MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12.
1242 Budapest, Pf. 317.
Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327
helsinki@helsinki.hu
www.helsinki.hu
dr. Balázs László r.ezredes, rendőrségi főtanácsos
Határrendészeti Főosztály vezetője
Rendészeti Főigazgatóság
Országos Rendőr-főkapitányság
Tárgy: bántalmazásokról szóló beszámolók
Tisztelt Ezredes Úr!
A Magyar Helsinki Bizottsághoz az utóbbi hetekben aggasztóan nagy számban érkeztek beszámolók a szerb-magyar
határszakaszon elfogott külföldi állampolgárok által tapasztalt rendőri bánásmóddal kapcsolatban. E beszámolók az
elfogáskor alkalmazott kényszerítő eszközök indokolatlan, aránytalan alkalmazásáról, továbbá rendőri bántalmazásról
szólnak. A kérdéses beszámolók szavahihetőségét és az aggasztó tendenciát az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság 2016.
június
4-i
sajtóközleménye
is
megerősíti
(http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/hirek/2016/az-unhcr-tmegdobbentette-a-sziriai-menekult-halala-a-magyar-szerb-hataron.html). Továbbá a magyar sajtóban a közelmúltban
több cikk megjelent arról, hogy a magyar rendőrök a határon bántalmazzák a migránsokat (pl.
http://abcug.hu/kinyitottak-kaput-es-kuldtek-kutyakat/).
A Helsinki Bizottság munkatársai 2016. május 31-én az UNICEF Magyarország képviselőjével közösen megfigyelő
látogatást tettek a fóti Károlyi István Gyermekközpontban, a kísérő nélküli kiskorúak otthonában. Annak során afgán
menedékkérő gyermekek a látogatás során egymástól függetlenül, de egymással teljes összhangban elmondták, hogy
2016. május 15. körül, az éjszakai órákban a szerb-magyar határon történt elfogásukkor a rendőrök erőszakosan
viselkedtek velük, gázspray-t használtak, ütlegelték és rugdosták őket. Az egyik gyermek elmondta, hogy a
határzárnál történt elfogásakor a rendőrkutyát is ráeresztették, aminek következtében az orrán a beszélgetésünkkor is
szemmel jól látható hámsérülés keletkezett. A sérült kiskorú elmondása szerint orvos nem látta az esetet követően,
látlelet felvételére nem került sor. Azt is megjegyezték, hogy a magyar rendőrök bánásmódja kirívóan durva volt a
szerb, macedón rendőrök eljáráshoz képest.
A gyermekek nem akarták, hogy számunkra a bántalmazás kapcsán segítséget nyújtsunk vagy segítsünk feljelentést
tenni. Információink szerint a panaszt névtelenül megfogalmazó kísérő nélküli kiskorúak ismeretlen helyre távoztak a
mi látogatásunkat követően, így a történtek alaposabb felderítésére az áldozatok további meghallgatásával sajnos
nincs mód.
Tekintettel az utóbbi időben a rendőri bánásmóddal kapcsolatban a Helsinki Bizottsághoz folyamatosan érkező
jelzésekre, kérem haladéktalan intézkedését a fentihez hasonló, korábban példa nélküli esetek hatékony kivizsgálása
és a rendőri intézkedések jogszerűségének biztosítása érdekében, hiszen mindenki érdeke, hogy hasonló esetek ne
forduljanak elő.
Kérem szíves tájékoztatását a megtett lépésekről, annak érdekében, hogy a Helsinki Bizottság hazai és nemzetközi
partnereit, valamint a közvéleményt megfelelő módon tájékoztathassa.
Szokásos együttműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2016. június 14.
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