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 Az előadás tartalma 

Gyűlölet-bűncselekmények 

- Definíció 

- Jellemzők  

- Csoportosítás  

- Elhatárolás 

- Rendvédelmi szervek speciális helyzete 

- Rendvédelmi jelentősége  

- Rendvédelmi célok és eszközök 

   

CEPOL – NKE képzés  

  Definíció 

 

• „elfogultsági jogsértés”  

 

• gyűlölet „oka”: nemzetiség, vallás, szexuális orientáció,  

             egészségi állapot, életkor, nem …  

 

• valós vagy vélt hovatartozás 

 

• delictum + motívum  

 

• sui generis vagy minősített eset  
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  Jellemzők – Csoportosítás  

• Soha nem csak egy 

csoport!  

 

• „Üzenet jellegű” jogsértés  

 

• Eszkalációs hatás  

 

• Áldozatok speciális 

helyzete  

o Többség-kisebbség sérelmére 

 

o Kisebbség-többség sérelmére 

 

o Kisebbség-kisebbség 

sérelmére 

 

o Kisebbségen belül 

 Elhatárolás 

Sztereotípia       Diszkrimináció 

     

Előítélet     Etikai vétség  

 

 Gyűlölet események  

 

   Gyűlöletbeszéd (verbális és cyber-speach) 

  

   Gyűlölet-bűncselekmény –  

közösség tagja elleni erőszak  

rágalmazás, testi sértés, emberölés 

betörés, rongálás  

terrorcselekmény, népirtás  

§ § § 
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 „Jellemzők”  

„Koszosak” 

 

 „Büdösek” 

 

  „Bűnözők” 

 

   „Lusták” 

 

    „Nem dolgoznak” 

 „Jellemzők”  

Ø Albánok, Szerbek, Horvátok, Bosnyákok 
 

Ø Magyarok, Bolgárok, Románok, Moldávok  
 

Ø Oroszok, Ukránok, Lettek, Litvánok, Észtek, Grúzok, 

Azeriek, Örmények    
 

Ø Görögök, Törökök 

 

Ø Lengyelek (UK) 

Ø Írek (UK) 

 

Ø Feketék, Ázsiaiak, Mexikóiak, Puerto Rico-iak 



2016.12.13. 

5 

 Rendvédelmi szervek 

 speciális helyzete 

a Védelmező  

 

az áldozat 

 

az elkövető 

www.imdb.com; www.rt.com; www.youtube.com 

 Rendvédelmi jelentősége 

Rendvédelmi igazgatási oldalról:  

- alacsonyabb eredményesség  

- alacsonyabb hatékonyság  

- bűnszervezetek, terrorista csoportok helyzeti előnye 

 

 

Elkövetési oldalról:  

- alul és felül „vizsgálat”  

- egyes hivatali bűncselekmények minősített esete 

keretében: személyi szabadság megsértése,  

       jogellenes fogvatartás  
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 Rendvédelmi célok és eszközök   

Munkavégzés:  

1. professzionális szinten 

2. az emberi jogok tiszteletben tartása mellett  

3. eredményesen 

Felkészülés, felkészítés 

- Közterületi állomány  

- Bűnnüldöző állomány  

- Nyomozásfelügyeletet ellátó ügyészek  

- Közvetlen vezetőik 

- Szakirányító hálózat munkatársai  

 Rendvédelmi eszközök   

Bizalomépítés 
 

Professzionizmus: alkalmassági vizsgálatok, előítélet-

mentesség, prevenció, objektív kérdezéstechnika, 

alapbűncselekmények szakszerű feldolgozása 
 

Kárenyhítés, mediáció,  

áldozatvédelem és áldozatsegítés  
 

Kampányok – a társadalom  

és a Kollégák irányába is  
 

Láthatóság, eredmények publikálása  
 

Eredmények kiértékelése, jogszabályi,  

eljárási gyakorlat megváltoztatása 

http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.celebmobilewall.com/handshake/&ei=w1_BVN7uF6ioygOhkYLgDg&psig=AFQjCNEGFJIzHuZyAN-OOgVA3soU8vypBQ&ust=1422045507528820
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 CEPOL – NKE képzés  

2015. június, CEPOL-NKE pilot  

 

Hallgatók: 23 fő EU tagállamból + 6 fő: Norvégia, Izland, Europol 

 

Előadók:  

Igazságügy és rendészet:  

 UK Police, UK Community-Security-Trust, Szegedi Ítélőtábla, 

 ORFK, BRFK  

Oktatás és tudomány:  

 CEPOL, University Collage of London, German Police University, 

 NKE, ELTE, MTA, OKRI  

Civil szektor, NGO-k:  

 Amnesty International, Helsinki Egyesület, CEJI, NEKI, TASZ, TEV 

Nemzetközi ügynökségek:  

 OSCE, FRA, Europol 

 CEPOL – NKE képzés  

Pozitívumok:  
 Hiteles és komplex tartalom (romaellenesség, antiszemitizmus, 

LGBTIQ gyűlölet, iszlamofóbia, anti-migráns szemlélet)  

 

 Szociológiai, pedagógiai és humanitárius megközelítés is 

 

 Hazai szabályozás fejlesztésének szándéka  

 

 Szakmai rivalizálás hiánya 

 

 Jövőkép elemzés 

 

 Professzionális reakciók provokatív kérdések alkalmával  

 

 Rugalmas programszervezés 

 

 Alumni igénye, webinar, kutatóműhely potenciális témája  
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   email:  

         tamas.szabo@bm.gov.hu  
 

   phone:  

          003670 3194784 

 

mailto:tamas.szabo@bm.gov.hu

