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ORSZÁGOS DISZKRIMINÁCIÓELLENES TANÁCS 

Független állami hatóság 
11375 sz. személyes adatokat kezelő szervezet 

 
2014.07.09-i 408. sz. határozat 

 
Ügyszám: 9/2014 
Panasz száma: 78/2014.08.01. 
Panaszos: Landman Gábor 
Bepanaszolt: Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség, Marosvásárhely 
Tárgy: a panaszos magyar nyelvű tájékoztatásának visszautasítása a Marosvásárhelyi Helyi 
Rendőrség egyik közege által kiállított jegyzőkönyvre vonatkozóan 
 
I. A felek neve és lakcíme 
 
1.1. A panaszos neve és székhelye 

1.1.1. Landman Gábor, választott védőügyvédje útján, levélcíme: Nagyvárad (Oradea), Városháza 
(Primăriei) utca 21. sz. 2-es lakrész, Bihar (Bihor) megye 
1.2. A bepanaszolt neve és székhelye 
1.2.1. Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség, Marosvásárhely (Tîrgu Mureș), Dózsa György (Gheorghe 
Doja) út 9. sz., Maros (Mureş) megye 
 
II. A panasz tárgya és a feltételezett diszkriminatív cselekmény leírása 
2.1. A panasz egy lehetséges diszkriminatív cselekményre irányul, amely szerint a rendőrség 
munkatársai visszautasították, hogy magyar nyelven mondják el a panaszos által igényelt 
információkat 
 
III. Az idézési eljárás 
3.1. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács végrehajtotta a felek idézési eljárását, a 
diszkrimináció minden formájának megelőzésére és megfékezésére vonatkozó, újraközölt 
137/2000 sz. Kormányrendelet 20. cikkének 4. bekezdése alapján. 

A 78/2014.02.06. sz. átirattal a panaszos, míg a 795/2014.02.06. sz. átirattal a bepanaszolt 
került megidézésre. A felek megidézése a Tanács által meghatározott tárgyalási napra, 
2014.02.25-ére történt. A tárgyalási napon a felek nem jelentek meg. 

 
A 2014.02.06-i 796. sz. átiratban a Tanács a Marosvásárhely megyei jogú város Rendőrségének 
álláspontjának közlését kérte. A panasz ügyében való döntéshozatal időpontjáig nem tette közzé 
álláspontját. 
 

IV. A felek állításai 
4.1. A panaszos állításai 

 
 

4.1.1. A panaszos azt állítja, hogy 2013.12.24-én 11.00 órakor egy holland újságíróval együtt 
megjelent a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrségen azzal a céllal, hogy egy folyamatban lévő üggyel 
kapcsolatban tájékoztatást kérjen. 

Magyar nyelven kérte a portást, hogy egy olyan hivatalnokhoz küldje, aki beszél magyarul. 
Többször is megismételte a kérését magyar és angol nyelven egyaránt. A magyar nyelven való 
értekezést teljes mértékben visszautasították. A panaszos azt állítja, hogy később 3 vagy 4 
személy jött, akik erőszakkal elhurcolták, megbilincselték és megkérdezték, hogy forradalmat 
akar-e. 

4.1.2. A panaszos fennhangon felolvasta az Alkotmány 120. cikkelyének 2. bekezdését, és 
hivatkozott a 2001/215 sz. törvényre és a 2001/1206 sz. Kormányrendeletre, a Strasbourgi 
Keretegyezményre, a Románia és Magyarország közötti együttműködési és jószomszédsági 
szerződésre és a Regionális Nyelvek Európai Kartájára. A panaszos előadása szerint a helyzet 
még feszültebbé vált, amikor a tisztek egyike becsukta az ablakokat, minden elsötétült, és abban a 
pillanatban egy ütést érzett a hátán, és átkutatták a táskáját, a fényképezőgépét és a személyes 
tárgyait. Azt kérdezték, hogy lehet, hogy beszél magyarul, de nem beszél románul is. A panaszos 
azt válaszolta, hogy holland és nem beszél románul. 



 

A panaszos azt állítja, hogy panaszt tett a Marosvásárhelyi Rendőrségen az esetről, amelyet a 
270699/2013.12.24. számon iktattak. 
A panaszos állítása szerint, amikor valaki magyarul beszél, akkor magyar nyelven kell választ 
kapnia, a portás ebben a helyzetben megtagadta tőle ezt a jogot. 
Ugyanakkor állítja, hogy minden információ, közlemény magyar nyelven is fel kell legyen tüntetve, 
így a jegyzőkönyv is, valamint a falragaszok, hirdetőtáblák, a weboldal vagy a járműveken és az 
egyenruhákon lévő feliratok szintén, ennek ellenére jelen pillanatban mindezek kizárólag román 
nyelvűek. 

A panaszos a Tanács közbelépését kéri a törvénytelennek és diszkriminatívnak tekintett 
helyzet beszüntetésére. Kérelmezi, hogy állapítsák meg a diszkrimináció fennállását, hiszen nem 
biztosítják sem szóban, sem írásban az anyanyelvhasználat alkotmányos jogát. 
 

 4.2. A 2014.01.04-i 2313 sz. átiratban a panaszos választott védőügyvédje útján állítja, 
hogy a bepanaszolt által a válasziratban közöltek törvénytelenek, más szóval nincs semmilyen 
jogalapjuk, ugyanis: 
 4.2.1. Amikor a felperes felkereste a Helyi Rendőrséget, hollandiai hites fordítói hivatalos 
minőségében járt el, mivel egy hollandiai rádióadó felkérte, hogy biztosítson számára magyar-
holland fordítási szolgáltatást. Tekintettel a helyi közigazgatásról szóló 215/2001. sz. törvény 19. 
cikkének rendelkezéseit, amely szerint „azokban a területi közigazgatási egységekben, 
amelyekben a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok aránya meghaladja a lakosság 20%-
át, a helyi közigazgatási hatóságoknak, alárendelt közintézményeiknek, valamint a dekoncentrált 
közszolgálatoknak biztosítaniuk kell az anyanyelv használatát is a velük fenntartott 
kapcsolatokban, az Alkotmány, a jelen törvény és a Románia által részes félként aláírt nemzetközi 
szerződések előírásainak megfelelően”, az alperes megszegte azokat a jogszabályi 
rendelkezéseket, amelyekre ő maga is hivatkozott, mivel:  

Abban a pillanatban, amikor a marosvásárhelyi Helyi Rendőrséghez  magyar nyelven – 
vagyis a város lakosságának többségét kitevő kisebbség nyelvén – szólt, ezt a szolgáltatást nem 
biztosították számára. A felperes nem magyar, hanem holland hites fordítói minőségben lépett 
kapcsolatba a helyi rendőrséggel. Egy hollandiai helyi rádióadó riportot akart készíteni egy, a 
rendőrségen nyilvántartott esetre vonatkozóan. 

4.2.2. A felperes rámutatott arra, hogy európai állampolgár, és európai állampolgárként, 
amennyiben ugyanolyan helyzetben van, mint egy magyar nemzetiségű román állampolgár, 
igényelheti a magyar nemzeti kisebbségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazását. A 
jelen esetben, éppúgy, mint a Bickel és Franz C-274/1996 ügyben, az Európai Unió Luxemburgi 
Bíróságának az ítélete, amelyet mellékel, kimondja, hogy nem csak a külföldi állampolgároknak, de 
a magyar nemzetiségű román állampolgároknak sem adják meg és biztosítják az anyanyelv 
használatának jogát, azáltal, hogy a panaszossal magyar nyelven értekezzenek, a helyi 
közigazgatási törvény vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával. A panaszos állítja, hogy a 
helyi hatóságok európai állampolgárként diszkriminálták őt azzal, hogy nem alkalmazták vele 
szemben a Romániában élő nemzeti kisebbségeket megillető jogokat. Idézi a fent említett ítélet 
szövegét: „A személyek szabad közlekedése és szabad letelepedése elvére alapozott Közösség 
esetében a személyek nyelvi jellegű jogainak és kedvezményeinek a védelme különösen fontos." 
(Mutsch ítélet, 1985. július, 137/84, Rec. 2681. o., 11. pont). 

4.2.3. A felperes hivatkozik a Cowan ítéletre (1989. február 2., 186/87, Rec., 195. o.), 
amelynek a 10. pontjában megtiltottak „bármely, állampolgársággal indokolt megkülönböztetést”, a 
Szerződés 6 cikke elrőírja, hogy a közösségi jog által szabályozott helyzetben lévő személyek és 
az adott tagállam polgárai teljesen egyenlő elbánásban kell, hogy részesüljenek. Tovább idéz a 
fent említett ítéletből: „a közösségi jog által szabályozott helyzetek közé tartoznak különösen a 
szerződés 59. cikkében előírt szabad szolgáltatásnyújtási jog hatálya alá tartozó helyzetek”. A 
Bíróság joggyakorlata szerint, ez a jog magában foglalja a szolgáltatások haszonélvezőinek azon 
jogát, hogy egy másik államba utazzanak, és ott részesüljenek valamely szolgáltatásban (a 
fentebb idézett Cowan ítélet 15. pontja). Eszerint az 59. cikk hatálya alá tartozik a tagállamok 
minden olyan állampolgára, aki, anélkül, hogy a szerződés által biztosított bármely más 
szabadságjogot gyakorolna, egy másik tagállamba utazik valamely szolgáltatások igénybevétele 
céljából, vagy akinek joga van ilyen szolgáltatásokat igénybe venni. Ugyanazon ítélet 16. pontja 
kimondja, hogy „ilyen értelemben, az Unió állampolgárainak azon lehetősége, hogy egy adott 
nyelven értekezzenek egy állam közigazgatási és igazságszolgáltatási hatóságaival, ugyanazon 
feltételekkel, mint az illető tagállam állampolgárai, megkönnyíti a más tagállamban való szabad 
mozgás és tartózkodás jogának gyakorlását. A panaszos úgy ítéli meg, hogy jogosultak 



 

diszkriminációmentes elbánásban részesülni az illető állam állampolgáraihoz viszonyítva, a 
szerződés 6. cikke értelmében, az illető államban beszélt nyelvek használata tekintetében.” 

4.2.4. A felperes fenntartja, hogy a fenti indokok alapján, a helyi hatóságok által elkövetett 
diszkrimináció mellett akadályozták a fordítási szolgáltatás gyakorlásában, amely szolgáltatás 
nyújtására a holland rádióállomás kérte fel egy konkrét eset helyzetére vonatkozó riport 
elkészítése érdekében, és úgy ítéli meg, hogy a Szerződés 59. cikke által biztosított szabad 
szolgáltatásnyújtási jogát is megsértették. 

Ugyanakkor a panaszos megjegyzi, hogy az alperes arra vonatkozó kijelentése, hogy a 
felperes és az alperes között angol nyelvű kommunikáció folyt, nem igaz. A panaszos minden 
világnyelven próbált beszélni a magyar nyelv mellett, de ezek közül egyiken sem kapott választ, 
hanem azt közölték vele, hogy Romániában az egyetlen hivatalos nyelv a román. 

A panaszos állítja, hogy nem hatolt be jogtalanul az épületbe, tulajdonképpen nem is lehet 
„erőszakosan” behatolni – ahogy a bepanaszolt állítja – a szolgálatos tiszt szobájába, mivel abba a 
szobába szabad volt a bejárás. Belépett, és kérte, hogy beszélhessen egy magyarul tudó 
személlyel. Benyújtotta a történtekről rögzített videófelvételt, melynek a szövegét teljes egészében 
lefordították román nyelvre. Nem utasította el a személyazonosságának igazolását, hanem nem 
értette, amit románul mondtak neki, több világnyelven – angol, francia, német – kérte, hogy 
biztosítsanak számára egy munkatársat, aki ismeri a magyar nyelvet, de ezt folyamatosan és 
határozottan megtagadták, végül bilincsbe verésének pillanatában megkérdezték: „forradalmat 
akar?” Az esetről készült hangfelvétel teljes átirata meggyőző erre vonatkozóan, a panaszos 
leszögezi, hogy a helyi rendőrségnek biztosítania kellett volna egy személyt, aki tud magyarul, de 
ezt megtagadták tőle, ami a román és uniós jogszabályok szerint diszkriminációt jelent. 

Ugyanakkor állítja, hogy a jegyzőkönyvet, vagyis a panaszosnak felrótt kihágást, a bepanaszolt 
intézmény nem hozta tudomására egészen 2014.04.15-ig, ezért a jogáért büntetőpanaszt nyújtott 
be a Marosvásárhelyi Bíróság mellett működő Ügyészségen (mellékelve). 

Mellékeli: a holland állami hatóságok által kiállított fordítói engedélyét, a hangfelvétel átiratának 
holland és angol nyelvről román nyelvre való fordítását. 
 

4.2. A bepanaszolt állításai 
4.2.1. A 2014.02.26-i 1345. számú átiratban a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség a 

következőkre mutat rá: 
2013.12.24-én 11:50 óra körül a panaszos egy másik hímnemű személy kíséretében megjelent 

a Helyi Rendőrség székhelyén, azzal a szándékkal, hogy tájékoztatást kérjen egy, a 
Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség egyik közege által kiállított jegyzőkönyvvel kapcsolatban. A 
bepanaszolt azt állítja, hogy a felperes kérése teljességgel alaptalan és törvénytelen volt, mivel 
nem volt semmilyen minősége, mint pl. az érdekelt fél védője vagy képviselője. 

4.2.2. Kiemeli, hogy a szabálysértési felelősséget, a büntetési kategóriákat, a szabálysértés 
tényének megállapítását, a jegyzőkönyvek kiállítási módját, a ténymegállapítás eljárását stb. a 
szabálysértésekre vonatkozó, 2001. július 12-i 2. sz. Kormányrendelet szabályozza, mely 
kormányhatározatot a Románia Hivatalos Közlönye I. részében közzétettek. 
Rámutat, hogy a panaszos kifejezte azon akaratát, hogy minden igényelt információt magyar 
nyelven közöljenek vele, de a kommunikáció angol nyelven – egy világnyelven – valósult meg, 
mert abban a pillanatban nem volt jelen egyetlen, a magyar nyelvet ismerő személy sem. 

A panaszos agresszíven viselkedett, megtagadta, hogy elhagyja az intézményt egy fordító 
megérkezéséig, ezzel megzavarva a tevékenység menetét, és erőszakkal behatolt a szolgálatos 
tiszt szobájába, ahol fegyver, lőszer és bizalmas jellegű iratok találhatók, követelőzött, megemelte 
a hangját, és csak magyar nyelven beszélt. 

4.2.3. A fentiek kapcsán a bepanaszolt megemlíti, hogy a helyi közigazgatásról szóló, 2001. 
április 23-i 215. sz. újraközölt Törvény 19. cikke rendelkezései értelmében: „azokban a területi 
közigazgatási egységekben, amelyekben a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok 
aránya meghaladja a lakosság 20%-át, a helyi közigazgatási hatóságoknak, alárendelt 
közintézményeiknek, valamint a dekoncentrált közszolgálatoknak biztosítaniuk kell az 
anyanyelv használatát is a velük fenntartott kapcsolatokban, az Alkotmány, a jelen törvény 
és a Románia által részes félként aláírt nemzetközi szerződések előírásainak megfelelően". 

4.2.4. Viszont a panaszos nem tartozik a romániai magyar nemzeti kisebbség körébe, ennek 
alátámasztása érdekében mellékeli az illető személy azonosító iratának másolatát. 

Így ebben az esetben nem igazolt a diszkrimináció minden formájának megelőzésére és 
büntetésére vonatkozó 137/2000 sz. Kormányrendelet 1. sz. cikkelye rendelkezéseinek a 
Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség általi megszegése. 



 

A panaszos feltartóztatására és megbilincselésére vonatkozóan kijelenti, hogy amellett, hogy 
erőszakkal behatolt a szolgálatos tiszt szobájába, eleinte ugyanő megtagadta a 
személyazonossági iratának bemutatását, illetve az intézmény székhelyének elhagyását az eljáró 
járőr indokolt kérésére, ellenállást tanúsított, és ekkor feltartóztatták és bevezették egy irodába, de 
anélkül, hogy testi vagy szóbeli erőszakot alkalmaztak volna vele szemben. 

4.2.5. Megemlíti, hogy a Szociális gondozási osztály egy magyarul beszélő munkatársa, akit a 
helyszínre kérettek, beszélgetést folytatott az illető személlyel, és utólag tájékoztatta arról, hogy 
milyen jogszabályi rendelkezéseket szegett meg. 

Következésképpen a panaszos nevére 2013.12.24-én a 2955. sz. bírságolási okiratot állította 
ki, a 61/1991. sz. törvény 3. cikke 13. pontja értelmében, amely szerint „a központi és helyi 
közhatóságok, közintézmények, tanintézmények székhelyére és az ezekhez tartozó 
helyiségekbe, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, pártok vagy egyéb politikai 
szervezetek, kormányzati és nemkormányzati szervezetek, más államok nagykövetségének 
és külképviseletének, nemzetközi szervezetek Románia területén található székhelyére való, 
a bejutás törvényes szabályai megszegésével való behatolás, valamint a nagykövetségek és 
külképviseletek területének vagy az ezek határain belül fekvő területeknek jogtalan 
elfoglalása vagy elhagyásuk megtagadása a rendfenntartó erők kérésére”, szabálysértést 
képez, és 500 – 1500 lej közötti pénzbüntetéssel sújtandó.  
Megjegyzi, hogy a 2955/2013.12.24. sz. bírságolási iratot a módosított 2/2001. sz. 
Kormányrendelet 16–19. cikkei rendelkezéseinek betartásával állította ki, és azt egy segédkező 
tanú írta alá. 

4.2.6. Így azt a következtetést vonja le, hogy a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség közegei 
szabályosan teljesítették szolgálati feladataikat a 155/2010 sz. törvény (a Helyi Rendőrség 
Törvénye) és a helyi rendőrség szervezeti és működési keretszabályzatát jóváhagyó 1332/2010. 
sz. Kormányhatározat előírásainak megfelelően, amelyek a szolgálati egyenruha leírását, a 
rangjelzéseket és a sajátos felszereléseket is szabályozzák. 

4.2.7. A 155/2010 sz. Törvény (a helyi rendőrség törvénye), a helyi rendőrség szervezeti és 
működési keretszabályzatát jóváhagyó 1332/2010. sz. Kormányhatározat, a szabálysértések jogi 
rendszeréről szóló 2/2001. sz. Kormányrendelet és a diszkrimináció minden formájának 
büntetésére vonatkozó, 137/2000. sz. kormányrendelet rendelkezéseire alapozza állításait. 

8.2.4. A mellékletben benyújtja a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség közegei által kiállított 
jelentések fénymásolatát két példányban, valamint a panaszos bírságolását igazoló jegyzőkönyvet 
és más iratokat, amelyek bizonyítékként való kezelését kérelmezi a Hivatalos Közlöny 2008. május 
6-i 348. számában közölt Kérelmek és panaszok belső rendezési eljárása 68. cikke 2. bekezdése 
előírásainak értelmében. 
 

V. A ténybeli és a jogi indokok 
 

5.1. Ténybelileg az ügy megoldásában a Tanács megvizsgálja, hogy megszegték-e azokat a 
jogokat, amelyekre a panaszos a beadványban hivatkozik, nevezetesen azt a jogát, hogy magyar 
nyelven kapjon tájékoztatást a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség egyik közege által kiállított 
jegyzőkönyvvel kapcsolatban. 

5.2. Jogilag, a diszkrimináció minden formájának megelőzésére és büntetésére vonatkozó 
137/2000 sz. Kormányhatározat 2. cikkelye 1. bekezdése szerint, az utólagos módosításokkal 
és kiegészítésekkel, diszkrimináció alatt értendő "bármely, faj, nemzetiség, etnikum, nyelv, vallás, 
társadalmi hovatartozás, meggyőződés, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nem 
fertőző krónikus betegség, HIV-fertőzés, hátrányos helyzetű kategóriába való tartozás alapján 
történő vagy bármely más olyan kritérium szerinti megkülönböztetés, kizárás, megszorítás vagy 
előnyben részesítés, amelynek célja vagy hatása az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok 
vagy a törvény által szavatolt jogok egyenlő feltételek mellett történő elismerésének, 
használatának vagy gyakorlásának korlátozása, kiküszöbölése a politika, a gazdaság, a társadalmi 
és kulturális élet terén vagy a közélet bármely más területén". 

5.3. A benyújtott panasz nyomán az Igazgató Tanácsnak meg kell vizsgálnia, hogy a beadvány 
tárgya milyen mértékben tartozik a diszkrimináció minden formájának megelőzésére és 
büntetésére vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 137/2000 sz. 
Kormányhatározat 2. cikkelye rendelkezéseinek hatálya alá. 

5.4. Ahhoz, hogy egy cselekményt diszkriminatívnak minősítsenek, egyidejűleg több feltételnek 
kell megfelelnie: 
a) analóg helyzetekben különböző bánásmód alkalmazása, vagy a különböző, 
összehasonlíthatatlan helyzetek különböző kezelésének elmulasztása; 



 

b) egy megkülönböztetési szempont létezése, a megkülönböztetés minden formájának 
megelőzésére és büntetésére vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 
137/2000 Kormányhatározat 2. cikkelye 1. bekezdése értelmében; 
c) a bánásmód célja vagy hatása egy törvény által szavatolt jog egyenlő feltételek mellett 
történő elismerésének, használatának vagy gyakorlásának korlátozása; 
d) a megkülönböztető bánásmód törvényes céllal objektív módon ne legyen indokolható, és a cél 
elérése során alkalmazott módszerek pedig ne legyenek megfelelőek és szükségesek. 

5.5. Egy cselekmény diszkriminatívnak tekinthető, ha megsért egy jogot, bármelyiket azon 
jogok közül, amelyeket a Románia által ratifikált nemzetközi szerződések vagy a román 
törvénykezés előírásai szavatolnak (137/2000 sz. Kormányhatározat, 1. cikkely, 2. bekezdés: „Az 
állampolgárok egyenlőségének elvét, a kiváltságok és diszkrimináció kizárását, különösképpen a 
következő jogok gyakorlása szavatolja: [...]” 2. cikkely, 1. bekezdés: [...] „az emberi jogok, az 
alapvető szabadságjogok, vagy a törvény által szavatolt jogok egyenlő feltételek mellett történő 
elismerésének, használatának vagy gyakorlásának korlátozása [...]”, 12. sz. Protokoll 1. cikkely, 
1. bekezdés: „A törvény által előírt bármely jog gyakorlása [...]”. 

5.6. A fenti szempontokkal összevetve a diszkrimináció meghatározását, az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2000/137 sz. Kormányhatározat 2. cikkelye 1. 
bekezdése szabályozása alapján, az Igazgató Tanács azt vizsgálja, milyen módon teljesülnek 
halmozottan a 2. cikkely alkotóelemei. Ahhoz hogy a 2. cikkely 1 bekezdésének hatálya alá 
helyezzük az ügyet, a 2. cikkely 1. bekezdésében előírt kritériumok valamelyikének kell a 
kivételezés, kizárás, korlátozás vagy kedvezés alapjául szolgálnia, és olyan személyekre kell 
vonatkoznia, akik hasonló helyzetben vannak, de különböző bánásmódban részesülnek abból 
kifolyólag, hogy az előbbiekben idézett törvényszöveg által előírt kategóriák valamelyikébe 
tartoznak. Ahogy kiderül a korábban idézett indoklásból, ahhoz, hogy diszkriminatív 
cselekménynek minősítsünk egy helyzetet, két hasonló helyzettel kell rendelkeznünk, amelyek 
esetében a bánásmód különböző volt. Ezt követően a megkülönböztetett bánásmódnak célja vagy 
hatása az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok, a törvény által szavatolt jogok 
egyenlő feltételek mellett történő elismerésének, használatának vagy gyakorlásának 
korlátozása vagy kiküszöbölése kell, hogy legyen a politika, a gazdaság, a társadalom és a 
kultúra, vagy a közélet bármely más területén. 

5.7. Az Igazgató Tanács megállapítja, hogy jelen ügyben a diszkrimináció cselekményének 
tényálladéki elemei nem teljesülnek halmozottan, olyan értelemben, hogy a panaszost nem 
korlátozták az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok, a törvény által szavatolt jogok 
egyenlő feltételek mellett történő elismerésében, használatában vagy gyakorlásában a 
politika, a gazdaság, a társadalom és a kultúra, vagy a közélet bármely más területén, illetve 
az egyenlő bánásmódhoz vagy kérvényezéshez való jogát – ahogy arra a beadványban 
hivatkozik. 

5.8. Az Igazgató Tanács figyelembe veszi, hogy a panaszos egy másik hímnemű személy 
társaságában megjelent a Helyi Rendőrség székhelyén azzal a céllal, hogy tájékoztatást kérjen a 
Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség egyik közege által kiállított jegyzőkönyvvel kapcsolatban, bár az 
illető adatok nem érintették a panaszos személyét, és nem volt semmilyen minőségük, pl. az 
érdekelt fél védelme vagy képviselete, és nem tartozik a romániai magyar nemzeti kisebbség 
körébe sem. Ugyanakkor a panaszos kifejezte azon akaratát, hogy minden igényelt információt 
magyar nyelven közöljenek vele, de a kommunikáció angol nyelven – egy világnyelven – valósult 
meg, mert abban a pillanatban nem volt jelen egyetlen, a magyar nyelvet ismerő személy sem. 
Tekintetbe véve a tényt, hogy a kommunikáció a panaszossal angol nyelven valósult meg a fordító 
megérkezéséig, az Igazgató Tanács azon a véleményen van, hogy nem áll fenn jogsértés a 
diszkrimináció minden formájának megelőzésére és büntetésére vonatkozó, újraközölt 137/2000 
sz. Kormányhatározat 2. cikkelye, 1. bekezdésének értelmében; 

5.9. A panaszos megbírságolására vonatkozóan a Tanács megjegyzi, hogy a panaszos 
büntetőpanaszt nyújtott be a Marosvásárhelyi Bíróság mellett működő Ügyészségen. Ugyanakkor 
az Igazgató Tanács úgy véli, hogy a panaszos megbírságolása az illető agresszív viselkedésének 
következménye, mivel megtagadta, hogy elhagyja az intézményt egy fordító megérkezéséig, ezzel 
megzavarva a tevékenység menetét, és erőszakkal behatolt a szolgálatos tiszt szobájába, ahol 
fegyver, lőszer és bizalmas jellegű iratok találhatók. Figyelembe véve a kifejtett indokokat, a 
fentiekben idézett jogi előírásokat és a panaszt, úgy ahogy azt megfogalmazták, az Igazgató 
Tanács véleménye szerint nem áll fenn jogsértés a diszkrimináció minden formájának 
megelőzésére és büntetésére vonatkozó, újraközölt 137/2000 sz. Kormányhatározat 2. cikkelye, 1. 
bekezdése értelmében; 
 



 

 

A fentiek értelmében a diszkrimináció minden formájának megelőzésére és büntetésére 
vonatkozó, újraközölt 137/2000 sz. Kormányhatározat 20. cikkelye, 2. bekezdése alapján az 
ülésen jelenlévő tagok egyhangú szavazatával 

 
 
 

AZ IGAZGATÓ TANÁCS 
A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT HOZZA: 

 
 

1. Az előterjesztett eset nem meríti ki a diszkriminatív cselekmény fogalmát, olyan értelemben, 
hogy nem áll fenn jogsértés a diszkrimináció minden formájának megelőzésére és büntetésére 
vonatkozó Kormányhatározat 2. cikkelye, 1. bekezdése értelmében; 

2. A panasz lezárása; 
3. A határozat egy másolatát közvetítik a feleknek. 

 
 

VI. Pénzbírság kifizetési módja 
 

Nem volt ilyen 
 
  

VII. Jogorvoslat és annak érvényességi határideje 
Jelen határozat a közigazgatási bíróságon támadható meg, a diszkriminatív cselekmények 

megelőzéséről és büntetéséről szóló 137/2000 sz. Kormányhatározatnak és az 554/2004 sz. 
közigazgatási törvénynek megfelelően. 
 
 

Az Igazgató Tanácsnak az ülésen jelenlévő tagjai 
 
ASZTALOS CSABA FERENC – tag   olvashatatlan aláírás 
 
BERTZI THEODORA – tag  olvashatatlan aláírás 
 
JURA CRISTIAN – tag  olvashatatlan aláírás 
 
HALLER ISTVÁN – tag  olvashatatlan aláírás 
 
LAZĂR MARIA – tag  olvashatatlan aláírás 
 
PANFILE ANAMARIA – tag  olvashatatlan aláírás 
 
STANCIU CLAUDIA SORINA – tag  olvashatatlan aláírás 
 
VASILE ALEXANDRU VASILE – tag  olvashatatlan aláírás 
 
 
Szerkesztette és indokolta: S.C.S. és V.F. 

Megjegyzés: jelen, a törvény előírásainak megfelelően kibocsátott Határozat, amennyiben a 
törvényes határidőn belül nem támadják meg, a diszkriminatív cselekmények megelőzéséről és 
büntetéséről szóló 137/2000 sz. Kormányhatározatnak és az 554/2004 sz. közigazgatási 
törvénynek megfelelően jogerős. 


