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A RENDŐRI DISZKRIMINÁCIÓ TÁRSADALMI  
KÖVETKEZMÉNYEI 

 
„Minden igaztalan tett, még ha igaz ügy érdekében követik is el, 

magában hordja önön átkát.” 
Maurice Druon 

 
 
 
Annak érdekében, hogy akár csak vázlatos képet is kaphassunk a rendőri diszkri-
mináció társadalmi következményeiről, magát a jelenséget adottnak kell tételez-
nünk. Mindazonáltal külön vizsgálódások tárgya lehet, és kell is hogy legyen, a 
rendőri diszkrimináció okainak feltárása, a bizonyítással kapcsolatos nehézségek 
leírása és a szervezet egészének a jogsértések e tragikus körébe történő involváló-
dásának megelőzése érdekében különböző jó gyakorlatok megfogalmazása. A kö-
vetkezőkben tehát mindezekre tekintettel irányítom a vizsgálódások fókuszpontját 
azokra az összefüggésekre, amelyek a rendőri diszkrimináció káros és ártalmas 
jelenségének „társadalmi költségeivel” állnak kapcsolatban. 

A rendőrség diszkriminatív működési gyakorlata kétségtelenül és vitathatatlanul 
növeli a feszültséget a kisebbségi csoportokhoz tartozó, a diszkriminációt elszen-
vedni kénytelen egyének valamint a hatóság tagjai között. 1981. Brixton, 1992. Los 
Angeles, 2005. Párizs, 2011. London tragikus példái annak, hogy mi történhet ak-
kor, ha ez a feszültség – más társadalmi problémák kontextusába ágyazva – eszka-
lálódik és az érintett személyek az erőszak alkalmazásának lehetőségétől sem riad-
nak vissza. A magyarországi jelenségek vizsgálatát megelőzően nem érdektelen 
felhívni a figyelmet a külföldi példák tanulságaira, már csak azért sem, mert jó 
néhány vonatkozásban találhatunk kapcsolódási pontokat a nemzetközi és a hazai 
viszonyok között. 
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Brixton (1981) 
 
1981 áprilisában, Brixtonban három napon keresztül tartottak az összecsapások a 
rendőrök és a főként fiatal feketékből verbuválódott elégedetlen tömegek között. 
Az angliai eseményeket megelőzően a faji lázadások ilyen méretű megnyilvánulása 
elképzelhetetlen volt az európai kontinensen, azokat mindenki a hatvanas évek 
Amerikájának tulajdonította. A három nap mérlege: 299 rendőr és legkevesebb 65 
civil sérült, több mint 100 megrongált vagy megsemmisített gépjármű, 28 felgyúj-
tott és 117 megrongált üzlet.1 A brixtoni lázadásokat követően a történtek kivizsgá-
lásra felállított bizottság megállapítása szerint az események közvetlen kiváltó okai 
a feketék aránytalan igazoltatása és a rendőrség intézményes rasszizmusa voltak. A 
vizsgálóbizottság vezetésével megbízott Lord Scarman jelentésében hosszasan 
részletezi az eseményeket megelőző fejleményeket. Ennek keretében rögzítette, 
hogy rendőrök egy csoportja, a feletteseik utasítását követve, minden gyanús sze-
mélyt igazoltatni voltak kötelesek, ám az igazoltatottak túlnyomórészt színes bő-
rűek voltak. Jelentésében azt is tényként fektette le, hogy a rendőrökkel történt 
összecsapások résztvevői legnagyobb arányban fiatal fekete férfiak voltak, vagyis 
kijelenthető, hogy a lázadás részben a rendőrökkel szembeni indulatok megnyilvá-
nulása volt. Ennek a dühnek az oka pedig egyértelműen az etnikai kisebbségekre 
koncentráló aránytalan rendőri intézkedési gyakorlatban jelölhető meg.2 

A „Brixton-franchise” kifejezés megszületésére azért nyílt lehetőség még ebben 
az évben, mert 1981 folyamán a vandalizmus újabb példájával szembesülhettek az 
angolok. Liverpool főként nyugat-indiai származású bevándorlók lakta, Toxteth 
nevű kerületében a megalázó rendőrségi gyakorlatot elszenvedni kénytelen, főként 
munkanélküli, a szociális válság problémáival küzdő fiatalok indulatait csak to-
vább fokozta, hogy a rend, a béke és a nyugalom helyreállítása érdekében kivezé-
nyelt egyenruhások személyében a gyűlölt ellenségképet látták megtestesülni. Ezen 
események vizsgálata azért tanulságos számunkra, mert a Toxteth-ben letartózta-
tottak 90 %-a fehérbőrű volt, vagyis megállapítható, hogy az angol rendőrség gya-
korlatában kimutatható intézményes rasszizmus mellett, más társadalmi problémák 
is generálhatnak olyan kezeletlen feszültséget, melynek lecsapódása a rendőrökkel 
szembeni súlyos erőszakba torkollik. 
 
 

                                                 
1 http://www.met.police.uk/history/brixton_riots.htm (Letöltés: 2012. április 15.) 
2 SCARMAN 1981, 64., 135. o.  

http://www.met.police.uk/history/brixton_riots.htm
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Los Angeles – „Rodney King-zavargások” (1992) 
 
A zabolázhatatlannak tűnő indulatok elszabadulásának következő emblematikus 
állomása, Los Angeles. A Rodney King-zavargások néven is ismert eseménysoro-
zat közvetlen kiváltó oka az volt, hogy az egyértelmű bizonyítékok dacára egy 
amerikai esküdtszék felmentett négy fehér rendőrt, akik korábban kegyetlenül 
bántalmazták Rodney King-et. A történet további érzékeny vetülete, hogy a már 
földre terített huszonöt éves fekete férfi bántalmazását, az időközben helyszínre 
érkező tizenhét rendőr tétlenül nézte végig. A rendőrök brutalitásáról készült fel-
vételek hamarosan nagy nyilvánosságot kaptak, és az „angyalok városa tűzbe bo-
rult”. Rövid idő leforgása alatt rendkívüli károk keletkeztek: 45 halott, 2000-nél is 
több sebesült, 5500 feletti tűzeset, 10 000 személyt érintő őrizet és 1 milliárd dollár 
értékű anyagi kár. A közrend és a közbiztonság helyreállítását követően számos 
szaktudományos kutatás és publikáció, de még művészeti alkotás3 is ezt az esemény-
sorozatot választotta vizsgálódása témájául, vagy használta ihletforrásként. Ezek 
alapján egyértelműen fogalmazódott meg az a megállapítás, hogy „a zavargás 
abból az utóbbi negyedszázad folyamán felgyülemlett nagyfokú frusztrációból és 
elidegenedésből származott, amelyet Dél-és Közép-Los Angeles polgáraiban a Los 
Angeles-i rendőrség és a kisebbségi közösség rossz kapcsolata váltott ki”.4 
 
Franciaország (2005) 
 
A 2005-ös franciaországi eseménysorozat annyiban jelentett újdonságot a korábbi-
akhoz képest, hogy az nem korlátozódott egyetlen településre, hanem szinte va-
lamennyi jelentősebb város, összesen 274 érintett volt. A tanulmány címében jel-
zett jelenség leküzdése érdekében foganatosítandó, hathatós intézkedések annak 
ellenére elmaradtak, hogy a különböző hatóságok és így a rendőrség diszkriminatív 
működési gyakorlatára már jóval korábban figyelmeztették az ország közvéle-
ményét és döntéshozóit.5 Az Európai Rasszizmus és Intolerancia- Ellenes Bizott-
ság (Council of Europe's Anti-Racism Commission – ECRI) Franciaországról írott 

                                                 
3 Csak lábjegyzetben kívánom megjegyezni, hogy a hat napig tartó események hatására születet-
tek meg Dr. Dre: The Day the Niggaz Took Over; az Aerosmith: Livin’ on the edge és a Hétköz-
napi csalódások: Los Angeles ’92 című dalai. 
4 JOHNSON – FARRELL 1999-2000, 12. o. 
5 Ismételten csak lábjegyzetben hivatkozva egy művészeti alkotásra, KASSOVITZ: La Haine (A 
gyűlölet) című filmje, lényegében már 1995-ben megelőlegezte a kisebbségi csoportok és a 
rendőrség közötti feszültség robbanását. 
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második jelentésében már 1999-ben megfogalmazta, hogy a külföldiek és a beván-
dorlók diszkriminatív rendőri gyakorlatnak esnek áldozatul.6 A 2005. október 27-e 
és november 17-e között zajló események okai pontosan máig nem ismertek. Egy-
értelműen kijelenthető azonban, hogy az előzmények között szerepel két tizenéves 
fiú halála, amelynek körülményeiről ellentmondásos információkkal rendelkezünk. 
A legvalószínűbb szcenárió szerint a francia hatóság emberei október 27-én illegá-
lis bevándorlók után kutatva, igazoltatni kívántak néhány fiatalt, akik a korábbi 
tapasztalataiknak fényében, a rendőri zaklatást és vallatást megelőzendő, elfutottak. 
A hatósági személyek üldözőbe vették a tinédzsereket, akik közül ketten egy trafó-
házban bújtak el, ahol egy 15 éves mauritániai és egy 17 éves tunéziai származású 
fiatalt halálos áramütés ért. A zavargások 20 éjszakája alatt a többnyire muzulmán 
fiatalok összesen 8973 gépjárművet gyújtottak fel, a rendőrség pedig 2888 letar-
tóztatást foganatosított. 
 
London (2011) 
 
Mielőtt a nemzetközi példák vázlatos bemutatásának végére érnénk a londoni 
olimpiát alig egy esztendővel megelőző angliai zavargások leírásával szükségesnek 
mutatkozik egy korábbi gyilkosság felidézése, annak érdekében, hogy bizonyossá-
got szerezzünk az angol rendőrség diszkriminatív működési gyakorlatának intéz-
ményesüléséről.  

1993-ban, tehát közel húsz évvel ezelőtt, rasszista motivációjú emberölés áldo-
zata lett, Stephen Lawrence. A nyomozás során elkövetett különböző hibák és a 
bizonyítási cselekmények hiányosságai miatt nem sikerült az emberölés vádlottjait 
elítélni. A teljes eljárás átvizsgálásával megbízott vizsgálóbizottság jelentése (az 
ún. MacPherson-jelentés) – visszautalván a korábbi Scarman-jelentésre – megálla-
pítja az intézményes rasszizmus továbbélését a rendőrség berkein belül, és kije-
lenti, hogy miközben a kisebbségekre fókuszáló intenzív rendőri gyakorlat min-
dennapos, addig a kisebbségi csoportok tagjai áldozattá válván nem érzékelnek 
hathatós hatósági közreműködést panaszaikkal kapcsolatban.7 A jelenség szemléle-

                                                 
6 A jelentés eredeti nyelven a következőképpen fogalmaz: „Foreigners and people of immigrant 
background also complain that they are subject to discriminatory checks.” ECRI, Second 
Reporton France. Strasbourg, ECRI 2000, 13. o. http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/ 
Cycle_02/02_CbC_eng/02-cbc-france-eng.pdf (Letöltés: 2012. június 5.) 
7 A jelentés VI. fejezete foglalkozik részletesen a rasszizmus általános kérdéseivel, s ezen belül 
az intézményes rasszizmus rendőrséget érintő vetületeivel. http://www.archive.official-
documents.co.uk/document/cm42/4262/sli-00.htm (Letöltés: 2012. június 3.) 

http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/%20Cycle_02/02_CbC_eng/02-cbc-france-eng.pdf
http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/%20Cycle_02/02_CbC_eng/02-cbc-france-eng.pdf
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm42/4262/sli-00.htm
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm42/4262/sli-00.htm
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tes körülírására használatosak az ’overpoliced’ és ’underpoliced’ kifejezések.8 A 
2011-es események közvetlen előzményeként pedig Mark Duggan halálát jelöl-
hetjük meg. A rendőri jelentések szerint a 29 éves fekete férfi fegyvert rántott, ők 
mintegy erre válaszul adták le lövéseiket. Ezzel szemben a helyszínen a férfi lő-
fegyverét a zoknijába rejtve találták meg, ami ellentmondani látszik mindennek. A 
zavargások forgatókönyve emlékeztetni látszik a franciaországira: azok átterjedtek 
nemcsak London egészére, de az Egyesült Királyság más városaira is, ahol legin-
kább fiatalok által elkövetett gyújtogatásokra, értelmetlen és céltalan rombolásra, 
fosztogatásra és egyéb erőszakos bűncselekményekre került sor. A szigetországban 
történtek magyarázataként számos okot jelöltek meg a szakemberek, ezek ismerte-
tésére alább, részben sor kerül. Az elemzők közül Gus John, akinek kutatási témája 
hosszú ideje a kisebbségek társadalmi helyzete, következetesen az aránytalan rend-
őri igazoltatási gyakorlatot tekintette az események egyértelmű indikátorának.9 

A fentiekben ismertetett események hátterében mindazonáltal korántsem csak a 
rendőri diszkrimináció nemkívánatos ténye húzódik meg, e vitathatatlan jelenség 
mellett számos más, mély társadalmi probléma és kezeletlen feszültségpont mutat-
ható ki. Bizonyosan ezek közé tartoznak: 

→ az etnikai feszültség és a vallási intolerancia: a korábban bemutatott los 
angeles-i események mélyebb elemzése rámutatott egy korántsem evidenciaként 
kezelt tényre: az egyes társadalmi csoportok közötti feszültségek elsősorban nem a 
többség és a kisebbség viszonyában mutathatók ki, sokkal inkább a magukat létbi-
zonytalanságban érző, és az ezért felelősnek tartott másik kisebbségi csoport között; 

→ a gazdasági válságjelenségek: mindenekelőtt a jóléti állam válsága és a pater-
nalista állami szerepfelfogás megroppanása, a szociális védőháló meggyengülése, 
eltűnése; a közösségi segélyező társadalmi egyesülések hiátusos működése; a kö-
zösségi alapú szervezetek és programok támogatásának megkurtítása; 

→ az antiszociális és kriminális magatartások intenzitásának növekedése, külö-
nösen a fiatalkorúak és a fiatal felnőtt korúak körében; 

→ az oktatás színvonalának elégtelensége: miközben a munkaerőpiacra való be-
lépés és a munkaerőpiacon való tartós megmaradás feltételei egyre rigorózusabbak, 
mind magasabb kvalitásokat és képzettséget követelnek meg, eközben az oktatási 

                                                 
8 M. TÓTH Balázs: Az etnikai profilalkotás hatásai. http://www.szuveren.hu/tarsadalom/az-
etnikai-profilalkotas-hatasai (Letöltés: 2012. június 11.) 
9 JOHN, Gus: London Riots: a youthful underclass. http://www.gusjohn.com/2011/08/london-
riots-a-youthful-underclass/#more-206 (Letöltés: 2012. június 11.); JACKSON, Guy: Depraved 
or deprived? UK splitonriot causes. http://newsmeat.com/news/meat.php?articleId=110121067 
&channelId=2951&buyerId=newsmeatcom&buid=3281 (Letöltés: 2012. június 11.) 

http://www.szuveren.hu/tarsadalom/az-etnikai-profilalkotas-hatasai
http://www.szuveren.hu/tarsadalom/az-etnikai-profilalkotas-hatasai
http://www.gusjohn.com/2011/08/london-riots-a-youthful-underclass/#more-206
http://www.gusjohn.com/2011/08/london-riots-a-youthful-underclass/#more-206
http://newsmeat.com/news/meat.php?articleId=110121067%20&channelId=2951&buyerId=newsmeatcom&buid=3281
http://newsmeat.com/news/meat.php?articleId=110121067%20&channelId=2951&buyerId=newsmeatcom&buid=3281
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és képzési rendszer problémáinak megoldatlansága, valamint a tankötelezettség 
korhatárának csökkentése ezen elvárások ellenében hat. A franciaországi zavargá-
sok résztvevőinek többsége olyan képzetlen fiatalokból állt, akik az iskolarend-
szerben már nem, a munkaerőpiacon pedig még nem leltek megfelelő pozícióra; 

→ a munkaerő-piaci krízis: a munkanélküliség drasztikus emelkedése, a képzet-
len munkaerő iránti piaci kereslet csökkenése, a tartós munkanélküliség állandó-
sulása, az új szegénység, az érdemtelen szegénység kategóriájának állandósulása; 

→ az urbanizációs problémák: marginalizált élettér, elszegényedéssel együtt járó 
„gettósodás”, tipikusan hanyatlás és pusztulás egyes településrészeken; 

→ az össztársadalmi szinten jelentkező problémákra adott inadekvát politikai és 
jogalkotói válaszok, diszfunkcionális normák megalkotása és nem megfelelő jog-
szabályi környezet kialakítása. 
 
A rendőri diszkrimináció magyarországi következményei 
 
Amint az a fentiekből is nyilvánvalóan kitűnik, az egyértelmű rendőri diszkriminá-
ció legsúlyosabb társadalmi hatása lehet az érintett társadalmi csoport vagy cso-
portok radikalizálódása, ami össztársadalmi szinten is felbecsülhetetlen károkat 
eredményez. Annak ellenére, hogy az előzőekben ismertetett krízisjelenségek jó 
része hazánkban is determinálható, nem kívánok a lázadások magyarországi rém-
képével fenyegetni. Bízva abban, hogy a megfelelő döntési kompetenciákkal ren-
delkező intézmények és személyek még idejében felismerik a jelenség ártalmas 
voltát, és arra kielégítő válaszokat adnak, elkerülhető a problémák ilyetén elfaju-
lása. Mindazonáltal tény – statisztikai adatokkal mindezt az etnikai profilalkotással 
kapcsolatos kutatások vitathatatlanul igazolták –, hogy a diszkrimináció hosszú 
ideje a magyar rendőrségi működés általános kísérőjelensége, ezért a következők-
ben szükségesnek mutatkozik annak bemutatása, hogy a hazai gyakorlat eredmé-
nyeként milyen következményekkel találjuk szemben magunkat. 

1.) A rendőri diszkrimináció megalázó az érintett csoport tagjai számára, az önbecsü-
lés, az emberi méltóság, az egyenlőség eszméjének súlyos sérelmét jelenti 

Mindez legtisztább formájában az etnikai profilalkotásban mutatható ki. E jelenség 
nem csupán azért káros, mert hatékonyan nem járul hozzá a bűncselekmények 
számának csökkenéséhez és az elkövetők felkutatásához, de rontja a kisebbségek 
és a rendőrség közötti kapcsolat eredményességét is. A diszkrimináció e formája 
alapvetően hibás előfeltevésen alapszik, miszerint az etnikai, faji, vallási vagy 
nemzetiségi státusz és a bűnelkövetői minőség között korreláció van, így radikáli-
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san diszkriminatív és megalázó. A rendőrség berkein belül is tényként hivatkoznak 
a cigánybűnözés konstans létezésére. A szóösszetétel a romák magas kriminológiai 
hajlandóságára utal és egyúttal implicite a rendőri munkára vonatkozóan magában 
foglalja a magasabb találati arány lehetőségét is. A tudománytalan kifejezés azon a 
hipotézisen alapul, hogy a bűnözés a roma etnikum egészére jellemző, ami magas 
közbiztonsági veszéllyel bír és így a társadalom egészére nézve fokozott kockáza-
tot jelent. A roma származásúak bűnöző hajlandóságának hangsúlyozottsága saj-
nálatos módon olyan sztereotípia, amely a társadalmi közbeszéd és közvélekedés 
oldaláról is megerősítésre talál. 

2.) A megcélzott csoport ártatlan tagjai elvesztik bizalmukat a rendőrségben, tá-
gabb értelemben az állami szervekben és a demokratikus működési mechaniz-
musban általában 

A rendőrség társadalmi megítélése, a közvélemény értékelése a rendőri munkáról 
azért bír óriási jelentőséggel, mert értelemszerűen hathatósabb a rendőri munka 
kölcsönös bizalmon alapuló kooperáció és együttműködés esetén. Az államilag 
szervezett társadalomban elengedhetetlen, hogy az állampolgárok által okkal vagy 
ok nélkül feltételezett veszélyhelyzetek és jogszabálysértő állapotok megoldásának 
egyik garanciáját lássák a rendőri munkában, a szakmai kompetencia és elhivatott-
ság iránt megkérdőjelezhetetlen bizalom álljon fenn. „A rendőrségnek be kell lát-
nia, hogy nem képes egyedül, a lakosok segítsége, közreműködése nélkül fenntar-
tani a társadalmi békét. Azok az ügyek, melyekkel a rendőr foglalkozik, a szolgál-
tató szerep keretein belül csak a közösség problémáiként értelmezhetők.”10 Amint 
azt a londoni Metropolitan rendőrséget megszervező Sir Robert Peel is hangsú-
lyozta „a rendőrség tényleges hatalma azon múlik, mennyire képes megszerezni a 
közösség egyetértését és tiszteletét.”11 A rendőrségről kialakított képet, a közgondol-
kodást szinte determinálóan befolyásolja „a járőr és a járókelő” kapcsolata. A 
közvélekedést jelentős mértékben javítja, ha a rendőr, mint a rend és a biztonság 
garanciája, a veszélyhelyzetbe kerültek oltalmazója jelenik meg a mindennapok-
ban, semmint a hatalom birtokosa, szélsőséges esetben az önkény ura. A szervezet 
megítélését jelentősen rontja, presztízsét, a szakmai professzionalizmusba vetett 
hitet ássa alá a kisebbségekkel szembeni érzéketlenség, a brutalitás és a szélsősé-
ges, gyakran következetlen rendőri gyakorlat. Mindezen megállapítások persze 
csak akkor tekinthetők igaznak, ha a társadalom széles rétegeiben nem talál 

                                                 
10 KRÉMER 2003, 55. o. 
11 Idézi a gondolatot: SZIKINGER 1998, 20. o. 



384 Uszkiewicz Erik 

 

megerősítésre a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofóbia, 
stb. egyszóval a kisebbségekkel szembeni intolerancia. 

Amennyiben romlik valamely kisebbség és a rendőrség közötti kapcsolat minő-
sége, a kooperáció lehetősége minimálisra szűkül. Mindez oda vezet, hogy a kom-
munikációs lehetőségek egyre szűkebbé válása miatt, gyakrabban kell például a 
kisebbség tagjait közhatalmi eszközökkel információk szolgáltatására kényszerí-
teni, ami a kisebbség törvénytisztelő tagjainak zaklatásává fajulhat.12 A zaklatások 
eredményeként az egyébként becsületes személyek is szkeptikussá válnak a rendőri 
munka iránt, aminek leküzdésére a hatósági eljárásokban további kényszerítő esz-
közöket vesznek igénybe. S ezzel e csapda be is kebelezte a teljes kisebbséget, 
amelynek egésze válik ezáltal megbélyegzetté és kirekesztetté. 

Feladatellátásuk során az egyenruhások gyakran kerülnek a cigány bűnelköve-
tőkkel olyan kapcsolatba, amelyben életük, testi épségük kerül veszélybe. Ennek a 
konfrontatív helyzetnek a kezelése alapvető fokmérője a demokratikus jogállam-
nak, s többek között ez az a terület, ahol a hazai rendőrségnek a legtöbb teendője 
van. Se szeri, se száma azoknak az esetleírásoknak, amelyek az eljárás alá vont 
személyek jogainak durva megsértéseit taglalják. Ezek a helyzetelemzések jelentős 
számban utalnak a rendőri brutalitásra is, az elkövető vagy feltételezett elkövető 
testi integritásának megsértésére, az emberi méltóság meggyalázására.13 

 

                                                 
12 A kommunikációs csatornák beszűkülése rendkívüli mértékben megnehezíti a rendőrség 
munkáját. A rendőrök körében végzett kutatás adatai szerint a válaszadók majdnem mindegyike 
elismerte, hogy a rendőrség a civilek segítsége nélkül nem képes feladatait ellátni. A válaszadók 
93,4 %-a úgy vélte, hogy az eredményes munka elengedhetetlen előfeltétele, hogy a civilek 
bejelentést tegyenek, információt szolgáltassanak. KRÉMER 2003, 75. 
13A rendőri diszkrimináció és az indokolatlan, jogszerűtlen erőszak alkalmazásának kettősségére 
jellemző az alábbi példa. Még 1998-ban két kijelölt parkolóban, az autójuk beindításával 
bíbelődő roma származású férfit támadott meg baseball-ütővel egy ismeretlen személy. A támadó 
a sértetteket gyanúsította egy korábbi bűncselekmény elkövetésével. A két cigány férfi a rend-
őröket hívta segítségül, akik annak ellenére elengedték a támadót, hogy alapos okkal feltételez-
hető volt a könnyű testi sértés és az önbíráskodás elkövetésének gyanúja. A sértetteket orvoshoz 
szállították, majd a városi rendőrkapitányságra, ahol a feltételezett általuk elkövetett korábbi 
bűncselekményről próbáltak beismerő vallomást „kiverni belőlük”. Ebből a célból egyiküket 
súlyosan és módszeresen ütötték-rúgták, szidalmazták, a másik áldozat fejét pedig vasszekrénybe 
verték. A súlyosabban bántalmazott férfit ezután kocsiba ültették, majd a település határain kívül 
kidobták a rendőrautóból, eszméletlenül magára hagyták. Társa a verést követően „szabadon” 
távozhatott.  



A rendőri diszkrimináció társadalmi következményei 385 

 

3.) Az etnikai hovatartozás és a bűnözés közötti kapcsolat vélelmezése a közhatalom 
oldaláról ráerősít a többségi társadalom már létező előítéleteire és félelmeire. 

Óriási károkat okoz a teljes népesség körében, ha a bűnöző életmód és a bőrszín 
között korrelációt látnak a rendvédelmi erő tagjai. Megengedhetetlen, hogy a köz-
hatalmi jogosítványokkal felruházott személyek, akik egyben a jogállam működ-
tetői, elfogadják vagy tragikusabb esetben táplálják a többségi társadalom elutasí-
tásának gyakorlatát. Esetükben értelemszerűen jóval magasabb elvárásokat kell 
támasztanunk a demokratikus működés követelményeinek maradéktalan kielégí-
tése érdekében. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a társadalom értelmi-
ségi rétegéhez tartozó vagy ahhoz tartozni kívánó személyeknek (például a rendőr-
ségi szervezetrendszer vezetőinek) példamutató magatartásukkal is elől kell járniuk 
a társadalom számára. Vagyis ha az intolerancia káros jelensége meghatározóvá 
válik a társadalom egészén belül, az említett személyi kör akkor sem lehet részese 
e jogsértéseknek. Számos társadalomtudományi kutatás igazolta, hogy a romákkal 
szembeni félelem és elutasító attitűd egyik oka a bűnözői minőségük túlhangsúlyo-
zása. Példaként hivatkozom az alábbi két vizsgálódásra. 1994-ben, reprezentatív 
mintán végzett kutatás során a válaszadók 70 %-a úgy vélte, hogy a cigány lakos-
ság számának növekedése veszélyezteti a társadalom biztonságát, míg 64 %-uk 
gondolta azt, hogy a bűnözési hajlam a cigányok vérében van.14 Egy 2001-ben 
folytatott attitűdfelmérés adatait alapul véve, pedig kijelenthetjük, hogy az időté-
nyező önmagában semmit sem volt képes javítani a hazai társadalom elfogadó 
képességén. A megkérdezettek 78,6 %-a nem adná a hozzájárulását ahhoz, hogy a 
szomszédságába cigány származású személy költözzön, és tovább élt az a romák-
kal szembeni negatív feltételezés is, hogy a bűnözés a vérükben van.15 

4.) Méltánytalanul osztja el a bűnüldözés társadalmi költségeit 
5.) Nem is hatékony 

A diszkrecionalitás, mint a rendőri munka egyik sajátossága szintén hozzájárul a 
diszkriminatív rendőri gyakorlat kialakulásához. Azáltal, hogy a rendőrnek esetről 
esetre mérlegelni kell bizonyos élethelyzeteket, kialakul egy bizonyos gyakorlat (a 
rendőri gondolkodásban jelen lévő tudattartalom), amelynek értelmében a hasonló 
helyzetek hasonló rendezést igényelnek. A kiszámíthatatlan és előre meg nem jó-
solható élethelyzetek káoszában a rendőr azáltal alakít ki és tart fenn rendet, hogy 

                                                 
14 CSEPELI György: Cigányok és gádzsók – Romakép a mai magyar társadalomban. 
http://www.csepeli.hu/pub/2008/csepeli_ciganyok_gadzsok.pdf (Letöltés: 2012. június 5.) 
15 SZÉKELYI – ÖRKÉNY – CSEPELI 2001, 25. o. 

http://www.csepeli.hu/pub/2008/csepeli_ciganyok_gadzsok.pdf
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az eseményeket alárendeli valamifajta mesterséges normatartalomnak, amely révén 
biztosítottnak látja a kiszámíthatatlant. Ez a rendőri gondolkodásmód alapvetően 
alkalmas az előítéletes gyakorlat kialakítására, ha a rendőrök adott területen, vi-
szonylag gyors egymásutánban valóban hasonló szituációkkal találják szemben 
magukat. Ez a normativitás aztán szakmai berkeken belül átöröklődik, ezáltal a 
rendőri munkavégzés állandó részévé válik. 

Magyarországon mindenekelőtt a romák, a hajléktalanok, és a társadalom 
depriváltjai kénytelenek elszenvedni a kisebbségi csoportokra koncentráló intézke-
dési gyakorlatot. A társadalmi kisebbségek, mint feltételezett bűnelkövetők gyako-
ribb igazoltatása, a velük szembeni gyakoribb eljárás ugyan hozzájárul korábban 
látens bűncselekmények felderítéséhez, ám a különböző rendelkezésre álló, véges 
erőforrások átcsoportosításával eltereli a figyelmet az integrálódott társadalmi cso-
portok jogellenes magatartásáról, így ebben a közegben nő a jogsértések száma. 
Ugyanakkor a látenciából felszínre került bűnesetek hamis képet festenek a kisebb-
ség tagjairól, ami közmegítélésüket tovább rontja. 

Az eredményesség és törvényesség dichotóm követelményének nem mindenkor 
tud megfelelni a testület. Abban az esetben, ha a rendőrség munkáját kizárólag a 
statisztikai adatsorok figyelembevételével ítéljük meg, a szervezet – mintegy létjo-
gosultságának igazolásaként is – folyamatosan növekvő eredményességi mutatókat 
kíván produkálni. Ennek érdekében a rendőri munka célkeresztjébe kerülnek a 
kisebbségek. A velük szembeni gyakoribb eljárás azonban bizonyítottan rendkívül 
alacsony hatású. 

Összefoglalásképp elmondhatjuk: a rendőri diszkrimináció szakmailag indoko-
latlan, morálisan megkérdőjelezhető, bűnmegelőzési és bűnüldözési szempontból 
hatástalan. Mint azt az írás elején is jeleztem, ez alkalommal csak a következmé-
nyek rövid kifejtésére nyílt mód, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a meg-
oldásra váró problémák – mint az az előzőekből is egyértelműen következik – 
számosak és súlyuk sem elhanyagolható. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy 
ez a fajta rendőri gyakorlat jogállamokban, annak antidemokratikus és antihumá-
nus jellege miatt elfogadhatatlan. A rendőri diszkrimináció áldozatává bárki, bár-
mikor válhat, ezért elengedhetetlen, hogy közösen lépjünk fel ellene. 
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