
 

 

EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTRE 

1386 Budapest 62, P.O. Box 906/93, Hungary
  Phone: (36-1) 413-2200; Fax: (36-1) 413-2201

E-mail: office@errc.org
http://errc.org 

 

 
Gyurcsány Ferenc  
Miniszterelnök úr részére 
1055 Budapest 
Kossuth Lajos tér 4. 
Postacím: 1357 Budapest Pf.2 
 
Dr. Draskovics Tibor 
Igazságügyi és Rendészeti Miniszter úr részére 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
1055 Budapest 
Kossuth Lajos tér 4. 
 
Dr. Bencze József r.altábornagy  
Országos rendőrfőkapitány úr részére  
Országos Rendőr-főkapitányság  
1139 Budapest, Teve u. 4-6.  
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314/15 
 
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr, Miniszter Úr és Rendőrfőkapitány Úr! 
 
Az Európai Roma Jogok Központja budapesti székhelyű nemzetközi jogvédő szervezet 
képviseletében aggodalmamat fejezem ki két magyar állampolgár, tatárszentgyörgyi 
lakos, Csorba Róbert és Csorba Robika meggyilkolásával kapcsolatban. 
 
Az incidensről szóló sajtóanyagok szerint a magyar hatóságok a gyilkosságot elsőként 
balesetnek titulálták, amelyet azonban hamar kétségbe vontak  azok a bizonyítékok, 
amelyek egyértelműen arra utaltak, hogy a Csorba család házát szándékosan felgyújtották 
és a két áldozatot lelőtték. Az áldozatok roma származására és a Magyarországon 
jelenleg elhatalmasodott roma ellenes hangulatra való tekintettel, felhívjuk az illetékes 
döntéshozók és a hatóságok figyelmét, hogy ezek a bűncselekmények vélhetően gyűlölet-
bűncselekmények és a nyomozás során is eszerint szükséges kezelni őket. 
 
A gyűlölet-bűncselekmény megnevezés és a megfelelő jogi szabályozás a Büntető 
törvénykönyv 174/B §-a alapján az ilyen jellegű bűncselekmények visszaszorítását, 
társadalmi elítését, illetve a megfelelően súlyos szankciók alkalmazása a jövőbeni 
elkövetésektől való elrettentést szolgálják.   
Elfogadhatatlan, hogy a romák ellen elkövetett bűncselekmények felderítése, az 
elkövetők azonosítása és büntetőjogi felelősségre vonása igen csekély mértékű.  
Megállapítható, hogy  a Btk. 174/B. §-ának a használatát ellenállás övezi és ezt tényként 
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állapítja meg 2009. február 24-én megjelent jelentésében az Európa Tanács emberi jogi 
szerve, az Európai Bizottság a Rasszizmus és Tolerancia ellen (ECRI) is. 
Sürgetjük a magyar kormányt, hogy intézkedjen a már meglévő gyűlölet-
bűncselekményekre vonatkozó jogi szabályozás hatékony alkalmazásáról és figyelemmel 
kíséréséről. Szolgalmazzuk, hogy a magyar rendőrség fejlesszen ki és alkalmazzon olyan 
szisztematikus képzési programot, amely a rendőröket segíti a gyűlölet-bűncselekmények 
felismerésében és hatékony felderítésében/nyomozásában. Ezen felül, megismételjük az 
ECRI ajánlását, miszerint a magyar kormány tegye meg a szükséges lépéseket a gyűlölet-
bűncselekmények magyar jogi szabályozásának megváltoztatására,   a szankcionálásban 
az etnikai vagy rasszista indíttatásból elkövetett bűncselekmények súlyosbító 
körülményeknek számítsanak a közönséges bűncselekményekhez képest.  Mint ahogy azt 
az ECRI jelentése is kifejti, mi is felhívjuk a magyar hatóságokat, hogy  állítsanak fel egy 
figyelőrendszert a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd folyamatos 
figyelemmel kísérésére.  
 
A fent felsorolt jogszabályi hiányosságok, a roma lakosság ellen elkövetett gyűlölet-
bűncselekmények hatékony felderítésének elmaradása és az elkövetők felelősségre 
vonásának hiánya az ilyen típusú bűncselekények számának megnövekedéséhez vezet. A 
tatárszentgyörgyi gyilkosság elkövetőinek felderítése és felelősségre vonása, valamint a 
fent nevezett intézkedések foganatosítása fontos lépés lenne annak kifejezésére, hogy az 
ilyen jellegű cselekmények nem elfogadhatóak Magyarországon. 
 
Örülnénk, ha a nyomozás állásról információval tudnának szervezetünknek szolgálni. 
 
Budapest, 2009. március 3. 
 
Tisztelettel, 
 
 
Robert Kushen 
Igazgató  
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