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2012. augusztus 5-én egy szélsőjobboldali parlamenti párt tüntetést szervezett a 

nyugat-magyarországi Devecser községben, miután konfliktus tört ki egy helyi roma 

és nem-roma család között. A rendőrségen a törvényi szabályoknak megfelelően sor 

került a gyülekezés bejelentésére. A helyszínen több mint kétszáz rendőr volt jelen.  

A gyülekezés mottója az “Élni és élni hagyni – demonstráció a jogos Magyar 

önvédelemért” volt. Számos szélsőséges csoport vett részt a rendezvényen, sokan 

közülük vascsővel, ostorral, arra szerelt kővel, botokkal felszerelkezve, alakzatban, 

vezénylésre vonultak. Számos online hírforrás szerint a demonstráció célja a 

„magyarokat lincselő devecseri cigányok”, illetve „az együttélési normákat betartani 

képtelen cigánybűnözők” elleni fellépés volt. 

Több beszédre jellemző volt a gyűlöletbeszéd és az uszítás. Toroczkai László, a 

Hatvannégy Vármegye vezetője például arról beszélt, hogy ahol a cigányság 

megtalálható, ott a pusztítás, rombolás jelenik meg. Kifejtette: a cigányok a 

magyarokat ki akarják irtani, és ha harcolni akarnak, akkor fel kell velük venni a 

harcot, nincs más lehetőség. László Attila, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület elnöke 

azt mondta, ki kell söpörni az összes szemetet az országból, lázadni kell, és el kell 

zavarni a bűnözőket, akik élősködnek, szerveződni kell minden településen. Tyirityán 

Zsolt, a Betyársereg vezetője faji háború jeleiről és etnikai alapú konfliktusról beszélt. 

Egyebek mellett azt mondta: a cigány fajta úgy van kódolva, hogy benne van a 

bűnözés. Kifejtette: a genetikailag kódolt hulladékokat ki kell irtani a közéletből, 

majd kijelentette, hogy „eltapossuk azt a jelenséget, amit ki kell irtani az 

életterünkből”. 

A beszédeket követően a demonstrálók a település romák lakta részére vonultak, 

ahol rasszista, kirekesztő jelszavakat (pl. „mocskos cigányok!”) skandáltak, majd 

vizes palackokkal, betondarabokkal, kövekkel kezdték dobálni a romák házait. Az 

egyik ház udvarán valaki a bedobott betondarabtól meg is sérült. A rendőrség az 

események egyik pontján sem intézkedett, de négyen feljelentést tettek az eset 

miatt, mint sértettek.  

 

Esettanulmány 

(bírák/ügyészek számára; áldozati csoport: roma) 
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Kérdések: 

1) Hogyan minősítené az eseményen történteket? 

2) Ön szerint közbe kellett volna a rendőrségnek a helyszínen? Ha igen, milyen 

intézkedéseket kellett volna tennie a helyszínen jelen lévő rendőröknek? 

Pontosan mikor és hogyan kellett volna közbeavatkozni? 

3) Ha nem érkezett volna feljelentés, meg kellett volna indítani hivatalból 

valamilyen büntetőeljárást? 

4) Milyen lépéseket tenne a rendőri intézkedéssel kapcsolatos esetleges aggályok 

nyomán? 
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