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54/2009. (09. 08.) számú elnökségi határozat 

 
Az Elnökség, figyelemmel Dr. Kállai Ernı, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok 
Országgyőlési Biztosnak panaszbeadvánnyal kapcsolatos megkeresésére, a témában az 
alábbi álláspontot képviseli: 
„A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) hatálya alá tartozó személy- 
és vagyonıröket – megbízásukból fakadó teendıik ellátása során – nem vezérelheti az 
intézkedés alá vont személyek nemzetiségi hovatartozása. Az ilyen eljárás sérti – amiként 
az ilyen eljárásra, intézkedésre utasító rendelkezés is – az egyenlı bánásmódról és 
esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv) 
rendelkezéseit és összeegyeztethetetlen az SzVMt. rendelkezéseivel is. Az Elnökség 
felhívja a figyelmét a személy- és vagyonıröknek, valamint a nyilvántartott 
vállalkozásoknak az Ebktv. 10.§-ra, melynek (1) bekezdése értelmében „zaklatásnak 
minısül az az emberi méltóságot sértı, szexuális vagy egyéb természető magatartás, 
amely az érintett személynek meghatározott tulajdonságával (így például származásával) 
függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítı, ellenséges, 
megalázó, megszégyenítı vagy támadó környezet kialakítása”.  
A biztonsági ırök jogsértés konkrét tényeinek észlelését nélkülözı, az érintett 
származásával kapcsolatos koncepción alapuló magatartása, amely például az érintett 
szoros, demonstratív követésében, megfigyelésében, szóbeli figyelmeztetésében nyilvánul 
meg, valamint az ilyen eljárásra felhívó, kényszerítı utasítás diszkriminatívnak ítélhetı. 
A „szorosan követı” magatartás adott esetben zaklatásnak minısülhet, amiért mind 
velük, mind az ıket utasító személyek ellen eljárás indulhat bíróság, illetve az Egyenlı 
Bánásmód Hatóság elıtt. 
Kétségtelen ugyanakkor, hogy a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytatók 
számára komoly gondot okoznak az olyan, sajátságos jegyeket tükrözı, legtöbbször 
kiszámítható módon zajló, és ezért sajátos kezelési módot igénylı esetek, amikor nem 
roma és roma származású bőnelkövetıket magatartásuk gyanús jellege miatt 
fokozottabban kell figyelni, olykor feltőnıen követni, szükség szerint figyelmeztetni, 
illetve intézkedni. 
Az Elnökség a fentiekre tekintettel kéri a kamara tagjait és nyilvántartott vállalkozásait, 
hogy a mások vagyonának védelmére irányuló megbízások ellátása során az egyenlı 
bánásmód és esélyegyenlıség alkotmányos követelményei, illetve a mások személyének, 
vagyonának védelmére irányuló különös érdekek közötti összhang megteremtése céljából 
a fent vázolt esetekben körültekintıen járjanak el, és minden esetben legyenek 
figyelemmel az Ebktv. hivatkozott és az SzVMt. vonatkozó rendelkezéseire. 
Az Elnökség úgy határozott, hogy jelen határozatát egy rövid tájékoztató anyaggal 
megjelenteti a kamara honlapján, illetve tájékoztatásul megküldi a kamara területi 
szervezeteinek, és a vállalkozásoknak, akik e-mail címüket az országos szervezetnek 
megadták, valamint a Magyar Bevásárlóközpontok szövetségének. ” 
 

 


