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EMLÉKEZTETŐ 
 

I. Bevezető 

 
A szervező Magyar Helsinki Bizottság nevében a fórumot Ivány Borbála nyitotta meg és köszöntötte a 
résztvevő rendőröket és a megyei roma nemzetiségű emberek képviselőit. A Helsinki Bizottság munkatársa 
bemutatta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei roma-rendőr fórum előzményeit. 

� 2011 nyarán a Magyar Helsinki Bizottság rendőr-civil fórumot szervezett Ózdon. Itt az általánosabb 
jellegű közbiztonsági kérdések mellett kérdésként illetve kifogásként merült fel, hogy egyes rendőri 
intézkedések nem felelnek meg az egyenlő bánásmód követelményének. A fórumon jelenlévő rendőri 
vezetők álláspontja szerint a rendőri intézkedéseknek nincs etnikai alapja vagy indíttatása. Ezt a 
magyarázatot – gyakorlati tapasztalataik alapján – a jelenlévő roma nemzetiségű TASZPONT vezetők, illetve 
cigány kisebbségi önkormányzati elnökök nem találtak elfogadhatónak. Ugyanakkor a problémakör 
megtárgyalására nem kínálkozott megfelelő idő és lehetőség, ezért erre újabb találkozót kellett találni. Az 
újabb fórum előkészítése során az az igény merült fel a helyi cigány lakosság ózdi fórumon résztvevő 
képviselői részéről, hogy a rendőrök a roma lakossággal kapcsolatos magatartásával, intézkedéseik jellegével 
kapcsolatos kérdéseket megyei szinten tárgyalják meg.  

� E kezdeményezés érvényességét támasztja alá az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt egyezséggel 
zárult ügy1, amelyben az ügyfélként résztvevő Magyar Helsinki Bizottság valószínűsítette azt, hogy a Nógrád 
megyei, illetve rimóci rendőrök megsértik az egyenlő bánásmód törvényi kötelezettségét, azzal, hogy a 
kerékpár felszereltségének hiányosságai miatt szinte kizárólag a – lakosság legfeljebb 20% körüli arányát 
kitevő – roma lakosokat büntetik meg szabálysértés elkövetése miatt, annak ellenére, hogy a helyi lakosok 
körében általánosan jellemző az, hogy hiányos felszerelésű biciklivel közlekednek. A hátrány abban nyilvánul 
meg, hogy az egyébként jogszerű jogkövetkezményt csak a cigány emberekkel szemben alkalmazzák, míg a 
többségi társadalomhoz tartozók szabálysértése felett – minden bizonnyal – szemet hunynak a rendőrök. A 
Borsod megyei roma lakosok szerint e gyakorlat nemcsak Nógrád megyére igaz. 
 
Ezt követően a Helsinki Bizottság munkatársa ismertette a fórum tervezett forgatókönyvét. A megyei 
cigány vezetők terepmunkájuk és egy előkészítő megbeszélés keretében összegyűjtötték, tematizálták 
azokat a kérdéseket, amelyeket a rendőrség munkájával kapcsolatban a legfontosabbnak látnak a roma 
nemzetiség vonatkozásában. Az ismertetni kívánt jelenségek természetesen nem figyelhetőek meg 
valamennyi a fórumon képviselt településen, azonban a példák gyakoriak, rendszeresen előfordulnak, tehát 
általános jelenségekről, rendszerszintű problémákról lehet beszélni. Fontos kiemelni, hogy vannak jó példák 
is. Cél, hogy a fórumon a felvetett kérdésekre megoldásokat is találjunk. Ezek között lehetnek azonnali 
lépések és hosszútávra szóló javaslatok. A fórum arra vonatkozó kísérlet, hogy egy asztalnál ülve, 
partnerként próbáljuk egy lépést tenni a felmerült nehézségek megoldása irányába. Ez egy másfajta út – 
mint pl. a rimóci ügy –, amely remélhetőleg eredményes lesz, így nem kell fájdalmas jogi eljárások 

                                                 
1 Az ügyben kiadott sajtóközlemény itt található: http://helsinki.hu/rendorsegi-lepesek-az-etnikai-aranytalansagok-
kikuszobolesere. A vizsgálat során feltárt adatok pedig itt olvashatóak:  
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/EBH_eljaras_adatok.pdf.  
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keretében érvényesíteni a cigány emberek egyenlő bánásmódhoz fűződő jogát, hanem a hatósági, bírósági 
eljárásokat tárgyalásokkal sikerül elkerülni.  
 
A roma képviselők tizenkét témát gyűjtöttek össze, amelyekről szeretnének beszélni: 
1. félelemkeltő légkör  
2. zaklató jellegű igazoltatás  
3. kocsi átvizsgálása jogszerű indok nélkül 
4. kiprovokált, nem létező szabálysértés miatti felelősségre vonás 
5. diszkriminatív bírságolási gyakorlat  
6. méltánytalanul magas összegű bírságok  
7. túlzott fokozott rendőri jelenlét  
8. magánlakásokba bemenés törvényes alap nélkül 
9. bántalmazás  
10. előállítás, őrizetbe vétel módja, okai 
11. iskola, gyerekekkel való viszony  
12. jó példák  
 
Világos, hogy a jelenlévő két fél egyike sincs könnyű helyzetben. A roma vezetők lakóhelyük roma 
származású lakosságát képviselik, érdekeiket és jogaikat kívánják érvényesíteni. Ez nagy kihívás. 
Természetes, hogy fellépésük miatt nem érheti őket hátrány, épp’ ellenkezőleg: elismerés illeti őket. A 
rendőrök teljesítményét legtöbbször kizárólag a statisztika alapján mérik, az állampolgári elégedettség csak 
marginálisan jelenik meg mérőszámként, az egyedi intézkedésekből összeálló gyakorlatot vizsgálni pedig 
összetett kérdés. 
 
A TASZ Romaprogramjának terepmunkása, Juhász Péter megköszönte a rendőri vezetőknek a fórum 
lehetőségét, részvételüket. Elmondta, hogy a célkitűzés, hogy a felek átbeszélhessék a romák által tapasztalt 
nehézségeket, egyezségre jussanak, ne a bíróságon, ellenfélként találkozzanak egymással.  
 

 

II. Nehézségek és megoldási javaslatok 

 
Váradi Béla, a sátai cigány nemzetiségi önkormányzat és a TASZPONT vezetője felszólalásában elmondta, 
hogy az általa ismert területen nagyon gyakori a romák igazoltatása. Előfordul, hogy naponta többször 
ugyanazokat az embereket igazoltatják. Értetlenségét fejezte ki, hogy például a gyermekeiket a nevelési, 
oktatási intézménybe kísérő szülőket miért, milyen törvényi ok alapján igazoltatják, ennek mi az értelme. 
Elmondta, hogy tapasztalatai szerint tíz igazoltatás közül nyolc alanya cigány személy, tehát az igazoltatás 
kifejezetten a roma nemzetiséghez tartozókra irányul. Rendszeres, hogy az igazoltató rendőr nem tartja be a 
jogszabályban foglalt előírásokat vagy az alapvető viselkedési szabályokat, tiszteletlenül, lekezelően 
beszél az igazoltatott személlyel, tegezi, különböző lealacsonyító megjegyzéseket tesz. Váradi kifogásolta 
azt is, hogy a rendőrök általában rendkívül magas összegű szabálysértési bírságot szabnak ki, amely 
kifizetésére a joghátránnyal sújtott embereknek esélyük sincs, így életük aránytalan mértékben elnehezül.  
 
Lázi István János, a sajókazai cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy Sajókazán a 
rendőrök sokkal gyakrabban járőröznek a cigánytelepeken, mint a falu egyéb részein. Ezt a romák nem 
biztonságérzetük erősítéseként, hanem fenyegetésként, gyanakvásként értékelik. Lázi jelezte, hogy a 
rendőrök több esetben azzal „zsarolták” a romákat, hogy ha nem írják alá a helyszíni bírságról szóló 
nyomtatványt, amellyel elismerik a szabálysértés elkövetését és megfosztják magukat a jogorvoslati 
lehetőségektől, akkor előállítják, majd 72 órára őrizetbe veszik őket.  
 
Derdák Tibor, a sajókazai dr. Ámbédkár iskola igazgatója szerint a cigányok valóban fenyegető légkörben 
élnek, amely fenntartásában jelentős szerepe van a Jobbiknak. Ugyanakkor a párt sajókazai rendezvénye 
előtt a rendőrség ígéretet tett, hogy nagy erőkkel lesz jelen, és szükség esetén eljárásokat kezdeményez a 
jogsértő pártszimpatizánsok ellen. Az ígéret szerinti erőteljes fellépést azonban a helyi roma lakosság nem 
tapasztalta, ezzel ellentétben azt igen, hogy keményen lépnek fel, tízezres nagyságrendű bírsággal büntetik 
a nem megfelelő felszereléssel járó biciklistákat.  
 
Váradi ezt kiegészítve elmondta, hogy ismer olyan esetet, hogy egy napon négy alkalommal igazoltattak 
egy cigány embert a rendőrök. Miért a cigány a célpont? A romák nem ugyanolyan állampolgárok, mint a 
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többiek? A cigányokat nem szolgája és védi a rendőrség? – kérdezte. Megjegyezte, hogy a rendőri jelenlét 
fontos, ennek a bűnelkövetőkkel szemben van visszatartó ereje, de a romák azt érzik, hogy a rendőrségi 
jelenlét célja a magyar nemzetiségű emberek védelme a romákkal szemben. Lázi Attila, a putnoki TASZPONT 
vezetője kirívó esetet idézett fel az igazoltatások kapcsán: vele fordult elő az, hogy igazoltatáskor a rendőr 
miután Lázi átadta neki személyi igazolványát, összetörte a plasztikkártyát, majd a megrongált személyiért őt 
büntették meg. 
 
Kovács Béla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a rendőri intézkedések a jogszabályokon alapulnak, kollégái azoknak megfelelően 
járnak el. Meglepődött azon, hogy a cigány emberek a rendőröktől félnek, nem a szélsőséges eszméket 
valló, őket fenyegető személyektől. Meglátása szerint a romáknak nincs okuk félni a rendőröktől. Kovács 
szerint csupán az lehet kérdés, hogy indokolt és jogszerű-e a rendőri intézkedés, a félelemre vonatkozó 
megállapítások azonban nem megalapozottak. Milyen félelme lehet a rendőrtől egy jogkövető 
állampolgárnak? – tette fel kérdését. Kovács Béla elmondta, hogy a rendőrség nem tartja nyilván, hogy a 
szabálysértést elkövetők vagy akár a jogkövető állampolgárok közül ki roma. Megjegyezte a bevezetőben 
említett rimóci ügy vonatkozásban, hogy nem ismeri, milyen adatok alapján állapították meg, hogy az 
intézkedés alá vontak roma származásúak voltak.  
 
Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság programvezetője elmondta, hogy etnikai adatok híján valóban 
nehéz bizonyítani az aránytalan gyakorlatot. Ugyanakkor a TÁRKI 2006-os, az igazoltatásokat vizsgáló 
kutatása azt mutatta ki, hogy a rendőrök maguk mondták, hogy hajlanak arra, hogy etnikai alapon 
igazoltassanak. A Magyar Helsinki Bizottság – szintén az igazoltatásokat vizsgáló – kutatása pedig azt 
mutatta ki, hogy a romáknak háromszor nagyobb az esélyük arra, hogy igazoltassák őket, mint a nem 
romáknak. Tóth hozzátette, hogy természetesen nem egy speciális magyar jelenségről van szó, hiszen a 
világon mindenhol van hasonló probléma és panasz az etnikai kisebbségek részéről2. A rimóci ügyben a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság maga is elismerte, hogy az egyenlőtlen bánásmódnak lehet alapja. 
Természetesen el kell fogadnunk a rendészeti igazgató kijelentését, miszerint nincs ismerete az etnikai 
alapon történő igazoltatásról, ettől függetlenül a jelenség létezhet.  
 
Garami Antal, az encsi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy Fügödön az egyenlő 
bánásmód követelményének megtartása azért nem kérdés, mert a helyiek 98%-a roma. Ettől függetlenül az 
emberek félnek az igazoltatástól. Lázi Attila példát is említ arra, hogy esetenként milyen stílusban 
beszélnek a rendőrök a romákkal az igazoltatáskor: „Állj vigyázzba! Húzd ki magad! Pofa be!”. Lázi szerint 
ez a viselkedés félelmet kelt a cigányokban. 
 
A fórumot moderáló Ivány Borbála két témát emel ki az elhangzottakból: 
� a romákat nagyságrendekkel többet igazoltatják, mint a nem romákat; 
� a rendőrök tiszteletlenül beszélnek az intézkedés alá vont romákkal; 
� sokszor aránytalanul magas a kiszabott helyszíni vagy pénzbírság összege. 
Mit lehet tenni? A rendőrök mit tennének a cigány emberek helyében, hova fordulnának?  
 
Kovács Béla azt mondta, hogy az elhangzott kifogásokról több visszajelzésre lenne szükségük, a rendőri 
vezetők csak akkor tudnak egy problémával foglalkozni, ha tudnak róla. Ugyanakkor – mondta el – minden 
ügy egyedi, ezért az összes érintettet meg kell hallgatni egy adott kérdésben. A felvetett panaszokra jogi 
úton kell megoldást találni: a rendőrségi törvény szerint a sérelmet szenvedett félnek panasszal kell élnie, 
amelyről határozatot hoz a rendőrség, ezzel szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet másodfokú 
hatóságként a megyei rendőr-főkapitányság vizsgál ki, majd bírósághoz lehet fordulni. A panaszok száma 
jelzi a rendőri vezetők számára az egyes kérdések, jelenségek súlyát, amelyekkel eszerint fognak foglalkozni.  
 
Tóth Balázs hozzáfűzte, hogy a rendőrségi panaszmechanizmus függetlenségével és hatékonyságával 
kapcsolatban kétségek merülhetnek fel. Továbbá rendszerint olyan esetek fordulhatnak elő, amelyeket nem 
lehet bizonyítani, így a panaszok megalapozatlannak minősülnek. Ennek ellenére a rendőrség az ilyen jellegű 
panaszokat jelzésnek értékelné-e, amely alapján foglalkozna-e a jelzett problémákkal? 
 
Kovács Béla válaszolt: a panasz, a kivizsgálás eredményétől függetlenül egy jelzés, amellyel 
foglalkoznak. Ugyanakkor, ha nincs panasz, akkor nincs jelzés, ezért nem tudnak vezetői szinten 

                                                 
2 Az etnikai profilalkotás kiküszöbölésére az Európai Alapjogi Ügynökség magyar nyelven is elérhető kézikönyvet 
készített: fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Guide-ethnic-profiling_HU.pdf. 
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foglalkozni vele. Juhász Péter arról érdeklődött, hogy a jogi út mellett van-e informális csatorna, amelyen 
keresztül a panaszokat, kifogásokat jelezni lehetne, hiszen feltehetően nem kifizetődő és hatékony, ha 
egyedi, sorozatos, formális panaszok miatt szembefordulnak a rendőrök és az állampolgárok. A rendészeti 
igazgató megerősítette, hogy kizárólag konkrét ügyekben van lehetőségük intézkedni, amelyekben 
minden felet meg lehet hallgatni.  
 
Kalapos István, tiszaújvárosi kapitányságvezető egyetértett, hogy a roma képviselők által felvetett problémák 
igen összetettek. 2007 óta a romák integrációját segítő projektben vesz részt a tiszaújvárosi rendőrség. 
Igyekeznek programokat szervezni.  
Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy vannak olyan rendőrök, különösen az állomány fiatalabb tagjai között, 
akik nem bánnak megfelelően az állampolgárokkal. E kifogás kezelése érdekében állománygyűlést tartott, 
illetve az érintett rendőrrel megbeszélték a kérdést. A kapitány elismerte, hogy hasonló jelenség, 
tiszteletlen bánásmód mással, máshol is előfordulhat. 
Kalapos megemlítette, hogy a rendőrök munkáját a jogszabályok határozzák meg, ha szabálysértést 
érzékelnek, akkor kötelesek intézkedni. Az intézkedés egyik formája a helyszíni bírság. A kiszabott bírság 
mértéke – meglátása szerint – olykor vitatható, ugyanakkor fontos tudni, hogy az új szabálysértési 
törvény szerint a korábbiaknál magasabb bírságösszegek meghatározására is lesz lehetőség. Elmondása 
szerint a rendőrei igyekeznek figyelembe venni a szabálysértési eljárás alá vont személyi körülményeit is. Az 
általa átnézett adatok szerint az egyes településekre vonatkozó bírságok számában nem voltak jelentős 
különbségek. Meglátása szerint nem megalapozott az az állítás, hogy rendőrök szándékosan, mintegy 
zaklató jelleggel ugyanazt az embert igazoltatják és bírságolják.  
 
Váradi Béla azt mondta, hogy neki, mint cigány embernek két dologtól kell félnie, a szélsőségesektől és a 
rendőrségtől. Meglátása szerint a rendőr azért kezdeményez intézkedést vele szemben, mert roma. Ezt 
nagyon nehéz bizonyítani. Ráadásul, ha lépne valamit, akkor tartania kéne a megtorlástól.  
 
Orsós János, a dr. Ámbédkár Gimnázium fenntartója elmondta, hogy a gimnázium munkatársaival 
tisztelettudóan beszélnek a rendőrök, de a bírságok összege, a jogsértés súlyához képest rendszerint 
aránytalanul magas (pl. egészségügyi doboz hiányáért 20.000 forintos bírság), a bírságolási gyakorlat 
pedig zaklatónak tűnik (másnap ugyanezt az embert ismét megállították és számon kérték az egészségügyi 
doboz meglétét). Volt olyan esetük is, amelyben a másodfokú szerv az eljárásban megállapította, hogy a 
helyi rendőr jogszerűtlenül járt el (a gépjármű felelősségbiztosításról szóló igazolás hiánya miatt jelentették 
fel a fórumon szintén jelenlévő Orsós Zoltánt, noha az igazolást nem köteles magánál hordani). A rendőri 
jelenlét majdnem állandó a sajókazai iskolánál, olykor a tanáriban is igazoltatnak a rendőrök, ezért a tanárok 
félnek bemenni az iskolába.  
 
Kovács Béla javasolta a Készenléti Rendőrséggel való egyeztetést, mert a fórum résztvevői által feltárt 
kifogások egy részében e szervezeti egység érintett.  
 
Dsupin Róbert, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság vezetője kiállt amellett, hogy a rendőrség nem lehet 
rasszista, nem különböztetheti meg a romákat, szlovákokat, stb. Elmondta, hogy a túl gyakori (pl. 
napjában többszöri) igazoltatás jogsértő. Fontosnak nevezte, hogy ezek az esetek kiderüljenek. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy minden kapitányságvezetőnek van fogadóórája, ahol a hasonló jellegű panaszokat el 
lehet, kell mondani.  
Hozzátette, hogy az elmúlt fél évben kétszer próbált meg romák számára fórumot szervezni. Az első 
meghívás nem ért el a címzettekhez, a második alkalommal pedig csak egy nemzetiségi önkormányzati 
vezető jött el a megbeszélésre, aki azonban nem jelzett kifogást. „Ha nem merik elmondani a problémákat, 
akkor nem lehet min segíteni!” – mondta el.  
Meglátása szerint egyes fiatal rendőrök szakmailag és emberileg is „fejlesztésre” szorulnak. Tapasztalatai 
szerint a tiszteletlen beszéd egy-két rendőrre jellemző. Ha beosztottjaira ilyen panasz érkezik, akkor felhívja 
figyelmüket arra, hogy változtassanak viselkedésükön. Ennek eredményeként a panaszok rendszerint 
megszűnnek. A sátoraljaújhelyi rendőrkapitány megdöbbent azon, hogy volt olyan eset, hogy a rendőr 
összetörte az igazoltatott személy igazolványát.  
 
Lázi Attila elmondta, hogy a putnoki őrsön nem hallgatják meg a panaszt tenni szándékozókat, a rendőr 
arra hivatkozik, hogy „nincs felhatalmazva” a panasz felvételére. Ennek következtében a putnokiaknak az 
Ózdi Rendőrkapitányságra kell utazniuk, ha panaszt akarnak tenni. Előfordult az is, hogy a panasz 
jegyzőkönyvezését csak imitálta (a papírra rajzolt) a putnoki rendőr. 
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Varga László, az Ózdi Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy ha a kapitányságon személyesen soron 
kívül lehet panaszt tenni. Erről kötelező jegyzőkönyvet felvenni. A panaszt minden esetben felveszik. 
Tájékoztatása szerint 2011-ben nagyságrendileg tízezer rendőri intézkedés történt és kb. tíz panaszt juttattak 
el a kapitányságra. Meglátása szerint túlzás, amit a fórum roma résztvevői állítanak, hiszen az nem fordulhat 
elő, hogy érdemben ne foglalkozzanak egy panasszal. Ezzel szemben az több esetben előfordult, hogy a 
panasztevő az írásban tett panaszát követően nem akart részt venni panasza kivizsgálásában. Például volt 
olyan település, ahonnan hét panasz érkezett, azonban a rendőrség nem tudta a panaszosokat elérni, ezért 
nem tudták érdemben kivizsgálni a beadványt. Varga javasolta, hogy az állampolgárok tegyenek panaszt, ha 
egy rendőri intézkedés nem jogszerűen vagy nem tisztességesen történik. A kapitányságvezető ígéretet tett 
arra, hogy Lázi Attila által jelzett ügyet, ahol Lázi állítása szerint a rendőr széttörte a személyi igazolványt, 
kivizsgálják.  
 
Galyas Jenő a sárospataki TASZPONT vezetője jelezte, hogy Tiszakarádon sok a panasz arra vonatkozóan, 
hogy a rendőrök nem emberségesek: előfordulnak bántalmazások, szándékos károkozás. A TASZPONT 
vezetője szeretné ezeket a panaszokat megtárgyalni a rendőrökkel. Galyas felvetette, hogy egy idős 
sárospataki lakosra „utaznak” a rendőrök, rendszeresen mondvacsinált okok miatt büntetik meg. A 
rendőrök, annak érdekében, hogy ne legyen egy rendőr számon kérhető a sok büntetésért, egymás között 
„felosztják”, hogy ki szabja ki a büntetést.  
 
Harkály Csaba, a farkaslyuki roma nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy volt olyan eset, hogy a 
rendőrök igazoltattak valakit, elvették az igazolványát és kidobták. Az öt szemtanú feljelentést szeretett 
volna tenni, de erről lebeszélték őket a rendőrök: „Minek ebből ügyet csinálni?”. Harkály kifogásolta, hogy 
olyan eset is előfordult, hogy egy rendőr az iskola épületében bántalmazott cigány gyerekeket. Amikor 
feljelentést akartak tenni a rendőrségen, a rendőrök azt állították, hogy a roma gyerekek hazudnak. Varga 
László, ózdi rendőrkapitány úgy reagált, hogy tudomása szerint a második esetben Harkály vonta vissza a 
feljelentést. Harkály ezt elismerte, azért vonta vissza a feljelentést, mert álláspontja szerint az oktatási 
intézmény dolgozóinak volt kötelezettsége az eljárás. Juhász Péter, a TASZ Romaprogramjának 
terepmunkása egy további, hétesi ügyet említett, ahol a rendőrök nem foglalkoztak megfelelően a romák 
bejelentésével. Az ózdi kapitány tájékoztatott, hogy szigorúbb panaszmechanizmust alakítottak ki a 
kapitányságon: az állampolgárok rendőrökkel szembeni panaszáról azonnal jelentést kell tennie a panaszt 
felvevő rendőrnek a kapitányságvezetőnek, így a kapitány legkésőbb egy órán belül tudomást szerez a 
panaszról, amelyet követően minden esetben érdemi vizsgálatot rendel el. 
 
Juhász azt kérdezte, hogy bírságoláson kívül van-e más eszköze a rendőrségnek, ha szabálysértést észlel? A 
figyelmeztetésekről van-e statisztika.  
 
Kovács Béla rendészeti igazgató elmondta, hogy a rendőrök háromféle eszközből válogathatnak: 
figyelmeztetést alkalmaznak, helyszíni bírságot szabnak ki vagy feljelentik a szabálysértőt. Az elzárással is 
büntethető szabálysértések esetén őrizetbe vehetik az eljárás alá vont személyt, annak érdekében, hogy 
gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítsák, lefolytassák a szabálysértési eljárást. A rendőr személyes 
megítélésén múlik, hogy mely jogkövetkezményt alkalmazza, kivéve az ún. „fix bírságos” eseteket, 
amelyekben nincs lehetőség a mérlegelésre, hanem a jogszabályban meghatározott összegű bírságot 
kötelezően kell alkalmazni. Továbbá a közigazgatási bírságok esetében is fix bírságot kell alkalmazni. Ha van 
mérlegelési jogköre a rendőrnek, akkor fokozatosan köteles alkalmazni az egyes jogkövetkezményeket, 
első esetben rendszerint figyelmeztetéssel kell élnie. Természetesen előfordulhat, hogy a szabálysértőt már 
az első esetben is bírságolják vagy feljelentik, ha ezt a cselekmény súlya indokolja. Ha az állampolgár szerint 
a bírságolás mértéke vagy az alkalmazott jogkövetkezmény túlzó, akkor panaszt kell tenni (mikor történt 
az eset, pontosan hol, ki volt az eljáró rendőr).  
 
Lázi István János a fokozatosság alkalmazása vonatkozásában elmondta, hogy volt olyan eset Sajókazán, 
hogy 50.000 forintra büntettek valakit azért, mert nem volt nála a személyi igazolványa, amelyet a lakásán 
hagyott, amely egyébként közel volt az igazoltatás helyszínéhez. A rendészeti igazgató azt kérdezte, hogy 
„Miért írta alá a helyszíni bírság nyomtatvány az illető?”. Lázi elmondta, hogy azért, mert a rendőrök azzal 
fenyegették az illetőt, hogy őrizetbe veszik, ha nem írja alá. Az ilyen típusú fenyegetés, 
nyomásgyakorlás gyakran előfordul. Lázi István János jelezte, hogy nagy szükség lenne olyan fórumokra, 
ahol tájékoztatják az embereket a közlekedést érintő szabályokról, a közelmúltbeli jogszabályváltozásról.  
 
A fokozatosság kérdésére reflektálva Balogh Beatrix, a sajókazai Dzsaj Bhím közösség szociális munkása 
elmondta, hogy Sajókazán a statisztikák szerint 2010-ben 357 esetben tettek feljelentést, és 807 esetben 
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szabtak ki helyszíni bírságot a rendőrök. 2011-ben 326 feljelentés született és 1315 helyszíni bírság. 
Utóbbi esetben jelentős a különbség. Mi ennek az oka? 
 
Szerencsi Árpád, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a kommunikációnak nagy 
jelentősége van. Negatív példa, hogy a média sokszor félretájékoztat egyes konkrét ügyekről, ennek igen 
rossz hozadékai lehetnek. Meglátása szerint a fórumon felvetett kérdések általános társadalmi problémákat 
érintenek, mindenki a saját ügyét, gondját látja a leginkább jelentősnek. Ugyanakkor elismerte, hogy van 
olyan rendőr, akit ki kell szűrni a rendszerből, mert nem megfelelően járnak el, persze az 
állampolgárok, romák között is van olyan, aki a rendőrökkel szemben viselkedik tiszteletlenül.  
 
Kalapos István, a tiszaújvárosi kapitány tájékoztatott, hogy fokozott rendőri erőnek kell jelen lennie akkor, 
ha egy területen nő a bűncselekmények száma. Megerősítette, hogy előfordul, hogy a romák beszélnek 
elfogadhatatlan stílusban a rendőrökkel, ezt olykor elnézik, noha garázdaság szabálysértése miatt akár elő is 
állíthatnák ezeket az embereket.  
 
A moderátor tisztázta, hogy természetesen nem az a cél, kérés, hogy a rendőrök ne büntessék a 
jogszabálysértést elkövetőket. A kérdés az, hogy mit lehet tenni abban az esetben, ha a bírságolási 
gyakorlat diszkriminatív. És akkor mi a teendő, ha az állampolgárra nyomást gyakorol a rendőr, hogy írja alá 
a helyszíni bírság nyomtatványt, mert ha nem teszi, akkor magasabb összegre bünteti, illetve biztos, hogy 
súlyosabb jogkövetkezményekkel számolhat? 
 
A tiszaújvárosi kapitányságvezető elmondta, hogy a rendőrség sajátos rendszerben működik, ahol mindenért 
a kapitány felelős, az ő feladata az állomány nevelése is.  
 
Kiss Gyula a kesznyéteni roma önkormányzat vezetője arról panaszkodott, hogy úgy büntetik meg az 
embereket a rendőrök, hogy meg sem kérdezik, milyen a szabálysértési eljárás alá vont személy anyagi, 
szociális helyzete, magas bírságot szabnak ki, ami miatt a romák nem tudnak megélni. A bírságolás 
diszkriminatív. Ha csoportban vannak a romák, szinte azonnal igazoltatják őket. Előfordult olyan eset is, 
hogy a rendőrök bementek a ház udvarára és az ott álló kerékpár hiányos felszerelése miatt kezdeményeztek 
eljárást. Az emberek nem mernek a falvakban az utcán közlekedni, mert biztosak lehetnek benne, hogy 
megállítja őket valamiért a rendőr és megbünteti. Rendszeres, hogy durva hangnemben beszélnek velük. A 
kirekesztés általános jellegű az élet más területein is.  
 
Horváth Henrik, az alsózsolcai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy településükön 
egészen más a helyzet, mint a többi helységben. Természetesen vannak nehézségek, de az alapvető 
dolgokkal nincs gond. A fórumok nagyon hasznosak. Ő rendszeresen kommunikál a helyi rendőrőrs 
vezetőjével, ha gondja van, megkeresi, elmondja a panaszát. A rendőri vezető személyének nagy 
jelentősége van, ők korábban például nem tudtak egyeztetni, most a rendőrség nyitott erre. A 
településükön négy éve működik roma polgárőrség. Ez hasznos.  
 
Juhász Péter, a TASZ munkatársa a fórum második részének elején felhívta a figyelmet arra, hogy az 
általánosításokat el kell kerülni. Ugyanúgy nem lehet egyetérteni a „cigánybűnözés” fogalmával, mint 
azzal, hogy minden rendőr rasszista lenne. Juhász leszögezte, hogy pont azért vagyunk itt, hogy érdemi 
párbeszédet folytassunk, megoldásokat találjunk a problémákra. Mi lehetne ez, rendszeres találkozó a 
rendőrök és a roma lakosság képviselői között? 
 
Kucsinka Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportjának 
vezetője tájékoztatta a résztvevőket, hogy működik egy országos szintű munkacsoport. Ebben a roma 
nemzetiséget Farkas Félix, az Országos Roma Önkormányzat alelnöke képviseli. A munkacsoport célja, hogy 
legyen egy fórum, ahol a jelenleg tárgyalt kérdésekhez is hasonló ügyeket lehet megvitatni. A multikulturális 
környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló ORFK utasítás és útmutató képzést és pszichológusi 
segítséget biztosít a kulturáltabb rendőri intézkedésekben. Minden kapitányságvezető saját területén tart 
kistérségi egyeztető fórumot. Továbbá vannak negyedéves és féléves találkozók. Ezeken a fórumokra 
szélesebb személyi kört is meg lehetne hívni. Több kapitányság kötött együttműködési megállapodást a 
helyi nemzetiségi önkormányzattal, amely szintén segítheti a problémák azonosítását és kezelését, a 
rendszeres fórumok megszervezését. A rendőrségnek is célja, hogy intézkedéseik kulturáltak legyenek.  
 
Lázi István János szerint Farkas Félix nem tudja megfelelően képviselni a megyei roma lakosságot (pl. a 
sajókazaiaknak egyáltalán nincs vele kapcsolatuk), ezért szélesebb körű, más képviseletre is szükség van.  
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Kucsinka erre reagálva kifejtette, hogy a helyi kapitánynak kell jelezniük a TASZPONT vagy nemzetiségi 
önkormányzati vezetőknek, hogy szeretnének részt venni a fórumokon. Ha jelzik részvételi szándékukat, 
meghívást fognak kapni. Tóth Balázs, a Helsinki Bizottság munkatársa a javaslat alapján kérte, hogy a 
megyei rendőr-főkapitányság állítson össze egy listát azokról a fórumokról, amelyen e megbeszélésen 
elhangzott panaszokhoz hasonló kéréseket, kifogásokat be lehetne csatornázni. Juhász Péter kérdésére a 
megyei rendőri vezetés megerősítette, hogy a helyben aktív, jogérvényesítésért küzdő TASZPONT vezetők, 
vagy akár a TASZ és a Helsinki Bizottság delegáltjai is részt vehetnek a rendőrökkel tartott fórumokon.  
 
A sátoraljaújhelyi kapitány közölte, hogy személyesen folytatta le a felvételi eljárást a rendőrséghez felvett 
fegyveres biztonsági őrök tekintetében, ahol külön figyelmet fordított arra, hogy roma származásúakat is 
alkalmazzanak. E gyakorlat a rendőri állományba való integráció tekintetében is példát mutat. A roma 
emberek polgárőrségben való részvétele is jó gyakorlat. Sőt, van olyan település is, ahol cigány a 
polgármester, pedig a település 40%-a roma, a polgármesterré azért választották ezt az embert, mert 
elégedettek voltak a munkájával. Erről a településről például soha nem kapnak panaszt a rendőri 
intézkedésekre. Kalapos István tiszaújvárosi rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy alkalmaznak roma 
fegyveres biztonsági őrt. Kiváló tapasztalataik vannak. A mezőkövesdi rendőrkapitányság vezetője, Szerencsi 
Árpád megerősítette, hogy fontos, hogy roma fiatalok is rendőrré válhassanak. Neki csak pozitív 
személyes tapasztalatai vannak. Ugyanakkor a felvételre vonatkozó szabályokat be kell tartaniuk.  
 
Derdák Tibor, a Dzsaj Bhím közösség által fenntartott sajókazai iskola igazgatója elmondta, hogy a 
középiskolájuknak jó lenne, ha kapcsolatot tudnának teremteni a megyei rendőrkapitánysággal, egyelőre 
azonban ezt nem sikerült elérni. Egyetértett, hogy fontos, hogy cigány származású rendőrök is szolgáljanak a 
testületben. Ő nagyon sok fiatalt ismer, aki rendőr szeretne lenni, de ez nagyon kevésnek sikerül, annak 
ellenére, hogy alkalmasak lennének. Olyan akadály miatt például, hogy a fiatal családjában van büntetett 
előéletű ember. Derdák az iskola, illetve a gyerekek rendőri pályára irányítása ügyében megkeresné a 
rendőr-főkapitányságot. Kucsinka Tamás ígéretet tett, hogy egy későbbi időpontban egyeztetnek.  
 
Mucsa Istvánné, a vajdácskai TASZPONT vezetője saját példával támasztotta alá Derdák ismereteit. 
Elmondta, hogy a lánya is jelentkezett rendőr szakközépiskolába, de nem vették fel, pedig jó eredményei 
voltak. Tapasztalataik szerint a romákat rendszerint nem veszik fel az iskolába jó eredményeik ellenére sem. 
Kucsinka cáfolt: a felvételin tesztet kell kitölteni, amely objektív dolog, a bőr- vagy a hajszín nem számít.  
 
Egy kérdésre Kucsinka elmondta, hogy iskolai programokat is szervez a rendőrség. Ha van rá igény, azt a 
helyi rendőri szervnek kell jelezni. 
 
Vannak olyan települések, ahol roma polgárőrség működik. Hejőbábán például a rendőrség ösztönözte a 
cigány emberek „vegyes” polgárőrségben való részvételét. Juhász Péter szerint ez lehet jó megoldás, nem 
az etnikai alapon alakuló polgárőrségek.  
 
Váradi Béla a sátai képviselő elismerte, hogy fontos lehet a rendőri jelenlét, azonban elengedhetetlen, hogy 
a cigányok érezzék, hogy őket is szolgálják, védik a rendőrök, nemcsak a többségi lakossághoz 
tartozókat.  
 
Tóth Balázs a diszkriminatív igazoltatás problematikájára reagálva elmondta, hogy a Magyar Helsinki 
Bizottság készített egy kutatást, amelyben azt kérték az igazoltatást végző rendőröktől, hogy jegyezzék fel az 
igazoltatás okát, valamint azt, hogy meglátásuk szerint az igazoltatott személy roma-e. A kutatás során a 
járőrpárossal mindig volt egy roma ember, aki szintén jelezte a feljegyzésen, hogy meglátása szerint az 
igazoltatott személy roma-e. Az eredmények szerint egy romának háromszor nagyobb az esélye, hogy 
igazoltassák, mint egy nem roma állampolgárnak, holott az igazoltatások alapján a romákkal szemben 
nem indul több eljárás, mint a nem romákkal szemben, tehát nem lehet jogos alapja a gyakoribb 
igazoltatásnak.  
 
Tóth aziránt érdeklődött, hogy van-e arra lehetőség, hogy az RK lapok alapján a rendőrség vizsgálja, hogy 
mely rendőrök igazoltatnak kiemelkedően sokszor úgy, hogy az igazoltatást nem követi intézkedés, eljárási 
cselekmény. Kovács Béla azt javasolta, hogy akit rendkívül sokszor (pl. egy nap több alkalommal) 
igazoltatnak, az tegyen panaszt a rendőrségen. Kucsinka Tamás hozzátette, hogy nem feltétlenül készül RK 
lap az igazoltatásról, tehát ez alapján nem tudják megállapítani, hogy kit, melyik rendőr, hány alkalommal 
igazoltatott.  
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Juhász Péter azt a félelmét osztotta meg a jelenlévőkkel, hogy a gyakori, rendszeres panaszok minden 
bizonnyal feszültséget okoz a helyiek és a rendőrök között. Ezért kérdés, hogy van-e más, informálisabb útja 
a kifogások továbbításának. Kovács Béla tájékoztatott, hogy nincs más lehetőség, mint a rendőrségi 
törvény szerinti panasztétel. Álláspontja szerint azonban, annak nem lesz/lehet negatív 
következménye, ha az állampolgárok élnek panaszjogukkal.  
 
Arra a felvetésre, hogy a helyi lakosok érdekérvényesítésében aktív romák rendszeres időközönként (pl. 
havonta) elmondják az általuk tapasztalt eseteket a rendőri vezetőknek Kovács Béla úgy reagált, hogy a 
rendőrség kizárólag konkrét ügyekkel, megnevezett jogszerűtlenül intézkedő rendőrökkel tud foglalkozni. 
Kovács szerint nincs értelme több száz rendőrt egyszerre „kioktatni”, mert ez nem hatékony módszer, az 
állomány nem megfelelően eljáró tagjaival egyenként, külön kell foglalkozni. Ezért azt javasolja, 
hogy aki azt tapasztalja, hogy a rendőrök vele szemben nem megfelelően járnak el, az a lehető 
legalaposabban dokumentálja az esetet: a rendőr személyleírása és/vagy azonosítószáma és/vagy 
igazolványának száma és/vagy az autója rendszáma, stb. Kovács azt javasolja, hogy akit sérelem ér, az 
vállalja fel, jelentse be, tegyen panaszt.  
 
Balogh Beatrix, a Dzsaj Bhím Közösség szociális munkása elmondta, hogy rendszeresen tapasztalja, hogy a 
helyszíni bírság nyomtatványon nem olvashatóak, láthatóak a bejegyzések (így pl. a rendőr neve 
sem). A rendőri vezetők elmondták, hogy minden helyszíni bírság nyomtatványon van egy kód, ez alapján 
azonosítani tudják a nyomtatványt kiállító rendőrt. Pontos adatokkal (nyomtatványmásolat) jelezzék az 
érintettek a kapitányok felé ezt a kifogást, és szólni fognak az érintett rendőröknek, hogy igyekezzenek 
olvashatóan írni.  
 
Kovács András Béla, az erdőhorváti TASZPONT vezető elmondta, hogy bántalmazások is előfordulnak. 
Településén volt olyan, hogy az erdőben vertek meg valakit a rendőrök, ott hagyták a helyszínen és 
elmentek. Van olyan, hogy az orvos nem ad ki látleletet vagy azt írja, hogy nincs sérülése az illetőnek. 
Három nappal korábban Szendrőn, gyerekek jelenlétében vertek meg valakit a rendőrök. Tóth Balázs azt 
javasolta, hogy ilyen kirívó jogsértést azonnal jelezzenek a Helsinki Bizottságnak vagy a TASZ-nak. A 
látlelet mindenképpen szükséges ahhoz, hogy eredményes lehessen az eljárás. Soltész András, az edelényi 
kapitányság vezetője megjegyezte, hogy gyakran torzulnak az információk a hasonló kifogások esetében.  
 
Toldi-Tóth Gábor, kazincbarcikai kapitány jelezte, hogy előremutató lett volna, ha a fórumon több 
település roma lakossága is képviselteti magát, hiszen a megyei rendőri vezetők mind megjelentek. 
Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy szeptember elején lesz egy fórum, ahova a meghívják a 
jelenlévőket.  
 
Harkály Csaba, a farkaslyuki képviselő hozzátette, hogy településen rend van, ugyanakkor a rendőrök 
beszédmódja igencsak kifogásolható.  
 
Lázi Attila Putnokról elmondta, hogy a településen új őrsparancsnok van, akivel sokkal jobb az 
együttműködés, mint elődjével. Úgy érzik a cigányok is, hogy segítségével védelmet kaphatnak.  
 
Váradi Béla, a sátai cigány önkormányzat vezetője javaslatokat tett a továbblépésre: a gyerekeknek legyen 
lehetősége konfliktusmentes helyzetben megismerni a rendőröket, munkájukat, ne csak akkor 
találkozzanak velük, amikor intézkednek; a rendőrség tarthatna információs fórumokat, lakossági 
fórumokat; fontos, hogy legyen aktív, élő kapcsolat a rendőrség és a romák között. Világos, hogy ezek 
megvalósulásáért a rendőrök mellett a helyi lakosságnak is tennie kell. A rendőri vezetők szerint fontos a 
személyes kapcsolattartás, azonban a roma vezetőknek felelőssége van abban, hogy a körzeti 
megbízottal együttműködjön, befolyással legyen a helyi lakosságra.  
 
Ivány Borbála, a Helsinki Bizottság munkatársa elmondta, hogy az Amnesty International Magyarország 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy hosszabb időszakon keresztül interaktív, esetmegbeszélő, 
élményfeldolgozó tréninget tartson rendőröknek, akik vegyes lakosságú területen dolgoznak. A tréning a 
szakmáról, konfliktusokról, a lakossági, országos politikai, vezetői, jogvédői elvárásokról, az ezeknek való 
megfelelés kihívásairól szólna.  
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III. Megállapodások 

 
A fórum résztvevői megállapodtak abban, hogy: 
� a szervezők emlékeztetőt készítenek, amelyet minden résztvevőnek elküldenek; 
� megosztják a jelenléti íven feltüntetett adatokat (neveket és elérhetőségeket); 
� a megyei rendőr-főkapitányság listát küld azokról a fórumokról, amelyeken a roma képviselők 

részt vehetnek, valamint meghívót küldenek a fórumokra; 
� a roma képviselők lépéseket fognak tenni a helyi rendőrséggel való kapcsolatfelvétel érdekében 

kistérségi szinten. 
 
 
2012. június 


