés hiánya, az 
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata hatáskö-
rének korlátai miatt lényegében egyetlen szervként 
az ügyészségre hárul a tényfeltárás és a felelősség-
re vonás terhe. ám az ügyészség az iratok megkül-
dése elől elzárkózott – a biztossal való együttműkö-
dés helyett. A biztos 1996-os beszámolójában jelzi, 
hogy „a legfőbb ügyésznek az az álláspontja, hogy az 
országgyűlési biztosok tevékenysége az ügyészséget 
nem érintheti, csak később alakult ki, és csak ak-
kor volt tapasztalható, amikor az országgyűlési biz-
tosok – köztük a kisebbségi biztos – ügyészi közre-
működést kért[ek] vizsgálatai[k]hoz, illetve amikor 
az ügyészségi iratokba való betekintésre tartott[ak] 
igényt”.

Például azért, mert több panasz érkezett, melyek 
szerint a rendőrök bántalmazták a panaszost, azon-
ban az ügyészségi nyomozó hivatal a rendőrök el-
len hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás vét-
sége és más bűncselekmények miatt folytatott nyo-
mozást megszüntette. „Ez különösen a nemzeti és 
etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 
munkáját akadályozza, mert a rendőri tevékenység-
gel szembeni indítványok és panaszok többsége, a 
legnagyobb lélekszámú cigány kisebbségtől szárma-
zik. Az országgyűlési biztosnak kötelessége lenne 
vizsgálni azt, hogy ezeknek a panaszoknak az alap-
ján a rendőri tevékenységben kimutathatók-e diszk-
riminációra utaló tendenciák. Eredményes vizsgálat 
csak a rendőrök által tett feljelentések alapján kelet-
kezett iratok tanulmányozásával lehetséges. Az ira-
tok az ügyészség birtokában vannak, és az elutasí-
tó ügyészi álláspont miatt azokba az országgyűlé-
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si biztos nem tekinthet be. álláspontunk szerint az 
ügyészségre is kiterjed a törvény hatálya, ugyanis ha 
a jogalkotó az ügyészséget nem tekintené az Obtv. 
alkalmazása szempontjából hatóságnak, akkor nyil-
vánvalóan a kivételek között említette volna, mint 
ahogy azt a bíróság esetében meg is tette.”

1997-re fejlődött az ügyészséggel kialakított mun-
kakapcsolat, ami abban mutatható ki, hogy az ügyé-
szi szervek az általuk vizsgált kérdésekben eljárásuk 
befejezése után, a biztos kérésére, közlik megálla-
pításaikat, illetőleg az ügyészségi törvény rendelke-
zéseire alapított törvényességi jelzés alapján lefoly-
tatják a hatáskörükbe tartozó vizsgálatot. „A rend-
őrök által elkövetett hivatali bűncselekmények miatt 
a nyomozás elrendelésére, illetőleg a Be. szerin-
ti egyéb intézkedések megtételére a fővárosi, illet-
ve a megyei főügyészségek szervezetében működő 
ügyészségi nyomozó hivataloknak van hatáskörük, 
amelyek esetében elmondhatjuk, hogy kezdeménye-
zéseinkre kivétel nélkül elrendelték a nyomozást, és 
az Obtv.-ben foglalt határidőt betartva tájékoztatást 
adtak a büntetőeljárás eredményéről is.”

Egy panaszos azért fordult a biztoshoz, mert egy 
helyi rendőr régóta zaklatta, alaptalanul igazoltatta 
a fiát, aki ezért megkereste a helyi rendőrőrs veze-
tőjét, hogy az említettek miatt panaszt tegyen. Vá-
rakozás közben összetalálkozott azzal a rendőrrel, 
aki más rendőrök jelenlétében „piszkos cigánynak” 
nevezte őt és fejbelövéssel fenyegette. Tekintve, 
hogy a szabálysértést a rendőrség hivatásos állomá-
nyú tagja szolgálati helyén követte el, így azt a fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgála-
ti viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 
119. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a szabály-
sértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 30. § (1) be-
kezdésére, fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni. 
A fegyelmi eljárás során meghallgatták az őrs épü-
letében tartózkodó személyeket, akik egybehangzó-
an elmondták, hogy a feljelentett rendőr a panaszos 
fiával szemben sértő, trágár kifejezéseket használt. 
A veszélyes fenyegetés mint szabálysértés elköveté-
se miatt a rendőrkapitányság vezetője a Hszt. 123. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a rendőrt jelentős ösz-
szegű pénzbírsággal sújtotta fenyítésként. A fenyítés 
kiszabásánál enyhítő körülményként értékelte, hogy 
a rendőr cselekményét megbánva teljes körű beisme-
rő vallomást tett, súlyosbítónak pedig azt, hogy „a 
cselekmény negatívan befolyásolhatja mind a lakos-
ság, mind a helyi roma közösség körében a rendőr-
ség megítélését. A fegyelmi eljárás befejezése előtt 
az ügy iratait ismételten bemutatták az Ügyészsé-
gi Nyomozó Hivatal vezetőjének, aki azokat átta-
nulmányozva kijelentette: büntetőeljárás indítását 
nem kezdeményezi, mivel bűncselekmény nem tör-

tént.” A biztos tehát maximálisan egy fegyelmit tu-
dott kiszorítani.

Egy másik panaszos sérelmezte, hogy a rendőrka-
pitányság munkatársai a lakásában, valamint az ál-
tala vezetett egyesületnél házkutatást tartottak. Vé-
leménye szerint a rendőri intézkedés alaptalan és 
törvénysértő volt. Az esetet követő személyes meg-
hallgatás során a panaszos elfogadta, hogy a rendőr 
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 39. § 
(1) bekezdés b) pontja szerint magánlakásba bebo-
csátás vagy hatósági határozat nélkül is behatolhat, 
amennyiben a bűncselekmény elkövetőjének vagy 
gyanúsítottjának elfogása és előállítása az intézke-
dés célja. A tájékoztatást követően a panaszos már 
csak az intézkedő rendőrök hangnemét sérelmezte. 
A főkapitány a panasz kivizsgálását követően meg-
állapította, hogy „az intézkedő rendőrök indokoltan 
jelentek meg a lakáson, ott törvényesen és szaksze-
rűen intézkedtek, ugyanakkor felhívta a rendőri ál-
lomány figyelmét arra, hogy intézkedéseiket min-
denkor a törvények[nek] és egyéb jogszabályoknak 
megfelelően, kultúráltan [sic!], az állampolgári jo-
gok tiszteletben tartásával folytassák le.”

2006-ban egy panaszos a roma élettársát a rend-
őrség részéről ért atrocitások miatt fordult a biztos-
hoz, mivel az ügyészségi nyomozó hivatal az eljárást 
hivatali bántalmazás bizonyítatlansága miatt meg-
szüntette. Mivel a biztos közbenjárására sem módo-
sult a jogi értékelés, nincs több jogorvoslat – felhívta 
a panaszos figyelmét, hogy lehetősége van az Embe-
ri Jogok Európai Bíróságához fordulni.

Egy negyedik ügyben panasz érkezett a váro-
si rendőrkapitánysághoz, mert a vendéglőben meg-
tagadták egy férfi kiszolgálását azzal az indokkal, 
hogy „cigány ott nem vásárolhat”. Amikor a meg-
különböztető bánásmódot kifogásolta, azzal fenye-
gették meg, hogy ha nem távozik, kidobják. „A pa-
naszos által közölt tényállás a Btk. 174/B § (1) be-
kezdésébe ütköző nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagjai elleni erőszak bűntett alapos gyanú-
jának a megállapítására alkalmas. Az új tényállást 
a törvényhozó 1996-ban ugyanis éppen azért iktat-
ta a Büntető törvénykönyv rendszerébe, hogy kellő 
súllyal büntethető legyen annak a magatartása, aki 
mást valamely kisebbségi csoporthoz tartozása vagy 
vélt tartozása miatt bántalmaz, illetőleg erőszakkal 
vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit te-
gyen, ne tegyen vagy eltűrjön.” A biztos egyértel-
műen ennek a tényállásnak a megvalósulását látta a 
panaszolt cselekményben, és álláspontját részletesen 
kifejtve bűncselekmény alapos gyanúja miatt felje-
lentést tett az illetékes megyei ügyészségnél. A Leg-
főbb Ügyészség korábbi álláspontjától függetlenül a 
nyomozást a megjelölt bűncselekmény alapos gya-
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núja miatt elrendelte és annak lefolytatásával a me-
gyei rendőrkapitányságot bízta meg. „A nyomozás a 
panaszos állításait nem igazolta, az eljárást – mert 
a cselekményről bebizonyosodott, hogy ténybelileg 
nem valósította meg a bűncselekmény büntető tör-
vényi tényállását – meg kellett szüntetni.”

Panasz érkezett olyan ügyben is, hogy az elítélt 
rövid tartamú eltávozását a büntetés-végrehajtá-
si intézet azért nem engedélyezte, mert a döntéshez 
szükséges rendőrségi véleményben rá nézve kedve-
zőtlen megállapítások szerepelnek. állítása szerint 
roma származása miatt született számára kedvezőt-
len döntés. Kifogásolható, hogy az elítélt számá-
ra eredetileg kedvezőnek ígérkező döntést egy kül-
ső, felületes és csupán feltételezéseket tartalmazó ál-
lásfoglalás ilyen jelentős mértékben befolyásolhatott. 
A biztos szerint „a parancsnoki döntés meghozata-
lakor elsősorban az elítélttel hosszú ideig szoros na-
pi kapcsolatot tartó büntetés-végrehajtási munkatár-
sak véleményét kellene figyelembe venni, és ehhez 
képest csupán kiegészítő jelleggel a lakóhelyről ér-
kezett »külső« álláspontot, különösen akkor, ha az 
többnyire olyan tények közlésére szorítkozik, ame-
lyek már a bírósági ítélet meghozatalakor ismertek 
voltak”. Bár az 1998-as beszámoló szerint változat-
lanul az önkormányzatokra és a rendőrségre a leg-
több a panasz, azok aránya valamelyest csökkent, ám 
az ügyészség korábbi tartózkodó attitűdje a „rend-
őr-bűncselekményekkel” kapcsolatban változni lát-
szik – a biztos által kezdeményezett büntetőeljárá-
sok ritkábban végződnek nyomozásmegtagadással, 
mint korábban.

*
Az önreflexióra és a szerepfelfogásra is felhozha-
tunk néhány példát. 1997-ben eredményként jelezte 
a biztos, hogy a sajtó kezdeti értetlensége ellenére az 
adatvédelmi biztossal 1996-ban tett ajánlás hatásá-
ra „lényegében megszűnt a bűnügyi tudósításokban, 
illetve körözési felhívásokban korábban jelentkező 
diszkriminatív gyakorlat, melynek következtében a 
feltételezett tettes személyleírását a nemzetiségére 
tett – kriminalisztikai szempontból gyakran irrele-
váns vagy egyenesen félrevezető – utalás pótolta”. Az 
1999-es beszámolóból kitűnik, hogy a biztos a vizs-
gálatok során nemcsak a direkt, hanem a közvetett 
diszkrimináció jogsértő voltát is megállapítja, hiszen 
„nem hunyhat szemet a burkolt formában jelentkező 
hátrányos megkülönböztetés esetei felett sem”. ám 
az ombudsman az alapjogok érvényesülése szem-
pontjából „nem általános jelleggel vizsgálódik, nem 
tart megelőző, átfogó vizsgálatokat a büntetés-vég-
rehajtási intézetekben. A kisebbségi biztos szerepe 

ezek kapcsán nem törvényességi felügyelet jellegű, 
hanem lehetőségeihez képest kiegészítő és helyette-
sítő jogvédelmet nyújt, illetőleg ún. kijáró szerepe is 
van. Az országgyűlési biztosnál való panasztétel jo-
ga, az ügyészi törvényességi felügyeleten, a bíróság-
hoz való fordulás lehetőségén kívüli, ún. kiegészítő 
jogosultság, a jogok érvényesülését biztosító általá-
nos garanciarendszer része.” A sokirányú biztosíték-
rendszerbe beletartozik például annak jelzése, hogy 
„nem a jogszabályok módosításával, hanem a gaz-
dasági helyzet javulásától függően több munkahely 
megteremtésével, a börtönökben az elhelyezési vi-
szonyok javításával lehet az ellentmondást felolda-
ni”, máskor pedig éppen a jogszabályok módosításá-
nak a sürgetésével. Ennek egyik példája a közösség 
elleni izgatás büntethetősége. „Mivel meggyőződ-
tünk arról, hogy a Btk. 269. §-ában megállapított 
bűncselekményi tényállás a gyakorlatban alkalmaz-
hatatlanná vált, nem tölti be társadalmi funkcióját, 
és ezáltal alkotmányos jogokat is érintő visszás hely-
zet alakul ki, ismét az Obtv. 25. §-a alapján jártunk 
el: konkrét normaszöveget is tartalmazó javaslatot 
fogalmaztunk meg a Btk. 269. §-ának módosításá-
ra, amelyet az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbsé-
gi és Vallásügyi Bizottsága a 2001. szeptember 30-
ai ülésén – önálló napirendi pontként – meg is tár-
gyalt. […] A gyűlölet társadalomra veszélyessége 
abban rejlik, hogy az életmód részévé válva a társa-
dalmi élet bármely területén – sokszor minden lát-
ványosság és demonstráció nélkül – képes kifejteni 
káros hatását.” És a gyűlölet áramlik a dalszövegek-
ben, a falfirkákon, az internetes portálokon keresz-
tül, miközben a panaszosok és a visszásságot elköve-
tők irritáltsága és megosztottsága a társadalom egé-
széével együtt növekszik.

Vajon mi kell ahhoz, hogy legalább erkölcsi elég-
tételt, bocsánatkérést csikarhasson ki a biztos eljá-
rása révén a méltóságában, alapjogaiban megsértett 
panaszos? Mindenekelőtt az ombudsperson szerep-
felfogása, amelyet társadalmi elfogadottsága alapoz 
meg, ha művészi fokra fejleszti az adott panaszok 
társadalmi összefüggéseihez és a panaszügyben 
érintettek társadalmi be- vagy be nem ágyazottsá-
gához legjobban illeszkedő eszközök kiválasztását, 
alkalmazását. Mert az ombudsperson funkciójának 
lényege a formátlan eljárás, nem pedig a hatósági, 
azaz formalizált és szankcionáló fellépés. Másfelől 
a saját működésének, tevékenységének jogi, morális 
ismereteket és értékeket közvetítő eredményességét 
mérő értékelési rendszer. Ezt csak részben tudja maga 
a biztos kialakítani, a közvélemény adja hozzá lassan 
a többit. A biztosnak közfeladatot ellátó szervként 
(lásd az elektronikus információszabadságról szóló 
törvényt) a kapacitására, gazdálkodására és műkö-
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désére vonatkozó legfontosabb mutatókat közérdekű 
adatként rendszeresen közzé kellene tennie.

Ehhez jó mutatókat és elemzési módszereket kellene 
kialakítani. Például ügyforgalmi adatokat (éves ügy-
szám, mekkora a vizsgálatot igénylő, a hatáskörhi-
ányos, az áttett ügyek aránya ezen belül, mennyi-
ben volt szükség az ügyfél részletes kitanítására, 
tájékoztatására); általános indikátorokat (mekko-
ra a helyszíni ellenőrzések, a panaszosok személyes 
meghallgatásának az aránya, hány esetben állapított 
meg visszásságot a biztos, hány százalékban javasolt 
intézkedést a döntés megváltoztatására, visszavoná-
sára); eredményességi mutatókat (a panaszügyekben 
hány százalékban ért el eredményt a visszásság eny-
hítése, felszámolása, megelőzése érdekében, a pana-
szos milyen arányban elégedett). Ez utóbbihoz nem 
elegendő csak a bepanaszolt szervtől vagy felettesé-
től visszaérkező tájékoztatás, hanem a panaszos és a 
potenciális ügyfelek véleményének megismerése, va-
lamint az utóvizsgálat, a tesztelés is szükséges (pél-
dául mennyiben változott a bepanaszolt szerv mű-
ködése, belső szabályozása, panaszkezelése). A jog-
védelmi eredményesség része az is, hány esetben tett 
jogalkotási javaslatot és abból mennyit fogadott meg 
a jogalkotó. Mindezt össze kellene vetni a költsé-
gekkel, a létszámmal, továbbá azzal, hogy milyen az 
intézmény rendszeresen mért ismertsége a lakosság kö-
rében, hogy ebből kialakuljon a hatékonysági mu-
tató. Mindehhez jól kipróbált és azonos módszer-
rel működő kérdőíves mérésekre (például az ügyféli 
elégedettség, a civilszervezetek, közhatalmi szerve-
zetek általi értékelés), interaktív honlapra, call cen-
ter jellegű forródrótra és ügyfél-információs felü-
letre, tájékoztatási munkatársakra lenne szükség. 
Valójában a parlamenti beszámoló feletti vita ezek-
ről ugyanúgy szólna, mint a biztos évértékeléséről. 
Tükröt kéne tehát tartani elé, mert a most kamasz-
korú ombudsman rövidesen átlép a felnőttkorba, és 
most még túl sok az önértékelésre vonatkozó hiá-
nyosság.4

Az elemzés középpontjába állított rendészeti 
működést érintő panaszok kivizsgálhatóságát illető 
mozgástér meghatározásához nem elegendő a fent 
említett „általános”, hanem a „különös” biztosi eljá-
rási technikák ismerete is szükséges. Finszter Géza 
a sikeres rendészeti tevékenység egyik alapjának te-
kinti egyik oldalról a rendőrrel kooperálni kész jog-
követő társadalmat, másik oldalról pedig az erköl-
csi értékeket képviselő rendőrt, aki a közösségi érté-
kekkel való azonosulásának köszönhetően az esetek 
többségében erőszakmentesen, konszenzussal tudja 
érvényesíteni a hatósági akaratot. A mai értékvál-
ságban azonban morális bázis nélküli rendőri mű-
ködésről beszélhetünk, és marad a csupasz – erőszak 

alkalmazására felhatalmazó – jogszabály szövegkö-
tött alkalmazása az egyébként rendkívül fiatal rend-
őri állomány számára.

A rendészeti intézkedések alapjogi visszássága or-
voslásának alapvető nehézsége abban áll, hogy utó-
lag igen nehéz rekonstruálni a történéseket.

1. Ugyanis a rendész (rendőr) a fellépése során az 
erőszak legitim alkalmazásának lehetőségét képvi-
seli, amely meghatározó, mondhatni, értékvédő, őr-
ködő, veszélyelhárító szimbolikus funkciójából fa-
kad. A rendőrt jól láthatóan a kényszerítő eszközök 
– fegyver, gumibot, bilincs stb. – különböztetik meg 
a „civil” közigazgatásban dolgozó kollégáitól. ám az 
erőszak nem értelmezhető önmagában, hanem min-
dig egy konkrét veszélyhelyzet függvényében lehet 
csak eldönteni alkalmazásának szükséges és ará-
nyos voltát. A rendészet elmélete ismeretében ak-
kor alkotmányos az erőszak alkalmazása, ha – ismét 
Finszter Gézától kölcsönözve – a kényszer jogszerű, 
mert alkalmazásának meghatározott, szigorú rendje 
van, szakszerű, mert a kényszer bevetését specialis-
tákra bízzák, akik annak technológiáját szakmaként 
sajátították el, és végül szolgálatszerű, mert a végre-
hajtókat nem egyéni bosszú, netán szadista hajlamok 
vezérlik, hanem a közszolgálattal vállalt jogi köte-
lességek (szolgálati jogviszony) és etikai elvek (szak-
mai etika).

2. Egybeesik a hatósági akaratnyilvánítás és an-
nak végrehajtási kötelezettsége, tehát az eljárás kü-
lönböző szakaszai „összesűrűsödnek”, hiányzik az 
alakszerű bizonyítás, az alakszerű döntés és ennek 
okszerű indokolása, emellett szükségképp elmarad a 
hagyományos értelemben vett rendes jogorvoslat le-
hetősége, hiszen amire „orvoslásra” kerülne sor, az 
intézkedést már foganatosították.

3. Az intézkedés további jellegzetessége, hogy al-
kalmazása során a hatóság és az ügyfél közvetlen, 
személyes kapcsolatba kerül egymással, amelyben 
az egyik gyakorlatilag feltétlen és azonnali engedel-
mességi kötelezettséggel tartozik a másiknak. Az 
„erőviszonyok” a két fél között az intézkedés hely-
színén feltűnően egyenlőtlenek. Ahhoz tehát, hogy 
ne kerüljön sor konfliktusra, végső esetben a kény-
szerítő eszközök alkalmazására, rengeteg múlik az 
intézkedő rendőr fellépésén, kommunikációjának 
módján, magatartása és mondandója világos, egyér-
telmű jellegén, egész fellépésének meggyőző erején 
(intézkedési kultúra). Ha a rendőr nem tájékoztatja 
megfelelően az intézkedés alá vont személyt azok-
ról a tényekről, gyanúokokról, amelyek az intézke-
dést indokolttá teszik, de akkor is, ha eleve gyanú-
sítottként kezelik a panaszost, agresszíven, gorom-
bán, vagy csak egyszerűen modortalanul viselkedik 
vele szemben, mindkét oldalon nagyon gyorsan fel-
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fokozódik az ingerültség, a frusztráció, és a szavak-
kal való sértegetés könnyen jut el a tettlegességig. 
Így válhat az egyszerű igazoltatásból bilincshaszná-
lattal együtt járó előállítás, majd büntető feljelentés 
az egyik oldalon hivatalos személy elleni erőszak, a 
másik oldalon pedig valamilyen hivatali bűncselek-
mény miatt.

4. Az intézkedés további sajátossága a rendőr tág 
mérlegelési szabadsága intézkedési helyzetben: itt 
ugyanis nem áll rendelkezésre huszonkét munkanap 
az érdemi döntésre, mint a „civil” közigazgatás ügy-
intézője számára. Mindig a helyszínen lévőnek kell 
erősen kötött időhatárok között felmérnie az intéz-
kedés indokoltságát, a veszélyhelyzet nagyságát, az 
erőszakmentes beavatkozás esélyeit, az erőszak al-
kalmazásának várható következményeit, azaz a koc-
kázatok reális felmérésére igen rövid az idő.

5. Komoly nehézséget okoz az intézkedés és azt 
követően a kivizsgálások dokumentáltságának a hi-
ánya. Fontos lenne például az intézkedés helyszíni 
rögzítése (kép- és hangfelvétel), és annak tudatosí-
tása, a nyilvánosság előtti kommunikálása, hogy az 
állampolgár – amennyiben ezzel a rendőri eljárást 
nem akadályozza – ugyancsak rögzítheti az intézke-
dés során történteket. Ugyanakkor gyakran elmarad 
a teljes körű parancsnoki tényfeltárás, a jól doku-
mentált vizsgálat az intézkedések jog- és célszerűsé-
gét, szakmai megalapozottságát illetően. A 2008-
ban végzett átfogó rendőrségi vizsgálat számos 
strukturális gondot tárt fel (rendészeti képzés és to-
vábbképzés, a súlyosan előítéletes magatartás kiszű-
rése, a parancsnoki ellenőrzés hiányai, az állomány 
élet- és munkakörülményeinek javítása stb.), ame-
lyek időközben súlyosbodtak, és így a biztosi fellépés 
eredményessége is csökken. A rendőri bánásmódot 
sérelmezők között például megjelentek azok a pana-
szosok is, akik rendszeres hatósági diszkrimináció-
ról számolnak be, mondván, roma származásuk mi-
att „rájuk szálltak” a rendőrök.

6. A panaszosok számottevő része roma szárma-
zású, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő, alacsony 
iskolai végzettségű, közjogi ismeretekkel alig ren-
delkező állampolgár, olyan ember (család), aki nem 
engedheti meg magának, hogy ügyvédhez fordul-
jon. Mindez tükröződik a beadványokban, amelyek-
ből sokszor érzékelhető, mennyire nincsenek tisztá-
ban a panaszosaink sem a kisebbségi biztos hatás-
körével, sem az igazságszolgáltatás, a rendőri szerv 
működésével.

7. A jogvédő fórumrendszer sokrétűsége (áldo-
zatvédelem, antidiszkriminációs ügyvédi hálózat, 
ingyenes jogi segítségnyújtás, „civil” jogvédelem, 
büntetőügyben a kirendelt védői rendszer, Egyen-

lő Bánásmód Hatóság, Független Rendészeti Pa-
nasztestület stb.) inkább a panaszosok kiszolgálta-
tottságát növelte. A panaszok nagy száma bizonyít-
ja, hogy az elesett, tájékozatlan, jogismerettel nem 
rendelkező ügyfelek minden segítség nélkül marad-
nak. Mivel túl sok a fórum, mindegyik valamilyen 
jogterületre, ügyfajára specializálódott, így gyakran 
egyik sem veszi a fáradságot, hogy az ügyfél számá-
ra lehetséges eljárási megoldásokat közérthető mó-
don elmagyarázza.

Mindezek alapján Ritter Ildikó a Magyar Helsin-
ki Bizottság által 2005-ben végzett felmérés ismere-
tében azt írja, hogy a rendőri szerv vezetője a rend-
őrrel szembeni panaszok 92,8 százalékát utasította 
el elsőfokon, a benyújtott fellebbezések tekintetében 
pedig a másodfokon eljáró rendőri szerv 87,5 száza-
lékban helybenhagyta az elsőfokú határozatot. Kér-
déses, hogy ezek az arányok – ideértve a panaszosok 
elégedettségét a beadvány benyújtása előtt és után 
– miként fognak változni, ha a biztos(ok) kamaszos 
szabadságvédelmi és alkotmányértelmező működé-
se átlépi a nagykorúság határát…

j eGyzeTeK

1. Fontos jelezni, hogy az Alkotmánybíróság nem fog-
lalt állást a biztos és az ügyészség közötti hatásköri 
vitában. A 42/1998. (X. 2.) AB végzés szerint „[a]z 
Alkotmánybíróság az Alkotmány 32/A. § (1)–(2) be-
kezdései értelmezésére, továbbá az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 
29. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megál-
lapítására, valamint az ügyészség és az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosai közötti hatásköri össze-
ütközés megszüntetésére irányuló eljárást megszünte-
ti.” Ezt Sólyom László különvéleményében helytelení-
tette, álláspontja szerint érdemi elbírálásnak lett vol-
na helye. Az ügyészséget érintő tisztázó szabályt végül 
a törvényhozó alkotta meg a 2001.évi XC. törvény 4.§ 
(1) bekezdésben. Azóta a biztos vizsgálhatja az nyo-
mozó hatóság, ideértve az ügyészségi nyomozást vég-
ző ügyészségi szerv tevékenységét is.

2. Valamennyi idézetünk a kisebbségi biztosok éves be-
számolójából (1995–2008) származik.

3. Huszár László: Roma fogva tartottak a büntetés-végre-
hajtásban, Belügyi Szemle, 1999/7–8,124–133.
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