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Tényállás: 

 

A sértett 1971-ben született, roma származású sajószentpéteri lakos. 2007. 

április 29-én este 8.00 és 8.30 óra között fémhulladékot gyűjtött többekkel 

közösen az Arany János utcában. Hirtelen két ismeretlen személy ment a 

csoporthoz és megtámadta a sértettet. A testének minden felületén elkezdték 

ütlegelni fadarabokkal, miközben hangosan rasszista kijelentéseket tettek. Két 

másik ismeretlen személy, valószínűleg ugyanezen csoport tagjai, a közelben 

álltak és figyeltek.  

 

Nem sokkal később egy ismeretlen személytől az eseményekről tett bejelentés 

alapján rendőrségi járőröket küldtek a helyszínre. A rendőrség kikérdezte a 

helyszínen tartózkodókat és körbejárta a közeli utcákat a támadók elfogása 

érdekében. Közben mentőautó érkezett, amely a sértettet a közeli kórházba 

szállította. Az orvos azt állapította meg, hogy csonttörés nincs, ellátta a sértettet 

fájdalomcsillapítóval, és hazaküldte pihenni.  

 

Az éjszaka során a sértettnek komoly fájdalmai jelentkeztek, ezért elment egy 

másik kórházba, ahol ismét megvizsgálták. Ekkor megállapították, hogy a 

támadás során több bordája eltörött, így a kilences, tízes és tizenegyes baloldali 

bordák. Ezért további kezelés céljából kórházban tartották és egy héttel később, 

2007. május 5-én engedték haza.  

 

A sértett 2007. június 1-je óta pszichiátriai kezelésre jár az események 

következtében, 18 alkalommal volt a BAZ Megyei Kórház pszichiátriai 

osztályának rendelésén, ahol poszt traumatikus stressz szindrómát 

diagnosztizáltak nála, amit depresszió, idegesség, pánikroham, félelem (maga és 

a családja biztonsága kapcsán), periodikus álmatlanság és rémálom, és általában 

érzelmi összetörtség jellemez.  

 

A sértett képviselője 2007. július 15-én feljelentést tett a BAZ Megyei 

Főügyészségen ismeretlen tettesek ellen. Az eset tényeinek ismertetése mellett 

közölte, hogy az áldozat sérülései súlyosak. A sértett jelezte, hogy kész 

tanúvallomást tenni és indítványozta három szemtanú kihallgatását. Kérte a 

büntetőeljárás megindítását, az elkövetők azonosítását és ellenük a vádemelést.  

 

EJEB sztenderdek – Esettanulmány No 2 
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2007. augusztus 31-én a rendőrség tájékoztatta a sértetti képviselőt, hogy az 

elkövetőket nem sikerült azonosítani.  

 

2007. szeptember 29-én a rendőrség kihallgatta a sértettet a 2007. április 29-

ének estéjén történtekről. A sértett felületesen leírta a két támadót, kijelentve, 

hogy mivel rövidlátó, valószínűleg nem ismerné fel őket. Ugyanezen a napon a 

rendőrség kihallgatta B.T.-t, aki a kérdéses napon a sértettel volt együtt. Ő is 

leírta a támadókat és azt mondta, hogy nem látta tisztán az arcukat, mert a 

támadás alatt elbújt előlük. Öt nappal később a rendőrség kihallgatta N.C.-t, aki 

az esemény környékén lakik és látta is azt. Ő adott személyleírást az 

elkövetőkről és elmondta, hogy minden nagyon gyorsan történt, ezért teljesen 

tisztán ő sem látta őket.  

 

A sértetti képviselő 2008 januárjában kétszer kérdezte az ügyészséget, hogy 

milyen intézkedésekre került sor az elkövetők azonosítása céljából, és ezzel 

együtt panasszal élt az eljárás elégtelensége miatt.  

 

2008. február 21-én az ügyészség tájékoztatta a sértetti képviselőt, hogy a 

rendőrség az eseményről érkezett bejelentést követően haladéktalanul tartott 

helyszíni szemlét, kihallgatták a sértettet és több más tanút, átkutatták a 

környéket, de nem találtak senkit, akire illett volna az elkövetőkről adott 

személyleírás.  

 

2008. március 16-án a sértetti képviselő tájékoztatta az ügyészséget, hogy azok, 

akik az ő ügyfelét megtámadták, úgy tűnik, ugyanabban az időben több roma 

származású személy bántalmazásában is részt vettek Sajószentpéteren. Két 

megtámadott roma személy, I.S. és O. D. azt mondta a sértetti képviselőnek, 

hogy ők tudnák azonosítani az elkövetőket, sőt O.D. személyesen látta a sértett 

elleni támadást is. Hozzátették, hogy a rendőrség már azonosította, el is fogta O. 

D. támadóit. A képviselő hangsúlyozta, hogy mindegyik bűncselekmény indítéka 

rasszista volt, hiszen a támadók fizikai bántalmazás során verbálisan is 

kifejezték rasszizmusukat.  

 

2008. augusztus 1-jén O.D.-t kihallgatták a BAZ Megyei Főügyészségen, ahol azt 

mondta, hogy őt egy S. nevezetű személy támadta meg valamikor 2008 

januárjában, és hogy ugyanez a személy egyike volt az áldozat támadóinak is. 

Azért emlékezett S.-re, mert az arcán van egy nagy seb.  

 

A rendőrség ezt követően azonosította S.-t, mint a helyi hatóságok számára 

számos bűncselekmény miatt ismert személyt. Azonban a rendőrség őt kizárta a 

lehetséges gyanúsítottak köréből, mert annak ellenére nem ismerte őt fel 

egyetlen más tanú sem, hogy nagyon jellegzetes sebe van. Továbbá a hatóságok 

számára rendelkezésre álló információk alapján S. nem tagja egyetlen 

szélsőjobboldali csoportnak sem. Ugyanakkor a nyomozati adatok közül semmi 

nem utal arra, hogy S-t valaha megidézték volna kihallgatásra.  
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Ezalatt 2008. május 24-én a sértetti képviselő ismét levelet írt az ügyészségnek, 

jelezve, hogy az RTL Klub 2006. május 14-én leadott egy riportot, amelyben egy 

fiatal skinheadet kérdeztek arról, hogy miért vesz részt a romák elleni 

sajószentpéteri támadásokban. A képviselő azt állította, hogy a riportalany az 

általa képviselt személy elleni 2007. április 29-ei bűncselekményre is utalt.  

 

2009. április 18-án a rendőrség kihallgatta az interjút készítő újságírót. Az 

újságíró úgy nyilatkozott, hogy az általa interjúvolt skinhead általánosságban 

beszélt a romák elleni gyűlöletéről, de a kérdéses cselekményt konkrétan nem 

említette. Az interjúalany a városnak azon a részén élt, ahol a támadás történt 

és elmondta, hogy milyen idegesítőnek találta azt, amikor a romák az ő 

környékükre jöttek fémhulladékot gyűjteni. Azonban az újságíró nem kívánt 

feltárni a forrása nevét, hivatkozva a sajtót megillető forrásvédelemre.  

 

Az áldozatot megtámadó személy egy olyan skinhead csoporthoz tartozott, 

amelynek tagjai felelősek voltak számos, a roma lakosság ellen 

Sajószentpéteren elkövetett támadásért.  

 

Az eljárás jelenleg is nyomozati szakban van.  

 

 

Kérdések és feladatok: 

 

- Hogyan minősítené a tényállást a belső joga alapján? 

- Milyen nyomozati cselekményeket hiányol a rendőrség részéről? 

- Hogyan értékelné a rendőrség nyomozati tevékenységét és hozzáállását e 

fórumok előtt? 

- Hogyan ítélné meg az esetet az EJEB sztenderdjei fényében? 

-  

 

 

 

 

 

 
 
"This publication has been produced with the financial support of the Fundamental Rights & Citizenship 
Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the 
Centre for European Constitutional Law, the Hungarian Helsinki Committee, the ART.1, the Greek Council 
for Refugees, the Antigone and the Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti and can in no way 
be taken to reflect the views of the European Commission." 

 


