
01 Ha ellened követnek el bűncselekményt, vagy bűncselekmény 
tanúja vagy, feltétlenül jelezd a rendőrségnek, ha szerinted a 
tettes előítéletes indítékból cselekedett!

A gyűlölet-bűncselekmények elkövetői áldozatukat etnikai hovatartozásuk (pl. roma), bőrszínük (pl. fekete bőrű), vallásuk (pl. muszlim vagy zsidó),
fogyatékosságuk (pl. kerekesszékes), szexuális irányultságuk (pl. meleg) vagy más hasonló tulajdonságuk (pl. hajléktalanság) alapján választják ki. 
Az elkövetők lenézik, alacsonyabb rendűnek tekintik áldozatukat, előítéletből követik el ellenük tettüket. 

Vannak olyan tények vagy körülmények, amelyekből a rendőrség felismerheti, hogy gyűlölet-bűncselekmény történt, az elkövetőt ezek alapján 
pedig a tett súlyának megfelelően büntetheti a bíróság. Ezért fontos, hogy ezeket a körülményeket hozd a rendőrség tudomására! 

02
Az elkövető előítéletes indítékára következtethetsz például abból, ha a 
bűncselekmény elkövetésekor az áldozat hovatartozására utaló 
megjegyzéseket tesz (buzizik, cigányozik), vagy ha az általa viselt öltözet arra 
utal, hogy szélsőséges csoport tagja.

03
Általában az elkövető nem ugyanahhoz a társadalmi csoporthoz 
tartozik, mint a sértett. Ha így van, erre hívd fel a rendőrség 
figyelmét! 
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04
Sokszor az áldozat megjelenéséből (pl. sötét bőrszín) gondolja az 
elkövető, hogy a kiszemelt személy az általa lenézett csoport tagja. 
Ezért ha ilyet tapasztalsz, jelezd a rendőrségnek!

05
Ha ismered az elkövetőt, tudod például, hogy kik a barátai, milyen internetes 
oldalakat látogat, milyen könyveket olvas és zenéket hallgat, ezek között és
szélsőséges, másokat lenéző, rasszista, idegengyűlölő, homofób tartalmak is 
vannak, akkor ezekről beszélj a rendőrnek.

06
A támadást sokszor szélsőséges szervezetek tagjai követik el.  
Ezért nagyon fontos, hogy jól figyeld meg az elkövetők 
ruházatát, hajviseletét, tetoválásaikat, hogyan üdvözlik egymást 
vagy milyen szimbólumokat használnak.

07
A bűncselekmény szimbolikus helyszínéből vagy időpontjából  is 
következtethetsz az elkövető indítékára (pl. ha az egy 
melegbárban, egy zsinagóga közelében vagy a Budapest Pride 
idején vagy közelében történik).

08
A gyűlölet-bűncselekmények gyakran a nagy nyilvánosság előtt zajlanak: a 
támadó(k) fényképet, videót készítenek a bűncselekményről, ezeket az 
interneten is megosztják. Ha ilyet találsz az interneten, szólj a rendőrségnek!
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