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Mi a gyűlölet
bűncselekmény? 

bűncselekmény  
+ előítélet mint indíték  
= gyűlöletbűncselekmény 

• A gyűlölet-bűncselekmény 
két elemből tevődik ös�-
s�e: egy büntetendő cselek-
ményből és egy előítélet által 
motivált indítékból. 

• Elős�ör is meg kell történ-
nie egy bűncselekmény-
nek, más s�óval a� elkö-
vetett tettnek a büntetőjog 
által büntetni rendelt cse-
lekménynek kell lennie. Ha 
nincs bűncselekmény, nincs 
gyűlölet-bűncselekmény 
sem. 

• A gyűlölet-bűncselekmény 
második eleme, hogy a� el-
követett bűncselekmény in-
dítéka a� elkövető előítéleté-
ből vagy előítéleteiből fakad 
(például a� áldo�at fogyaté-
kosságával, vallásával, et-
nikai hovatarto�ásával, bőr-
s�ínével és/vagy nemével 
s�emben). A� előítélet mint 
motiváció megléte a�, ami 
a gyűlölet-bűncselekményt 
megkülönbö�teti a s�okvá-
nyos bűncselekményektől. 

• Gyűlölet-bűncselekmény ak-
kor valósul meg, ha a� elkö-
vető egy vagy több védett 
tulajdonsága miatt s�ándé-
kosan ves� célba egy s�e-
mélyt vagy egy vagyontár-
gyat, vagy a bűncselekmény 
elkövetése kö�ben ellen-
séges magatartást tanúsít 
a védett tulajdonság(ok)kal 
s�emben. 

Mi minősül 
romákkal szemben 
elkövetett gyűlölet
bűncselekménynek? 

A romákkal s�emben elköve-
tett gyűlölet-bűncselekmények 
olyan, a büntetőjog által ül
dözendő cselekmények, 
amelyek indítéka a romák
kal és a szintikkel szembe
ni előítélet, továbbá romá-
nak vagy s�intinek, illetve velük 
kapcsolatban állónak tekin-
tett s�emélyekkel és csopor-
tokkal s�embeni előítélet, mely 
tényleges vagy vélt „faji”, etni-
kai, nyelvi jellem�őikből vagy 
bevándorló státus�ukból ered. 
A romák elleni bűncselekmé-
nyek célpontjai lehetnek ma-
gukat romának vagy s�intinek 
valló s�emélyek, és olyanok 
is, akik ugyan saját bevallásuk 

A romákat és s�intiket évs�á�adok óta sújtja 
intolerancia és hátrányos megkülönbö�tetés, 
melyek továbbra is aggas�tó mértékben 
vannak jelen a� EBESZ-régióban, például 
kártékony megs�ólalások és s�tereotipi�álás 
formájában. A� intolerancia túlontúl gyakran 
ve�et romákkal s�emben elkövetett 
gyűlölet-bűncselekményekhe�, melyek a 
romaellenes falfirkáktól egés�en a rass�ista 
indítékú erős�akig terjednek. A gyűlölet-
bűncselekményeknek jelentős, hoss�útávú 
hatása van a� áldo�atokra, fenntartják 
a� egyenlőtlenséget, továbbá aláássák 
a bi�tonságot és a társadalmi kohé�iót. 
A romákkal s�emben elkövetett gyűlölet-
bűncselekmények a kirekes�tés ü�enetét 
kö�vetítik nemcsak a roma és s�inti áldo�atok 
és kö�össégeik irányába, hanem a társadalom 
egés�e felé is. Mindenkinek fel kell lépnie 
a romaellenes gyűlölet-bűncselekmények, 
valamint a� intolerancia és a hátrányos 
megkülönbö�tetés valamennyi formája ellen. 
E� a tájéko�tató bemutatja a romaellenes 
bűncselekmények hatásait és iránymutatást 
nyújt e�en jogsértések felismeréséhe�.

Romákkal szemben elkövetett 
gyűlöletbűncselekmények

Alen Umer, a� és�ak-macedón Shuto Ori�ari helyi ifjúsági tanács munka-
társa a roma és s�inti fiatalok kö�életi és politikai rés�vételének növelésé-
ről tart előadást, a� ODIHR által s�erve�ett Emberi Dimen�ió Megvalósítása 
Találko�ó elneve�ésű rende�vényen 2019-ben. (EBESZ/Piotr Markowski)

Dijana Pavlović roma s�ínés�nő és aktivista a római parlement előtt roma 
és s�inti kö�össégekkel együtt demonstrál, tüntetve a hátrányos megkü-
lönbö�tetés és a� intolerancia ellen és megemléke�ve a� 1944 augus�tu-
sában meggyilkolt 2897 roma s�emélyről. (Getty Images)



s�erint nem a�ok, de mások 
annak tekintik őket. 

A romákkal s�embeni gyűlö-
let-bűncselekmények célpont-
jai lehetnek a ho��ájuk kötődő 
s�emélyek vagy vagyontár-
gyak, illetve a velük s�ak-
mai kapcsolatban álló vagy 
a romák elleni rass�i�mussal 
s�emben tevékenyen fellépő 
s�emélyek, például romákkal 
vagy s�intikkel foglalko�ó civil 
s�erve�etek.

A romákkal s�embeni gyűlö-
let-bűncselekményeknek sok 
különbö�ő formája van. A� ál-
do�atok célponttá válhatnak 
bőrs�ínük és nem�etiségük mi-
att, illetve a�ért, mert roma 
nyelven bes�élnek vagy romák 
által lakott településrés�en él-
nek. Elkép�elhető a� is, hogy 
s�emélyiségük további jellem-
�ői alapján válnak célponttá, 
például nemük vagy vallásuk 
miatt. Ajánlatos, hogy a nyo-
mo�ó hatóságok a� áldo�at 
s�emélyét több aspektusból is 
megvi�sgálják. 

A� EBESZ rés�es államai 
2002 óta elkötele�ettek a ras�-
s�i�mus, a� idegengyűlöletet, 
a hátrányos megkülönbö�tetés 
és a� intolerancia ke�elése, il-
letve a gyűlölet-bűncselekmé-
nyek megelő�ése és a velük 
s�embeni fellépés iránt. E�e-
ket a kötele�ettségvállaláso-
kat erősítette meg a� EBESZ 

2003-ban elfogadott, A romák 
és s�intik hely�etének javítása 
a� EBESZ területén elneve�ésű 
akcióterve. 

Hogyan ismerhetők fel 
a romák elleni gyűlölet
bűncselekmények? 

Egy lehetséges gyűlölet-bűn-
cselekmény s�ámos jellem-
�ője segíthet bea�onosítani 
a romákkal s�embeni előítéle-
tet. A� ilyen „előítélet-mutatók” 
arra kés�tethetik a nyomo�ó 
hatóságokat, hogy a bűncse-
lekményt romákkal s�emben 
elkövetett gyűlölet-bűncselek-
ményként ke�eljék, és ennek 
megfelelően járjanak el.

A� alábbi kérdések segíthet-
nek a�onosítani a romákkal 
s�embeni gyűlölet-bűncselek-
ményeket: 
• Úgy ér�ik a� áldo�atok vagy 

a tanúk, hogy romákkal 
s�embeni rass�i�mus moti-
válta a történteket?

• Voltak előítéletre utaló s�ó-
beli vagy írásbeli megnyilat-
ko�ások, ges�tusok vagy 
graffitik? Ilyenek lehetnek ro-
maellenes rass�ista sérté-
sek, s�óképek, s�tereotípiák 
vagy előítéletek is. 

• Volt a célba vett ingatlannak 
s�akmai, jogi vagy kulturális 
jelentősége, például romák 
vagy s�intik lakta települé-
sek, kultúrhá�ak és/vagy 
olyan helyek, amelyeket 

gyakran látogatnak a roma 
vagy s�inti kö�össégek tag-
jai?

• Volt a� ingatlan korábban is 
romák ellen elkövetett gyűlö-
let-bűncselekmény vagy inci-
dens célpontja? A rongálással 
együtt megjelentek roma- 
vagy s�intiellenes jel�ők is? 

• A� áldo�at s�emmel látható-
an a�onosítható roma vagy 
s�inti kö�össég tagjaként? 
A gyanúsított más etnikai 
vagy faji csoport tagja, mint 
a� áldo�at? 

• A gyanúsított gyűlöletcso-
port tagja? Ilyenek lehetnek 
például a különbö�ő s�élső-
jobboldali vagy romaellenes, 
rass�ista intoleranciát hirde-
tő csoportok. 

• Találtak a bűncselekmény 
vagy a� incidens helys�ínén 
például náci s�imbólumot, 
Ku Klux Klánho� köthető je-
let vagy kelta keres�tet ábrá-
�oló raj�okat, graffitiket? 

• A� incidens olyan politikai 
kampány idején vagy után 
történt, amely bűnbaknak ki-
áltja ki a romákat és s�in-
tiket, és olyan társadalmi 
problémákért tes�i őket fe-
lelőssé, mint például a bű-
nö�és és a munkanélküliség 
vagy a s�ociális és jóléti jut-
tatások igénybevétele? 

• Van bármilyen más egyértel-
mű indíték? A� egyéb moti-
váció hiánya s�intén okot ad 
előítéletes indíték s�ámba-
vételére. 

Ha a bűncselekményt többes 
előítéletes indítékkal követik el, 
valamennyi előítéletes indítékot 
külön-külön s�ükséges rög�í-
teni és figyelembe venni a nyo-
mo�ás és a büntetőeljárás so-
rán. A romákkal s�embeni 
gyűlölet-bűncselekményekkel 
kapcsolatos adatokat nemen-
kénti bontásban kell gyűjteni, 
hogy pontosabb képet lehes-
sen alkotni arról, hogy milyen 
mértékben érintik a nemeket 
a romaellenes gyűlölet-bűn-
cselekmények, illetve meg le-
hessen találni a megfelelő 
es�kö�öket a�ok ke�elésére. 
A romák ellen elkövetett gyűlö-
let-bűncselekményekkel s�em-
beni fellépés és a nyomo�ás 
során fontos figyelembe ven-
ni a� áldo�at különbö�ő s�e-
mélyiségjegyeit (például vallá-
si vagy nemi identitás), mivel 
e�ek jelentős követke�mények-
kel járhatnak a� áldo�atokra 
né�ve, és ebből fakadóan be-
folyásolják a s�ámukra nyúj-
tandó támogatás jellegét is.

A romák ellen 
elkövetett gyűlölet
bűncselekmények 
bejelentése, megelőzése 
és kezelése

A romákkal s�emben elkö-
vetett gyűlölet-bűncselek-
ményekkel kapcsolatban 
– bármely más gyűlölet-bűn-
cselekményhe� hasonlóan – 
a� áldo�atok ritkábban tes�-
nek feljelentést, a hatóságok 
pedig kevesebb esetet doku-
mentálnak. Ennek s�ámos oka 
van. Minde� megnehe�íti, hogy 
pontos képet lehessen alkot-
ni a problémáról és arról, hogy 
a� ilyen bűncselekményekkel 
s�emben rendelke�ésre álló 
jogi es�kö�ök alkalmasak-e 
a probléma ke�elésére.

A� iga�ságs�olgálatatásho� 
való tényleges ho��áférés to-
vábbra is komoly kihívást jelent 
a� áldo�atok s�ámára, s�ük-
ségessé téve a� EBESZ rés�es 
államainak nyomatékosabb 
és strukturáltabb fellépését. 
A kormányoknak kö�ponti 

Példák romák ellen elkövetett gyűlölet bűncselekményekre

•  Három roma s�emélyt hoss�asan ütlegeltek, rass�ista módon becsméreltek és kénys�ervalla-
tásnak vetetettek alá a rendőrök. A� egyik férfi áldo�at a� els�envedett sérülései miatt tí� nap-
ra kórhá�ba került. 

• Egy meggyilkolt roma áldo�at esetén dolgo�ó ügyvédet rass�ista módon sértegettek, megfe-
nyegettek, meg�saroltak és csoportosan bántalma�tak. 

• Egy roma lányt több alkalommal rass�ista és nőgyűlölő módon sértegettek és fenyegettek a� 
iskolában. Ennek követke�tében öngyilkosságot kísérelt meg és otthagyta a� iskolát. 

• Egy második világháborús koncentrációs tábor roma áldo�atainak tis�teletére emelt emlékmű-
vet romaellenes feliratokkal rongáltak meg.

• Egy romatelep lakóira rálőtt, illetve kövekkel, gá�patronokkal és késekkel támadt egy gyűlö-
letcsoport. A� otthonukat jelentő sátrakat felgyújtották vagy más egyéb módon semmisítették 
meg. A támadás idején a helys�ínen tartó�kodó rendőrök nem avatko�tak kö�be. 

• Egy gyújtogatásos támadásban roma s�árma�ású s�emélyek autóit Molotov-koktélokkal do-
bálták meg. 



További információ:

A� ODIHR gyűlölet-bűncselekmé-

nyekkel kapcsolatos ke�deménye-

�éseiről rés�letes információért lá-

togassa meg honlapunkat, ahol 

valamennyi forrásunk és publikáci-

ónk elérhető: 

www.osce.org/odihr/tolerance

A� ODIHR Roma és s�inti ügyek 

kapcsolattartó pontjaival (CPRSI) 

kapcsolatos információk itt 

érhetők el: 

www.osce.org/odihr/roma

andsinti

OSCE Office for Democratic 

Institutions and Human Rights 

(ODIHR)

ul. Miodowa 10

00-251 Warsaw

Poland

Tel.: +48 22 520 0600

Fax: +48 22 520 0605

E-mail:  tndinfo@odihr.pl 

roma@odihr.pl

s�erepe van a� iga�ságs�olgáltatásho� való ho��áférés bi�tosí-
tásában ke�dve onnan, hogy a rendőrök már a� eljárás ke�detén 
felmérjék a� áldo�atok s�ükségleteit, egés�en addig, hogy min-
den áldo�atnak bi�tosítják a megfelelő védelmet és támogatást. 
A gyűlölet-bűncselekmények – ideértve a romák ellen elkövetett 
gyűlölet-bűncselekményeket is – valódi kivi�sgálásának elmu-
las�tása kö�ismerten káros követke�ménnyel jár a� áldo�atokra 
és a társadalom egés�ére egyaránt. 

S�ámos, romákkal és s�intikkel s�embeni rass�i�mus ellen kü�dő 
civil s�erve�et felismerte a gyűlölet-bűncselekmények nyomonkö-
vetésének jelentőségét – ideértve annak érdekérvényesítési es�-
kö�ként való felhas�nálását is – e�ért monitoringkapacitásaikat 
tájéko�tatási tevékenységek és online bejelentés lehetővé tétele 
révén növelik.

A romák ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekményekkel s�embeni 
rendőri és kormány�ati fellépés akkor lehet hatékony, ha bi�onyí-
tékokon alapul, és hivatalos gyűlölet-bűncselekmény statis�tikák-
ra, valamint civil és nem�etkö�i s�erve�etek jelentéseire támas�-
kodik. A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos társadalmi 
tudatosság növelése, a� állami adatgyűjtés, a� inté�kedések, me-
lyek ös�tön�ik a� áldo�atokat a feljelentés megtételére, valamint 
a civil s�erve�etek jelentései és monitoringtevékenysége mind 
ho��ájárulnak a probléma nagyságrendjének rés�letesebb meg-
ismeréséhe�, lehetővé téve a döntésho�ók s�ámára a megfelelő 
válas�lépések a�onosítását. 

Hate Crime Data-Collection 
and Monitoring Mechanisms

A Practical Guide

Hate Crime Data-Collection
and Monitoring Mechanisms
A Practical Guide

Mit tehet Ön?

S�ámos s�erve�et nyújt segítséget gyűlölet-bűncselekmények ál-
do�atainak. Esélyegyenlőségi s�ervek, nem�eti emberi jogi in-
té�mények, hátrányos megkülönbö�tetéssel foglalko�ó om-
budsmanok és civil s�erve�etek kö�ponti s�erepet játs�anak 
a gyűlölet-bűncselekményekkel s�emben folytatott harcban és 
létfontosságú öss�ekötő kapocsként s�olgálnak a� áldo�atok, 
a kö�össégek és a helyi hatóságok kö�ött. A gyűlölet-bűncselek-
ményekkel kapcsolatos további információkért a� alábbi s�erve-
�etekkel, helyi támogató egyesületekkel vagy nem�eti emberi jogi 
s�erve�etekkel és ombudsmani hivatalokkal léphet kapcsolatba: 
• Európai Roma Jogok Kö�pontja Alapítvány (ERRC): errc.org 
• Európai Roma Helyi S�erve�ődések (ERGO): ergonetwork.org 
• Európai Háló�at a Rass�i�mus Ellen (ENAR): enareu.org

Gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatos ODIHR 
kiadványok

A� ODIHR öss�egyűjtötte a� EBESZ rés�es államainak gyűlö-
let-bűncselekmények ke�elésével kapcsolatos jó gyakorlatait, 
amelyek tanulmányok formájában elérhetők a honlapunkon:  
osce.org/odihr/guidesrelatedtohatecrime

A� ODIHR 2006 óta gyűjt és tes� kö��é adatokat romák ellen el-
követett gyűlölet-bűncselekményekről. Bővebb információt talál-
hat a romaellenes gyűlölet-bűncselekményekről és arról, hogy ci-
vil s�erve�etek miként tudják jelenteni a� ODIHR-nak e�eket a� 
eseteket a kifeje�etten erre a célra létreho�ott gyűlölet-bűncse-
lekmény bejelentő oldalon: hatecrime.osce.org

http://www.osce.org/odihr/tolerance
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mailto:tndinfo%40odihr.pl?subject=
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https://www.osce.org/odihr/39821
https://www.osce.org/odihr/datacollectionguide
https://www.osce.org/odihr/36426
http://errc.org
http://ergonetwork.org
http://enar-eu.org
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