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EMLÉKEZTETŐ 

I. Bevezető 

A Magyar Helsinki Bizottság munkatársa, a konzultatív fórumok koordinátora, Ivány Borbála 
köszöntötte a megjelenteket, bemutatta a résztvevőket. 

A fórumon: 
� az ózdi rendőrkapitányság vezetője 
� a megyei rendőr-főkapitányság Ellenőrzési 

Szolgálatának vezetője  
� tizenkét helyi civil szervezet 
� hat oktatási intézmény 
� a város alpolgármestere, helyi önkormányzati 

képviselők, a rendészeti bizottság elnöke 
� a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetője 
� több környékbeli helység Cigány Kisebbségi 

Önkormányzatának vezetője 
� egy városi ügyész 
� és a helyi sajtó képviselői 
jelentek meg. 

Összesen 35 résztvevő. 

A projektkoordinátor elmondta, hogy a fórum legfontosabb résztvevői a helyi szervezetek 
képviselői. A szervező Helsinki Bizottság helyi és környéki szervezeteket hívott el, olyanokat, 
amelyeknek jelentősebb tagságuk, célcsoportjuk van és megfelelően tudják képviselni a 
csoport által megjelenített érdekeket, a fórumot követően pedig az elhangzottakról hitelesen 
be tudnak számolni nekik, továbbá alkalmasak arra, hogy a megkezdett munkát folytassák. 
Mindezek alapján valós képviselet, aktív fellépés, visszacsatolás joggal várható a 
megjelentektől. A jövőben a fórum megszervezése alapvetően a rendőrség, a helyi 
önkormányzat és helyi szervezetek feladata lesz.  

 

II. A Magyar Helsinki Bizottság 

Tóth Balázs a Magyar Helsinki Bizottság rendészeti programjának vezetője röviden 
bemutatta az emberi jogi jogvédő szervezetet. Elmondta, hogy a Helsinki Bizottság 
figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi jogi dokumentumokban biztosított jogok 
magyarországi érvényesülését, és a közvélemény tájékoztatása mellett jogi segítséget nyújt 
mindazoknak, akik a tevékenységi körbe tartozó jogsérelemmel fordulnak a Bizottsághoz. Az 
emberi jogi szervezet egyik fő tevékenysége a rendvédelmi szervek és az igazságszolgáltatás 
működésének nyomon követése, amelynek keretében megkülönböztetett figyelmet fordít a 
fogvatartottak helyzetére, a védelemhez való jog és a törvény előtti egyenlőség elvének 
tényleges érvényesülésére. 

Tóth elmondta, hogy ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a kiszolgáltatott, a legnehezebb 
helyzetben lévőknek, jogi eszközökkel nem rendelkezőknek nyújt segítséget a Magyar 
Helsinki Bizottság. Ez egyáltalán nem a hatóságokkal szembeni harc, hanem a tevékenységek 
célja velük való partneri együttműködés a hatékony szolgáltatások biztosítása, transzparens 
működés kialakítása. 
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A Helsinki Bizottság – többek között: 

� évente nagyságrendileg 1000 – leginkább menekült- és büntetőeljárással kapcsolatos –
ügyben nyújt jogi tanácsot, azoknak, akiknek emberi jogait sérelem érte; 

� a munkáltató által diszkriminációt szenvedőknek nyújt jogi támogatást (pl. olyan 
személyeknek, akiket elbocsátották, mert kiderült, hogy cigány származásúak); 

� egy konkrét ügyben sikeresen biztosított jogi képviselet annak a vak fiatalembernek, akit 
nem engedtek be a szupermarketbe a vakvezető kutyájával; 

� egy másik konkrét ügyben egy szenegáli férfinek segített, hogy magyar feleségével és 
gyerekeivel maradhasson hazánkban, ne kelljen életveszélyes származási országába 
visszatérnie; 

� jogérvényesítésük elősegítésére segítséget nyújtott az indokolás nélkül elbocsátott 
kormánytisztviselőknek; 

� kidolgozta a jogérvényesítési lehetőséget azoknak, akiknek megszerzett 
nyugdíjjogosultsága került veszélybe; 

� többféle kutatást folytat, ennek keretében vizsgálta az igazoltatási gyakorlatot is. 

E kutatási program alapozta meg azt a felismerést is, hogy az emberek jelentős többsége 
csupán akkor kerül valamilyen kapcsolatba a rendőrséggel, ha igazoltatják vagy 
bűncselekmény áldozatává válik, ezért rendkívül fontos lenne a rendőrség és a lakosság 
közötti valós kommunikáció, az érintkezés más formáinak megteremtése, amelynek egy 
eszköze a konzultatív fórum. 

 

III. A közösségi rendészet 

Sokszor halljuk – akár a politikusoktól, akár az állampolgároktól – hogy emelni kellene a 
rendőrök számát, erősíteni kellene a közterületi jelenlétet. Ez természetesen megoldást 
jelenthet, de csak bizonyos mértékig, hiszen újabb és újabb rendőrök szolgálatba állítása 
rendkívül drága, nincs a kívánalmaknak megfelelő számú képzett szakember. Kutatások 
továbbá kimutatták azt, hogy az egyszerű járőrözés – ha az nem komoly tapasztalati 
megfigyeléseken, statisztikákon, terveken alapul és irányul a veszélyes gócpontokra – 
hatástalan maradhat. 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi tudjuk, az állampolgároknak – úgy általában – 
mire van szükségük, ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat. Pedig ez nem feltétlenül 
van így. Dániában, a Biztonságos Sziget programban készítettek egy részletes, reprezentatív 
felmérést, amelyben arról kérdezték az embereket, hogy milyen körülmények között, 
feltételek megvalósulása esetén éreznék magukat biztonságban. Meglepő válaszok is 
születtek: 
� ha lenne adósságkezelési szolgáltatás; 
� ha a gyereket minden reggel elkísérné valaki az iskolába; 
� ha a kórházba kerülőknek lenne lelki támasza, amíg betegek. 

E felmérésből is látszik, hogy szükséges és érdemes megkérdezni az állampolgárokat, hogy a 
közbiztonság érdekében valóban olyan intézkedéseket tehessünk, amelyek számukra 
megfelelőek, így hatékonyak. Nem lehet kérdés tehát az, hogy kutatásokon, felméréseken 
alapuló intézkedéseket kell kivitelezni. 
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Tóth – a fentieket megerősítve – hozzátette, hogy a civil-rendőr konzultáció célja, hogy a 
rendőri tevékenység közelebb kerüljön a lakossághoz annak érdekében, hogy a felek valós 
információval rendelkezzenek egymásról, bízzanak egymásban, illetve szervezett keretek 
között folytassanak rendszeres párbeszédet. Fontos, hogy a fórum nem egyéni 
panasznapként szolgál, a konzultáció információ-, ismeret- és tapasztalatcserét jelent. 

A programvezető kiemelte, hogy a közösségi rendészet egyik legfontosabb üzenete, hogy a 
közbiztonság megteremtése és fenntartása nemcsak a rendőrség, hanem az állami és 
társadalmi szerveztek, valamint az állampolgárok közös feladata és felelőssége. A 
közbiztonság megteremtésébe, fenntartásába és javításába tehát be kell vonni a civil 
szervezeteket, állampolgári csoportokat is.  

A civil-rendőr konzultáció a közösségi rendőrségi 
modell egyre gyakrabban alkalmazott eszköze. A 
nyugat-európai államokban a konzultációknak 
hagyománya van, azokat rendszeresen 
megszervezik a helyi rendőrség és a helyi közösség, 
lakosok, szervezetek. Ez a helyi kommunikáció 
javítására szolgáló eszköz, amely segítséget jelent 
a helyieknek és a helyben szolgáló rendőröknek. A 
közösségi rendészeti modellek alkalmazásában az 
Egyesült Királyság jár az élen. Itt – a magyar 
rendőri vezetők által is ismert gyakorlatként – 
havonta tartanak tematikus megbeszéléseket, ahol például az igazoltatások egyes lakossági 
csoportokkal kapcsolatos statisztikáit és gyakorlatát tárgyalják meg. Több brit projektben 
nemcsak a hagyományos rendőrségi eszközöket, mint a rendszeres járőrözés vagy 
igazoltatás, hanem szituációs és társadalmi bűnmegelőzési eszközöket is alkalmaznak. Így 
például a közvilágítás javítása mellett tanácsadó szolgálatot szerveznek az antiszociális 
magatartású állampolgároknak, hogy segítsék őket a jogkövető magatartás kialakításában.  

Magyarországon is van jó példa. A budapesti VIII. kerületi Magdolna-negyedben 
megvalósított komplex bűnmegelőzési program mellett Veszprémben is többelemű projekttel 
erősítették a helyi közbiztonságot. Tucatnyi szervezet együttműködésével, mindennapi 
tevékenységük összehangolásával próbáltak meg javulást elérni. 

 

IV. Az ózdi konzultatív fórum lehetséges eredményei 

Természetesen nem várhatjuk azt az első Ózdon szervezett civil-rendőr fórumtól, hogy 
bármilyen közvetlen hatással legyen a helyiek biztonságára. Ahhoz, hogy a 
megbeszéléseknek látható eredménye legyen, rendszeres találkozókra van szükség.  

Mégis, az első alkalommal mire számíthatunk? 
� részletes információra a városi rendőrségről, hatásköréről 
� néhány, többeket érintő helyi probléma felvetésére 
� kisebb, egyszerűbb ügyekre való megoldási javaslat felvázolására 
� összetettebb, több csoportot is érintő nehézségek összegyűjtésére, problémalista 

készítésére, amelyekben érdemes továbblépni 
� a rendőrséggel való érdemi és közvetlen párbeszéd lehetőségének megteremtődésére 
� annak bizonyítására, hogy a rendőrség kész leülni a helyi csoportok képviselőivel és 

megbeszéléseket folytatni, felmérni az igényeket, ezekre reagálni 
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Mi lehet a folytatás? 
� rendszeres és/vagy tematikus fórumok a helyi csoportok és a rendőrség részvételével 

• példa a gyakorlati megvalósulásra: rendszeres konzultáció, tematikus fórumok (pl. gyermek- 
és fiatalkorúak elkövetővé vagy áldozattá válásának megelőzése) 

� a rendőrség munkája jobban reagál a helyi igényekre, hatékonyabb lesz a 
munkaszervezés 
• a rendőrök úgy tudják munkájukat az igényeknek és szükségleteknek leginkább megfelelően 

tervezni, ha tudnak a városban és a környéken előforduló cselekményekről 

� helyi szervezetek fokozott feladatvállalása, aktivitása 
• példa a gyakorlati megvalósulásra: egy-egy terület „örökbe fogadása”, gondozása, felügyelete, 

így a közösségi figyelem növelése, a jogsértő cselekmények visszaszorulása;  
• példa a gyakorlati megvalósulásra: a jogsértő cselekmények rendszeres, meghatározott 

csatornán való jelentése a rendőrségnek; 
• példa a gyakorlati megvalósulásra: az oktatási intézményekben történő kisebb 

bűncselekmények vagy jogsértések (diákcsíny, lopás, verekedés) szakértelemmel rendelkező 
civil szervezetekhez történő becsatornázása, feladatmegosztás a rendőrség és a társszervek 
között, békés, hosszú távra szóló megoldások alkalmazása; 

� megerősödött biztonság, közös munka 

A felvázolt kimenetek csak abban az esetben reálisak, ha a helyi szervezetek 
megvalósításukban aktívan részt vesznek, az eredmények eléréséhez szükséges munkában 
felelősséget, feladatot vállalnak.  

 

V. Ózd bűnügyi helyzete 
Varga László alezredes, az ózdi rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy az ózdi 
székhelyű kapitányság tevékenysége 29 települést fed le, melyek között három város, egy 
nagyközség és számos község van. Nagyságrendileg 75 ezer lakost szolgál a kapitányság, 54 
km-es határszakaszt ellenőriz, 550 km2 nagyságú területet fed le.  

A rendőrkapitányság rendszeres kapcsolatban van az illetékességi területén működő 29 helyi 
önkormányzattal, a rendőrök részt vesznek a közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon, 
beszámolnak a képviselőtestületnek. A közrend, közbiztonság fenntartását célul tűző helyi 
szervezetekkel is kapcsolatot tart a kapitányság.  

A kapitányságvezető a város intézkedési mutatóit illetően 
arról számolt be, hogy Ózdon évente körülbelül 10 ezer 
rendőri intézkedésre kerül sor. A cselekmények 
túlnyomó részt (60-65%) kisebb súlyú, vagyon elleni 
bűncselekmények, ezek többségét Ózdon követik el. 
Ugyanakkor igen magas a hatóság elől rejtve, 
látenciában maradó cselekmények száma. Gyakori a fém- 
és falopás, az erdőirtás szintjét is elérő falopásokat a 
kapitány „ózdi sajátosságnak” titulálta. Varga elmondta, 
hogy az utcai rablások száma viszonylag magas, 
csakúgy, mint a jellemzően csoportok közötti 
konfliktusból származó garázdaságok aránya.  

Az ózdi rendőrkapitányság hivatásos állományának létszáma 158 fő, ebből 80-an látnak el 
„egyenruhás”, közterületi szolgálatot (ide értve a határrendészeti feladatokat is). 13 
településen a nap 24 órájában kell a szolgálatot biztosítani, így egyszerre jellemzően 4-6 
gépkocsizó járőr tud a közterületen lenni. Egy járőrautó mindig a bejelentésekre reagál, míg 
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a másik (kettő) az előzetesen meghatározott útirányterv szerinti járőrszolgálatot teljesíti. A 
városban tartott különböző rendezvények és a segélyosztás idején több, akár tíz rendőr is 
jelen lehet az utcákon. Esetenként a megerősített szolgálatban idegen rendőri erők is részt 
vesznek, ekkor még magasabb a közterületen dolgozó létszám. 2011 júliusától a szerény 
humánkapacitás helyzete várhatóan javulni fog, hiszen a kapitányság létszámát feltöltik a 
gyorsított képzést elvégzőkkel. Az érkező fiatal rendőrök tapasztalatlanok, időbe telik, amíg 
szert tesznek a rutinosabb kollegákat jellemző ismeretekre. 

1. Kábítószer és fiatalok

A kapitány tájékoztatása szerint Ózdon a főleg fiatal vendégeket vonzó szórakozóhelyeket – 
a budapesti West Balkán szórakozóhelyen történt tragédiát követően – az országos szintű 
intézkedés keretében szisztematikusan hetente, kéthetente ellenőrzik. Ilyenkor a 
szórakozóhelyek biztonságosságának és hatósági engedélyeinek vizsgálata mellett a 
rendőrség ellenőrzi a kiskorúakra vonatkozó alkoholárusítási tilalom betartását. Alkalmanként 
a vendégeket is ellenőrzik a kábítószerek használatának visszaszorítása érdekében. 
Ugyanakkor a rendőrség elsődleges célpontjai a terjesztők, a kábítószer-kereskedelem 
megakadályozása.  

Az ózdi kapitányságvezető a megelőzés fontosságát 
hangsúlyozta, amely érdekében a rendőrség például részt 
vett a városban rendezett „Élj tisztán” rendezvényen. 
Ugyancsak a bűnmegelőzés céljait szolgálja az 
„iskolarendőr” program vagy a rendőrök által fiataloknak 
tartott előadások. Szabó László, a Vasvár Úti Általános 
Iskola igazgatóhelyettese hasznos kezdeményezésnek 
tartotta az iskolarendőr programot, amely jelenléte 
folyamatos az iskolájában.  

A kiskorúakat érintő esetekben a rendőrség fokozott figyelemmel, a társszervekkel, például a 
családsegítő szolgálattal, együttműködésben jár el. Az Alkotmány úti Óvoda képviselői 
elmondták, hogy kérésük esetén a rendőrség minden alkalommal biztosított segítséget. A 
pedagógusok támogatnák, hogy az állampolgári ismeretek a tanrend részét képezzék.  

Turiné Orosz Margit, a helyi önkormányzat civil referense a szülők gyermeknevelésben való 
felelősségét, a családi kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta. Hozzá csatlakozott a 
Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány képviselője, aki a kötelességek teljesítésének 
elengedhetetlenségét hangsúlyozta. Ivány Borbála, a Helsinki Bizottság munkatársa kiemelte, 
hogy az alapvető jogok nem a kötelességek függvénye, azok mindenkit megilletnek. Felhívta 
a figyelmet a békés, támogató jellegű eszközök alkalmazásának hosszú távú hatékonyságára, 
szemben az erőszakos, kényszerítő módszerekkel. 

2. Biztonságérzet, 
szervezeti együttműködések 

A helyiek biztonságának növelése érdekében a rendőrség igyekszik erőit a bűnözés által 
leginkább érintett területekre koncentrálni. Ez csak úgy lehetséges, ha a lakóktól a 
rendőrséghez folyamatosan érkezik jelzés egy-egy terület fertőzöttségéről, a lakosok 
biztonságérzetéről. A kapitány tehát kifejezetten kéri a helyieket, hogy bármilyen 
bűncselekmény, szabálysértés, gyanús vagy veszélyes eset észlelése esetén tegyenek 
bejelentést a rendőrségen. Ha egy helyről gyakori és megalapozott bejelentéseket kapnak, 
akkor a járőrvonalakat ezek alapján törekednek kialakítani.  
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Bejelentés alapján indított célzott intézkedés pozitív példájaként említett a kapitány egy 
közelmúltban lezajlott akciót. Csernely településen hirtelen megnövekedett a lakásbetörések 
száma. Emiatt kereste meg a polgármester a kapitányságot. Az önkormányzat és a 
rendőrség lakossági fórumot hívott össze a helyzet alaposabb megismerése érdekében. A 
rendőri akciósorozatot a helyi lakosok által elmondott információk alapján tervezték és 
hajtották végre. A siker kulcsa a pontos, hiteles információ továbbítása volt.  

Az ózdi alpolgármester, Fazekas Zoltán hozzátette, hogy a városban évek óta működő 
közrendvédelmi bizottság támogatja, illetve maga is szervezője a bűnüldöző szervek és 
civilek konzultációjának. Berki Lajos az ózdi CKÖ elnöke elmondta, hogy jó az 
együttműködésük az önkormányzattal. Az önkormányzat és a civil szféra együttműködésével 
kapcsolatban Kónya Béla, a Mediátorok Ózdi Régiós Szocioszervíz Egyesületének elnöke 
kifogásolta, hogy a helyi civil szervezeteket nem vonják be kellően a munkába. Javasolta, 
hogy a helyi konfliktusok megelőzése érdekében használják ki a felsőfokú konfliktuskezelési 
képzés nyújtotta lehetőségeket, a képzésben részt vevő szakemberek tudását, képességeit.  

3. Térfigyelő kamerák 

A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban Varga László elmondta, hogy a kamerák üzembe 
helyezésére – az önkormányzattal való konzultációt követően – a rendőrség előterjesztésére, 
a rendőrségi törvény alapján kerülhet sor. A térfigyelő kamerák üzemeltetésére kizárólag a 
rendőrség illetve a közterület-felügyelet jogosult. Felhívta a figyelmet, hogy a kamerák 
számának növelése nem puszta akarat kérdése, hiszen azok kihelyezését és működtetését az 
önkormányzatnak kell finanszírozni. Az alpolgármester hozzátette, hogy Ózdon jelenleg tíz 
kamera üzemel, további három készülék kihelyezésére pedig a közeljövőben kerül sor. 

Az esetenként felvetett kritikákkal szemben a rendőrség 
képviselője biztosította a helyieket, hogy a kamerák által 
közvetített képet folyamatosan figyeli egy szakember. A 
rögzített cselekményeket vissza tudják nézni a 
felvételeken. A kapitány ugyanakkor elmondta, hogy 
mindamellett, hogy a térfigyelő rendszer nagyban segíti a 
rendőrség munkáját, nem csodaszer, a kamerák sem 
láthatnak mindent. Azokat kézi erővel vagy időbeállítás 
alapján forgatják, a felvétel minősége pedig nem minden 

esetben megfelelő, ezért fordulhat elő az, hogy a kamera a működése ellenére nem rögzít 
valamely eseményt.  

4. IGAZOLTATÁS és PANASZTÉTELI lehetőségek 

Az igazoltatás a leggyakoribb rendőri intézkedés, a legtöbb állampolgár kizárólag ilyen 
intézkedés során kerül közvetlen kapcsolatba a rendőrséggel. Emiatt az igazoltatás 
szabályszerű menetének ismerete igen fontos. 

Az ózdi rendőrkapitány elmondta, hogy az eljárás megkezdését megelőzően az intézkedő 
rendőr köteles bemutatkozni (név, rendfokozat, szolgálati hely), majd közölni az igazoltatás 
okát. Az igazoltatások célhoz kötöttek, nem lehet „csak úgy” intézkedés alá vonni az 
állampolgárokat. Az intézkedés végeztével annak eredményét ismertetni kell az érintettel. 
Varga László hozzátette, hogy esetenként fokozott ellenőrzést végeznek, ennek keretében 
járműveket, csomagokat vizsgálhatnak át, illetve egy területet lezárhatnak.  

Váradi Béla a sátai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a helyi TASZPONT vezetője azt 
kérdezte, hogy a járőrök intézkedésének jogszerűségét - különös tekintettel azok 
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diszkriminációmentességére – hogyan ellenőrzik. Váradi és más TASZPONTok vezetőinek 
tapasztalata és meglátása szerint ugyanis az igazoltatások illetve egyéb intézkedések 
(például a közúti ellenőrzés) során a rendőrök a romákat jelentősen magasabb arányban 
vonják intézkedés alá, mint ahányszor a nem cigány embereket. Váradi kifogásolta egyes 
intézkedő rendőrök hangnemét, stílusát. 

Varga válaszában elmondta, hogy a közterületi szolgálatot 
ellátó rendőrök elöljárói rendszeresen, szúrópróbaszerűen 
kiszállnak egy-egy helyszínre és ellenőrzik beosztottaik 
munkáját, az intézkedések jogszerűségét. Az ellenőrzés a 
megyei rendőr-főkapitányság feladata is. A 
kapitányságvezető leszögezte, hogy a rendőri eljárásra 
nem etnikai alapon kerül sor, hanem a jogsértések 
észlelése vagy azok megelőzése érdekében célzott 
intézkedésként. Varga tájékoztatta a fórum résztvevőit, 
hogy lehetőségük van a sérelmezett intézkedéssel 
kapcsolatban, azt követően 30 napon belül a rendőrségen, illetve – rövid határidőben – 8 
napon belül a Független Rendészeti Panasztestületnél panaszt tenni. 

Szabó Aladár, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési 
Szolgálatának vezetője megerősítette, hogy a rendőrrel szemben tett panaszokat – 
amennyiben a bepanaszolt szolgálati helye nem „fogadja azt el” – a megyei rendőr-
főkapitányság kivétel nélkül kivizsgálja és szükség szerint fegyelmi vagy büntetőjogi 
felelősségre vonja a vétkes rendőrt. Szabó sajnálatosnak nevezte, hogy a jelenleg működő 
rendszerben a bejelentő nem kap visszajelzést a panasz következményeiről, az eljárás a 
rendőri testületen belül zajlik le. Szabó felvetette, hogy jelezheti a rendőrségen, hogy igény 
mutatkozik arra, hogy a bejelentő tájékoztatást kapjon a panaszeljárás kimenetéről. Az 
ellenőrzési szolgálat vezetője elmondta, hogy 10% alatti a megalapozott panaszok aránya.  

A Helsinki Bizottság munkatársa, Tóth Balázs jelezte, hogy az, akinek fenntartásai vannak 
azzal kapcsolatban, hogy a jogsértést elkövető és az azt kivizsgáló személy egyazon 
testületnél dolgozik, forduljon a Független Rendészeti Panasztestülethez, amely a 
hatóságoktól független szakértőkből áll, így a panasz kivizsgálására nem a rendőrségi 
szervezeten belül kerül sor.  

Tóth felhívta a figyelmet az etnikai profilalkotás kérdésére. Az etnikai profilalkotás azt 
jelenti, hogy a hatóság az etnikai vagy faji hovatartozás külsődleges jegyei alapján 
kezdeményez intézkedéseket, eljárásokat az állampolgárokkal szemben, arra a feltételezésre 
alapozva, hogy az adott csoporthoz tartozók közül gyakrabban kerülnek ki a bűnelkövetők. A 
Magyar Helsinki Bizottság vizsgálta a magyar rendőrök igazoltatási gyakorlatát. A fél évig 
tartó kutatás a rendőrök saját adatgyűjtésén alapult. A tapasztalatok szerint a roma 
kisebbséghez tartozókat háromszor nagyobb eséllyel igazoltatják a rendőrök, mint a nem 
romákat, az igazoltatások alapján indult eljárások gyakorisága tekintetében viszont nincs 
különbség a két csoport között, tehát etnikai hovatartozástól függetlenül ugyanolyan arányú 
büntetőeljárás indul mindkét csoport tagjaival szemben.  

5. A jogsértések bejelentése 

Gyakran felmerülő indok, hogy az állampolgárok azért nem jelentik be, ha bűncselekményt 
vagy szabálysértést észlelnek, mert „a rendőrök úgysem jönnek ki, úgysem csinálnak 
semmit”. Varga leszögezte, hogy a bejelentéseket szigorúan, minden esetben 
dokumentálják és kivizsgálják. Elismerte, hogy a szolgálatot teljesítő munkatársak más, 
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párhuzamos feladata, leterheltsége miatt, előfordulhat, hogy nem intézkednek azonnal, ám – 
előbb-utóbb – a rendőrök kivétel nélkül, minden esetben reagálnak a bejelentésre. 
Hozzátette, hogy az is árnyalhatja a képet, hogy az intézkedésre ugyan sor került, de a 
bejelentő erről nem értesült vagy azt nem észlelte. Minden egyes bejelentésről és a megtett 
lépésekről feljegyzés készül. Valamennyi bejelentés és ügy egy rendőrségi munkatárshoz, az 
ügy előadójához tartozik. Vele szemben elvárás, hogy vegye fel a kapcsolatot az 
érintettekkel, sértettekkel. Amennyiben a bejelentésre valóban nem reagál a rendőrség, az 
érintett panaszt tehet a helyi kapitányságon, melynek kivizsgálása kötelező. 

A kapitányságvezető felhívta a figyelmet, hogy a bűncselekmények sértettjei – bizonyos feltételek 
teljesülése esetén – igénybe vehetik a megyei kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő 
Szolgálata (http://www.kimisz.gov.hu/submegyei/borsod) nyújtotta támogatásokat 
(http://www.kimisz.gov.hu/alaptev/aldozatsegito). Az áldozatsegítők Ózdon kihelyezett 
ügyfélfogadást tartanak (Jászi Oszkár u. 2. III. em. – minden páratlan hét keddjén 10-13 óra 
között).  

Horváth Judit, a Társaság a Szabadságjogokért Romaprogramjának munkatársa tájékoztatta 
a fórum résztvevőit, hogy a négy közeli településen (Ózd – Sajóvárkony, Borsodbóta, 
Farkaslyuk, Sáta http://tasz.hu/romaprogram/taszpontok-elerhetosege) működtetnek 
ingyenes jogsegélyszolgálatot. Hétfőtől csütörtökig délután 2 és 4 óra között a 
TASZPONTOKban várják azokat, akiknek jogi problémája van. A kérdésekre – internetes 
kapcsolaton keresztül – szakértő jogászok azonnal válaszolnak. A jogsegélypontok 
természetesen mindenki – nemcsak roma emberek számára – hozzáférhetőek.  

 

VI. A fórum keretein túlmutató kérdések 

A beszélgetés során több olyan hosszú múltra visszatekintő, Ózdot különösen érintő 
strukturális probléma is felmerült, amelyek megoldására nincsen mód egy alapvetően 
rendészeti kérdésekkel foglalkozó konzultáció keretében. A térségre jellemző magas 
munkanélküliség, általános elszegényedés, az etnikai feszültségek felerősödése is kihatással 
vannak a közbiztonság alakulására. Azonban ezek – a környéken élők számára vitathatatlanul 
jelentős, megkerülhetetlen kérdésekre – nem a rendőrség hivatott adekvát válaszokat adni. 

 

VII. Konklúzió 

Pozitív, hogy a fórumon számos helyi szervezet vett részt, tett fel előzetesen és a fórum 
alatt kérdéseket, élénk párbeszéd alakult ki. Ugyancsak örömteli, hogy a résztvevők – 
visszajelzéseikben – többféle továbblépési, folytatási lehetőséget javasoltak, amely 
aktivitásukat jelzi.  

Fontos problémák kerültek – nyilvánvalóan sokadszorra – felszínre. A fórum meghatározó 
része szólt a rendészeti kérdésekhez csak áttételesen kapcsolódó témakörökről, 
amelyeket – láthatóan – átsző a többség-kisebbség konfliktusa. Ezek enyhítése kardinális 
kérdés, de nem rendészeti kérdés. Ezért kizárólag a közbiztonság, rendészet területe 
vonatkozásában a Helsinki Bizottság az érintettek bevonásával – ha erre valóban van igény – 
vállalja hogy olyan, a gyakorlati problémákra, konkrét esetekre fókuszáló találkozó(ka)t 
szervez, amelynek témája a rendőrök és a cigány emberek közötti nézetkülönbségek 
feltárása és az ellentétek lehetséges kezelése.  

Más helyszínekhez, fórumokhoz hasonlóan látható volt, hogy az állampolgárok részére a 
hatóságok nem bocsátottak rendelkezésre megfelelő információt ahhoz, hogy pontosan 
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tudják, milyen esetekben lehet kérni a rendőrség segítségét, illetve mely területeken nem 
rendelkezik hatáskörrel e rendvédelmi szerv. Az ismeretek pontosítása – meglátásunk 
szerint – mindkét fél megelégedésére szolgálhatna, kevesebb jövőbeni félreértés alakulna ki.  

Ugyancsak érzékelhető az az általános jelenség, hogy az állampolgárok nem kellően 
tájékozottak saját jogaikat illetően: „Nem tudjuk, mit tehetünk, ha igazoltat a rendőr, nem 
látjuk át pontosan, hogy mit történik például a rendőrségre tett bejelentéseinkkel”. Az 
információhiányra reagálva a Helsinki Bizottság elkészít egy ismertetőt, amely a legfontosabb 
tudnivalókról tájékoztat, és amelyet mindig a zsebünkben hordhatunk.  

 

VIII. A fórum résztvevői értékélése 

Az ózdi civil-rendőr konzultáción a szervezőkön kívül 35 meghívott vett részt. A 
megjelenteknek kiosztott értékelőlapot 24-en jutatták vissza a Helsinki Bizottságnak. 
Érdekesség, hogy a válaszolók nagy része megőrizte anonimitását. 

1. Hasznosság 

A kérdőív első blokkjában a meghívottak különböző állításokat értékeltek egy hatos skálán, 
ahol az 1-es a teljes egyetnemértést, míg a 6-os a felvetéssel való maximális azonosulást 
jelentette. A résztvevők által kitöltött kérdőívek szerint a megjelentek többsége úgy látta 
szükség lenne hasonló konzultációra a jövőben, valamint ajánlaná másnak is hogy vegyen 
részt a beszélgetésen. Ez a két kérdés osztotta meg legkevésbé a megjelenteket, a 24 
válaszolóból kilencen adtak a szükségességet firtató kérdésre maximális 6-os pontszámot, 
míg a tízen voltak teljesen biztosak abban, hogy másnak is érdemes ellátogatnia egy ilyen 
fórumra.  

 
Az összes kitöltő válaszolt. Az összes kitöltő válaszolt. 

 

Mint ahogy azt az alábbi ábrák szemléltetik, a Helsinki Bizottság bevezetőjével, illetve az 
abban foglalt, a közösségi rendészetről szóló előadással szintén elégedettek voltak a 
megjelentek, a válaszolók több mint negyede értékelte 6-osra a tájékoztatást, illetve a 
résztvevők mindössze egy ötöde értékelte a közepes (3-as) értéknél rosszabbra. Az ózdi 
rendőrség képviselői által elmondottakat szintén igen hasznosnak ítélték a civilek, itt is a 6-os 
értékek voltak döntő többségben, a kitöltők negyede jelölte ezt, csakúgy, mint a második 
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legpozitívabb 5-ös értéket. Mindkét kérdés esetén igaz, hogy a kérdezettek reakcióinak 
átlaga a középesnél jobb volt, vagyis a tájékoztatókat a civilek általában hasznosnak találták. 

 

 
1 kitöltő erre a kérdésre nem adott választ. 1 kitöltő erre a kérdésre nem adott választ. 

2. Gyakoriság 

A résztvevők többsége szerint a témában további konzultációra lenne szükség, ám abban 
megoszlottak a vélemények, hogy milyen gyakorisággal kéne összeülni az érintetteknek. A 
válaszadók egyaránt 30-30%-a látta úgy, hogy háromhavonta illetve félévente kéne sort 
keríteni hasonló fórumra. Szintén a kérdezettek egyharmada mondta, hogy évente egy 
összejövetel lenne ideális. Azonban azt, hogy egyáltalán nincsen értelme ilyen fórumok 
szervezésének mindössze ketten válaszolták. Volt, aki jelezte, hogy a fórumok szervezésében 
is szívesen részt venne, a válaszadók elsöprő többsége – ha a szervezésben nem is venne 
részt – de szívesen megjelenne egy ilyen eseményen. 

3. Lebonyolítás 

A lebonyolítással kapcsolatban nem sok kifogás merült fel. Azt jelezték a válaszadók, hogy 
egy-egy témakör részletesebb megvitatása miatt más kérdésekre kevesebb idő jutott. Az 
egyik résztvevő szerint ez kezelhető, ha a jövőben tematikus, egy-egy témára koncentráló 
fórumokat tartanánk. 

4. Legérdekesebb 

A fórum leghasznosabb hozadékát a rendőrökkel való kommunikáció megvalósulásában 
látták a megjelentek, ezt a válaszadók közül többen is említették. Többen kiemelték, hogy a 
romák képviselőinek jelenléte, hozzászólásai, az általuk felvetett problémák megvitatása a 
konzultáció egyik legnagyobb pozitívuma volt. Volt olyan, aki a fórumot követően úgy látta, 
ez egy igazi párbeszéd kezdete lehet. Más meglepődött az etnikai ellentét mélységén.  

5. További javaslatok 

Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a jövőbeni konzultációk végén érdemes lenne 
összegzést adni a megvitatott problémák és az azok kezelése irányában tehető lépésekről. 
Volt több olyan válaszadó is, akik újabb témákat vetettek fel, mint például a civil szervezetek 
kompetenciáinak tudatosítása, az ózdi körzeti megbízott hiánya, a rendőrségi munka 
társadalmi megítélése.  

Budapest, 2011. július 


