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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a 2011. március 3-a és 19-e közötti gyöngyöspatai események 
vizsgálatára kéri az Európai Parlamentet. A petíció benyújtója szerint a Jobbikhoz köthető 
Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjai megszállták a települést, hogy „a nem roma lakosokat 
megóvják a cigányterrortól”. A petíció benyújtója állítása szerint ezzel sérültek a romák 
emberi jogai is. Vizsgálatot kér az ügyben. Azt is kivizsgáltatná, hogy a Szebb Jövőért 
Polgárőr Egyesület és a Jobbik megsértette-e az emberi jogokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A 2011. március 3-a és 19-e közötti gyöngyöspatai eseményeket követően a Bizottság 2011. 
május 3-án tájékoztató feljegyzést kapott a magyar kormánytól a kelet-magyarországi etnikai 
feszültségek kezelése érdekében tett fellépéseiről. E tájékoztatásban a magyar kormány közli, 
hogy a magyar miniszterelnök azonnal nyilatkozatban ítélte el az erőszakot, és az emberek 
megvédésére szólított fel az erőszak minden formájával szemben. A feljegyzés arról is 
tájékoztatja a Bizottságot, hogy Pintér Sándor belügyminiszter azonnal megjelent a 
helyszínen, hogy megelőzze az erőszak eszkalálódását. A miniszter által utasított helyi 
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rendőrség a szélsőségesek eltávolításával sikeresen fenntartotta a közbiztonságot és a rendet. 

A feljegyzés továbbá kifejti, hogy a gyöngyöspatai események nyomán milyen jogi lépéseket 
tettek: 

a. A magyar kormány módosította a 218/1999. kormányrendeletet, amely április 23-án lépett 
hatályba. A rendelet célja a szélsőséges aktivisták tevékenységének szabályozása. 
b. A magyar kormány szigorító rendelkezésekre tett javaslatot a büntető törvénykönyvben, 
lehetővé téve a rendőrség számára a hatékonyabb fellépést azokban az esetekben, amikor 
szélsőjobboldali aktivisták ugyan nem követnek el atrocitásokat, de egyenruhában menetelve 
megfélemlítik a roma lakosságot. Az új rendelkezések büntetni fogják azokat, akik engedély 
nélkül rendfenntartó tevékenységet végeznek.

A tájékoztató feljegyzés beszámol továbbá a Magyarország által a romák társadalmi és 
gazdasági integrációjának támogatása érdekében tervezett azonnali és középtávú 
intézkedésekről. A feljegyzés megemlíti továbbá az Országos Roma Önkormányzat és a 
kormány közötti megállapodást a roma kisebbséggel való együttműködés elmélyítéséről és 
politikai képviseletük fokozásáról. 

A feljegyzésben a magyar kormány hangot ad a roma kisebbség problémájának a romák 
társadalmi befogadását célzó nemzeti stratégiák uniós keretrendszerének keretében történő 
kezelése melletti elkötelezettségének.

A tájékoztató feljegyzésre adott július 1-jei válaszában a Bizottság tudomásul vette a magyar 
kormány intézkedéseit a kelet-magyarországi etnikai feszültségek kezelésére. Ugyanakkor 
emlékeztette a magyar kormányt arra a tagállami kötelezettségre, hogy a rasszizmus és az 
idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő 
küzdelemről szóló 2008/913/IB tanácsi kerethatározatot1 2010. november 28-ig át kellett 
ültetni a nemzeti jogba.  A Bizottság arra is buzdította Magyarországot, hogy tegyen meg 
mindent e jogszabály helyes végrehajtása érdekében, és hogy a lehető leghamarabb 
tájékoztassa a Bizottságot a végrehajtási intézkedésekről.

Összegzés

A Bizottság elegendő magyarázatot és biztosítékot kapott a magyar kormánytól a kelet-
magyarországi etnikai feszültségek kezelésével kapcsolatos szándékairól és intézkedéseiről, 
valamint arról, hogy rendkívüli figyelmet szentel a romák integrációjának. A Bizottság 
megragadta az alkalmat arra is, hogy emlékeztesse Magyarországot a 2008/913/IB tanácsi 
kerethatározat átültetésére vonatkozó kötelezettségére. 

                                               
1 HL L 328., 2008.12.6.


