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A rendészeti eljárásról

Felix Frankfurter bíró, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának tagja az egyik 
döntés indokolásában úgy fogalmazott, hogy „a szabadság története jórészt az eljá-
rási jogok tiszteletben tartásának történetével esik egybe”. [McNabb v. U.S. (1943) 
318 U.S. 342.] 

A Független Rendészeti Panasztestület által vizsgált ügyek jelentős részében 
merültek fel olyan kérdések, amelyek a rendészeti eljárás lényeges kérdéseinek a 
szabályozatlanságára utalnak. Példaképpen említhető a 383/2010. (VIII. 4.) számú 
állásfoglalás, amelyben a testület kimondta, hogy a panaszosnak a tisztességes el-
járáshoz való joga sérült azzal, hogy egy balesetben érintett rendőr helyezte magát 
szolgálatba, és intézkedett a saját felelősségét is érintő ügyben. Ez a döntés felveti 
a rendészeti eljárásban is kiemelkedő fontosságú kizárás törvényi rendezetlenségé-
nek a problémáját. Hasonlóan problematikus a rendvédelmi szervek tájékoztatási 
(régebbi, rossz szóhasználattal élve: „kioktatási”) kötelezettségének hiányos meg-
határozása a rájuk vonatkozó normákban [lásd pl.: 379/2010. (VIII. 4.) számú állás-
foglalás]. A Független Rendészeti Panasztestület az ilyen esetekben – véleményem 
szerint helyesen – az alkotmányos követelményekből, az egész jogrendszerre irány-
adó elvekből, valamint az egyes rendészeti jogszabályokban rögzített általánosabb 
előírásokból (például az arányosság mércéjéből) vezeti le az adott ügyre vetíthető 
elvárásokat. A testület igen sok döntésében foglalkozott a tisztességes eljárás kérdé-
seivel, számos esetben meg is állapítva ezen alkotmányos jog megsértését. 

A rendőrséggel foglalkozó szociológiában ma már közhelyszerű igazság, hogy 
a közbiztonság őrei tipikusan a „cél szentesíti az eszközt” felfogása alapján járnak 
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el, ami gyakran jelenti az eljárási szabályok áthágását az eredményesség, főleg a 
bűncselekmények és elkövetőik leleplezése érdekében (Skolnick,1975: 221–223). 

A rendőrségre vonatkozó magyar szabályozás tulajdonképpen törvényi rang-
ra emelte ezt a megközelítést. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: rendőrségi törvény) 3. §-ához fűzött indokolás szerint a rendészet 
olyan jogérvényesítési módozat, amely jogági sajátosságokkal nem rendelkezik. 
Ebből következik, hogy sem a büntető-, sem pedig a közigazgatási eljárás alapvető 
elvi követelményei nem érvényesülnek ezen a területen. Kétségtelen tény, hogy a 
Legfelsőbb Bíróság az 1/1999. közigazgatási jogegységi határozatában kimondta: a 
közbiztonság fenntartása körében meghatározott kivételekkel a rendőrség közigaz-
gatási tevékenységet végez. A rendőrségi törvény 12. §-ának (2) bekezdése, vala-
mint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény 69. §-a a jogszabálysértő utasítás teljesítését írja elő az in-
tézkedő közeg számára. Ez gyakorlatilag jórészt illuzórikussá teszi a törvényszegő 
parancsnok elleni fellépés lehetőségét.

Való igaz, hogy a hatóságok és bíróságok működését meghatározó, szükség-
képpen formalizált szabályok nem garantálják feltétlenül a valóság, az úgynevezett 
anyagi igazság feltárását, így a bármilyen értelemben vett igazságosság érvénye-
sítését sem (Rawls, 2003: 75–76). Bárd Károly szerint a garanciális jelentőségű 
eljárási szabályoknak nem is az a kizárólagos funkciója, hogy a nyomozás és a bíró-
sági tárgyalás során szerzett adatok megbízhatóságát növeljék. Ugyanakkor – jegyzi 
meg – az sem igaz, hogy a fair eljárás feltétlenül gátolná az igazság kiderítését. A 
pártatlan bíróhoz való jog, a védelem részéről az érvek kifejtésének a lehetősége és 
számos más követelmény nyilvánvalóan előmozdítja az előítéletektől, elfogultság-
tól mentes, tehát az objektív igazsághoz közel kerülni képes döntések megszületését 
(Bárd, 2007: 77). 

A magam részéről egyetértek azzal, hogy az eljárási normák következetes tiszte-
letben tartása nem feltétlenül garantálja az anyagi igazsághoz való eljutást. Ugyan-
akkor látni kell, hogy a fennálló (és a megalkotandó, az alkotmányos követelmé-
nyeknek megfelelő) processzuális szabályok ma a legnagyobb esélyt adják arra. 
Ahogyan az Alkotmánybíróság rámutatott: 

„Az anyagi igazságosság jogállami követelménye a jogbiztonságot szolgáló in-
tézményeken és garanciákon belül maradva valósulhat meg. »Az anyagi igazság 
érvényesülésére« éppúgy nem biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány, 
mint ahogy arra sem, hogy egyetlen bírósági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek a 
jogállam céljai és feladatai, amelyek megvalósulása érdekében megfelelő – első-
sorban eljárási garanciákat nyújtó – intézményeket kell létrehoznia, és az érintett 
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alanyi jogokat garantálnia. Az Alkotmány tehát az anyagi igazság érvényre juttatá-
sához szükséges és az esetek többségében alkalmas eljárásra ad jogot” [9/1992. (I. 
30.) AB hat.].

Kutatások eredményei szerint a technikainak minősíthető hibák feltűnően ma-
gas százalékban voltak azonosíthatók olyan eljárásokban, amelyek végén az anyagi 
igazság is sérült, konkrétan: ártatlan embereket ítéltek halálra (Liebman–Fagan–
West, 2000: 4–5, hivatkozza: Korinek, 2010: 433). Ugyancsak megalapozott követ-
keztetéseket vontak le arra vonatkozóan, hogy az emberek számára fontos a tisz-
tességes eljárás, annak pedig hatása van a rendőrséggel történő együttműködésre is 
(Sunshine–Tyler, 2003). Sőt: a hivatalos intézmények törvényes eljárása általában 
is erősíti a jogkövetésre való hajlamot, ami végeredményben a közbiztonság meg-
szilárdítását eredményezi (Hinds–Murphy, 2007). 

Mindezek alapján aligha kérdéses, hogy az eljárási szabályok meghatározásának 
és alkalmazásának a rendészeti működésben is legalább ugyanolyan – ha nem na-
gyobb – fontossága van, mint az igazságszolgáltatásban vagy a közhatalom műkö-
désének egyéb területein (Tankebe, 2009). Néhány szélsőséges – sajnálatos módon 
a hatályos magyar rendőrségi törvény indokolásában is megtalálható – felfogással 
ellentétben, a kontinentális jogállam-felfogást követő rendszerekben nem vitatható, 
hogy a rendészet alá van vetve a közigazgatásra vonatkozó jogi szabályozásnak és 
korlátozásoknak. Ezeken belül a kifejtettekkel összhangban kiemelkedő fontossága 
van a processzuális normáknak (Hanewinkel, 2004: 1–3). 

Amennyiben elfogadjuk a rendészeti tevékenység közigazgatási meghatározott-
ságát, úgy állást kell foglalni az egyes megnyilvánulások, működési formák jogágon 
belüli helyét és szabályozását illetően. A rendészet érdemi tevékenysége a hatósági 
jogalkalmazás körébe tartozik. Az ilyen működésre jellemző a „kifelé” irányultság, 
valamint az ügyfelekkel szemben a processzuális egyenlőség hiánya. Úgy is lehet 
fogalmazni, hogy a klasszikus hatalomgyakorlás jogi keretek közé szorított formá-
járól van szó. A normáknak való alárendelés a jogállam felfogására való áttérés 
követelménye volt. A számos tekintetben mintaként szolgáló német fejlődésben ez 
hosszú folyamatot jelentett, az általános rendészet-fogalomnak való megfelelés to-
vábbi formaságok nélküli beavatkozási alapként való elfogadásától a dogmatikailag 
is egyre részletesebben kiépített, majd jórészt kodifikált rendészeti jogig. 

A hatósági jogalkalmazásra jellemző, hogy az kihat a civil társadalom tagjainak 
(és a közhatalom intézményeinek) a jogaira, kötelezettségeire. Nehéz elképzelni 
olyan esetet, amelyben az alkotmányos alapjogok legalább közvetve ne lennének 
érintve. Az alkotmánybíróság álláspontja szerint: „Az általános személyiségi jog 
anyajog, azaz olyan szubszidiárius alapjog, amelyet mind az Alkotmánybíróság, 



mind a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmé-
re, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem alkalmazha-
tó” [8/1990. (IV. 23.) AB határozat]. A hatósági kötelezés minden esetben kihat az 
egyén autonómiájára, hiszen lényegénél fogva az illető akaratától független maga-
tartást vár el, végső soron közhatalmi kényszerrel is biztosítva annak végrehajtását. 
Ugyanez értelemszerűen a tiltásra, korlátozásra is igaz. 

A már kifejtettek értelmében a rendőrségi törvény alkotója eredetileg nem tekin-
tette közigazgatási eljárásnak a rendészeti tevékenység folytatását. Sőt: semmilyen 
jogágba nem sorolta az ilyen működést. A Legfelsőbb Bíróság hivatkozott 1/1999. 
számú közigazgatási jogegységi határozata – bár az nem minősül jogszabálynak – 
érdemben megváltoztatta a helyzetet, hiszen a jogszerűség kérdésében végső soron 
az igazságszolgáltatás dönt, arra nézve pedig a jogegységi döntés irányadó. Ugyan-
akkor az elvi megítélés megváltozásával a tételes jogi szabályozás nem módosult. 
A rendőrségi törvény garanciális eljárási előírásokat nem, vagy legfeljebb egyes 
jogokat érintően, igen szűk körben tartalmazott (és tartalmaz ma is). A 2004-ben 
megalkotott Ket. (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény) a mondottak szerint a hatályát – a korábbi 
szabályozással alapvetően egyezően – kiterjesztette ugyan a rendőrség tevékeny-
ségére is, a tételes rendelkezések azonban meglehetősen mostohán bánnak azzal a 
formával, amely a rendfenntartás során tipikusnak tekinthető: ez pedig nem más, 
mint az intézkedés. 

A hatósági működésnek ez a megnyilvánulása nem lényegi tartalmában, hanem 
csupán megjelenési formájában különbözik a határozattól. Szamel Lajos szerint „Az 
intézkedés olyan, nem írásban kibocsátott érdemi határozat, amely azonnali végre-
hajtási (az intézkedésnek engedelmességi ) kötelességgel jár. Az intézkedés a rendé-
szetben a leggyakoribb egyedi döntési forma, míg az igazgatásban másutt kivételes-
nek mondható”(Szamel,1992: 15). Hozzá kell tenni: az azonnali végrehajtási (enge-
delmességi) kötelességhez kapcsolódóan kényszerítő eszközök állnak a rendőrség 
rendelkezésére, amelyek alkalmazása a legalapvetőbb jogokat érinti, megítélésük 
és a vélt vagy valódi sérelmek orvoslásának módja azonban ugyancsak nehezen 
illeszthető a közigazgatási eljárás jelenlegi gyakorlatába. 

Példaképpen említhető az egyszerű gyanú miatti előállítás [rendőrségi törvény, 
33. § (2) bekezdés b. pont]. A törvény semmiféle külön feltételhez, speciális ve-
szélyhez nem köti ezt az intézkedést. Ha ilyentől tenné függővé, akkor azt rögzíteni 
kellett volna, a legalitás már említett követelményére tekintettel is. Valakiről tehát 
elképzelhető, hogy elkövetett egy deliktumot. A szabadságtól való megfosztásra 
egyébként semmiféle ok nem szolgál. A rendőr ezt a személyt megfoghatja, bevi-
heti a hatósághoz (értelemszerűen: a rendőrségre), de a törvény nem teszi lehetővé 
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az idézését. Tételezzük fel, hogy a jogalkalmazó a kifejtettek miatt mégis úgy dönt, 
hogy a Ket. alapján kiküldi a hivatalos, kötelező megjelenésre szóló meghívót. Az 
emberek többsége az ilyen invitálásnak eleget szokott tenni. Megjelenik az ügyfél 
a rendőrségen. Itt meg is áll a folyamat, hiszen a rendőrségi törvény semmit nem 
mond arról, hogy voltaképpen miért is kell bevinni az illetőt. Az Alkotmánybíró-
ság szerint azért, hogy legyen ideje a nyomozó hatóságnak döntést hozni. Ilyen cél 
azonban természetesen a közigazgatási eljárási törvénnyel nem érhető el. Valójában 
ez az eljárási abszurdum mutatja a rendőrségi törvény szabályozásának valódi cél-
ját, de legalábbis funkcióját: a társadalmi kontroll gyakorlása kereteinek megterem-
tését, a fegyelmező állam szerepének megvalósítását. 

A bűncselekmény egyszerű gyanúja miatti előállítást a gyakorlatban általában 
„elszámoltatás” követi a rendőrségen. Ez azt jelenti, hogy a bevitt személyt kikér-
dezik: mit tud a számításba vett, vagy éppen már (mások vagy ismeretlen tettes elle-
ni) nyomozás tárgyát képező bűncselekményről, hol tartózkodott akkor, amikor azt 
elkövették. Általában megpróbálja a hatóság mindazokat az adatokat megszerezni, 
amelyek az eredményes eljáráshoz szükségesek. Mivel azonban még nem bünte-
tőeljárásról van szó, az annak során érvényesítendő garanciák sem érvényesülnek. 
A Ket. 51. §-ának (5) bekezdése értelmében a kötelező adatszolgáltatást az ügyfél 
megtagadhatja egyebek mellett akkor, ha nyilatkozatával saját magát vagy hozzátar-
tozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. Erre a jogára ugyanazon szakasz (7) 
bekezdése értelmében figyelmeztetni kell. Az „elszámoltatásokról” rendelkezésre 
álló adatok alapján egyetlen ismert esetben sem fordult elő, hogy az előállított sze-
mélyt ilyen tájékoztatásban részesítették volna. Meg kell jegyezni, hogy magát az 
„elszámoltatást” mint jogintézményt sem ismerik a magyar törvények és rendeletek. 
Ha – amint az Alkotmánybíróság megállapította – az egyszerű gyanú miatt előál-
lított személy a vele szembeni nyomozás esetleges megindítása kapcsán hozandó 
döntéssel összefüggésben van bent, akkor rögzíteni kellene legalább, hogy milyen 
eljárási cselekmények milyen garanciák érvényesítése mellett foganatosíthatók vele 
szemben. Az ártatlanság vélelmének és az abból eredő követelményeknek a bünte-
tőeljáráshoz közvetlenül kapcsolódó, egy esetleges későbbi, bűnösséget megálla-
pító folyamathoz illeszkedő beavatkozás során, sőt ennél jóval tágabb körben kell 
érvényesülnie (Fisk, 1925: 38; Szikinger, 1989). 

Az erre irányadó garanciális szabályok nem olvashatók ki sem a rendőrségi tör-
vényből, sem más normából. Ez vonatkozik természetesen a más okból előállítot-
takra is. De nem csupán szabadságelvonás esetén van jelentősége az alapjogi biz-
tosítékoknak. A rendőrségi törvény 32. §-a a felvilágosítás-kérés jogát biztosítja. A 
rendelkezés szerint: „A rendőr a feladatának ellátása során bárkihez kérdést intéz-
het, felvilágosítást kérhet, ha alaposan feltehető, hogy a megkérdezett olyan közlést 
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tehet, amely a rendőri feladatok teljesítéséhez szükséges. A felvilágosítás kérésének 
idejére a kérdezett személy feltartóztatható. Akitől a rendőr felvilágosítást kér – ha 
jogszabály másként nem rendelkezik – az általa ismert tényekkel, adatokkal kapcso-
latos válaszadást nem tagadhatja meg”. A „jogszabály másként nem rendelkezik” 
kitétel itt nyilvánvalóan nem értelmezhető, legalábbis a jogalkotó eredeti szándéka 
szerint a közigazgatási (államigazgatási) eljárásra való utalásként, hiszen a törvény 
indokolása szerint a rendészet nem közigazgatás. Ha pedig mégis az, akkor elegen-
dő, de feltétlenül szükséges volna az általános processzuális normákra való utalás. 
Így a rendelkezés kifejezetten félrevezető. 

A Ket. általános indokolása szerint a választott szabályozási modell (amely 
alapvetően a korábbi törvény logikáját követi) csak úgy töltheti be a szerepét, ha a 
különös eljárási normáknak a törvény elfogadása után esedékessé váló átfogó felül-
vizsgálata során sikerül a valóban indokolt körre visszaszorítani az általános szabá-
lyoktól eltérő rendelkezéseket, illetőleg a későbbi jogszabály-előkészítés keretében 
hangsúlyos szempontként jut érvényre az általános és a különös eljárási szabályok 
egymáshoz való viszonyának vizsgálata és az előbbiekbe foglalt garanciális rendel-
kezések tiszteletben tartása. Ez különös felelősséget ró mind a jogszabály tervezetét 
kidolgozó, mind pedig az azt észrevételező – koordinációs jogkörrel felruházott – 
szervekre. Teljesen indokolt ez az elvárás, még akkor is, ha változatlanul hangsú-
lyozom: maga a Ket. az intézkedés mint forma fontos kérdései szabályozásának 
elmulasztásával kevéssé teszi alkalmassá saját magát a megcélzott elsődlegesség 
megvalósítására. Valójában az eljárási törvény a rendőri – és más rendészeti – intéz-
kedések alapformáját nem is érinti. Az azonnali, az ideiglenes, valamint a végrehaj-
tási intézkedés sajátosságai, az ellenőrzés, valamint a felügyelet fontosabb követel-
ményei megjelennek ugyan a Ket.-ben, de a szameli értelemben vett aktus (amely 
az említettekhez képest általános) garanciális szabályai nem. 

Álláspontom szerint ma Magyarországon sem anyagi, sem eljárási értelemben 
nem beszélhetünk egységes rendszerként működő rendészeti jogról. Mindjárt hoz-
záteszem, hogy nem kódexre gondolok. Mind a két alrendszerre, vagyis az anyagi 
és az eljárási jogra, valamint a megfelelő gyakorlatra jellemző, hogy a célok világos 
megfogalmazásának hiányában nehéz következtetéseket levonni a hatékonyságot, 
vagy akár csak az eredményességet illetően. Mivel pedig a tevékenység normatív 
keretei meghatározásában vannak a legnagyobb hiányosságok, megfelelő viszonyí-
tási alap nélkül az olyan garanciális intézmények sem tudnak hatásosan fellépni a 
jogsértések ellen, mint például a Független Rendészeti Panasztestület. Ha a rend-
őrnek teljesítenie kell a jogellenes utasítást, parancsot [rendőrségi törvény, 12. §], 
akkor a külső ellenőrzés fóruma is csak ennek az egyébként alkotmánybírósági ha-
tározattal [8/2004. (III. 30.) AB határozat] is megerősített szabálynak a végrehajtá-
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sát tudja számonkérni. Az emberi jogok hatékony védelmének ilyen körülmények 
között kevés esélye van. A kockázati társadalom megnyilvánulásai felértékelik a 
veszélyelhárítás jelentőségét. Ezért is pótolni kell a rendszerváltás óta elmulasztott 
lépéseket az emberi jogok garanciáinak kiépítése terén. Nézetem szerint a megoldás 
a Ket.-nek a rendészeti eljárásra vonatkozó szabályokkal való kiegészítésében kere-
sendő, világossá téve, hogy a törvény kiterjed a veszélyelhárítás igazgatására, azon 
belül pedig az intézkedésekre is. 
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