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Az arányosság kérdése  
a Független Rendészeti Panasztestület gyakorlatában 

Az arányosságról általában

Az alapjogok védelmének egyik legnehezebb kérdését a legitim jogkorlátozás, azon 
belül is a korlátozás arányosságának problémája jelenti. A vonatkozó nemzetkö-
zi jogi dokumentumokban megjelenő és a jogtudományban is elfogadott álláspont 
szerint az alapjogok – illetve egyes alapjogok – korlátozásának elfogadható cél-
ját mások alapvető jogainak és olyan „közérdekeknek” (pl. közrend, közbiztonság, 
köz egészség) a védelme jelenti, amelyek mögött jellemzően – bár közvetetetten, de 
– szintén megjelennek egyéni alapjogok.1 

A különböző alapjogkorlátozási tesztekben e legitim célok meglétének vizsgá-
lata mellett minden esetben megjelenik annak a szempontnak a mérlegelése, hogy 
a cél eléréséhez választott – az alapjogot valamilyen módon korlátozó – eszköz 
arányos-e, azaz a cél fontossága és a választott eszköz által az érintettnek okozott 
sérelem egymással egyensúlyban van-e.

A rendőri tevékenység által megvalósítani kívánt célok elsősorban a Rendőr-
ségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (Rtv.) rögzített alapelvi szintű célok-
ban keresendőek (a közrend, a közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés, illetőleg a 
bűnüldözés, illetve mások jogainak a védelme), az intézkedések pedig – e céloknál 
és a rendőri munka természeténél fogva – szinte minden esetben együtt járnak az 
alapjogok kisebb-nagyobb fokú korlátozásával az intézkedés alá vont személy ol-
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dalán. Ezért az Rtv. az alapvető jogok korlátozására egyértelmű felhatalmazást ad a 
rendőrség részére azáltal, hogy kimondja: a rendőrség a feladatának ellátása során 
a testi épséghez, a személyes szabadsághoz, a magánlakás, a magántitok és a levél-
titok sérthetetlenségéhez, a személyes adatokhoz, valamint a tulajdonhoz fűződő 
jogokat a törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.2 

Ugyanakkor a jogalkotó kifejezetten rögzíti az arányosság követelményét is, 
amikor előírja, hogy a rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyil-
vánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. Egyúttal pedig több 
lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítő eszköz közül azt 
kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel az érin-
tettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.3 

A kényszerítő eszközök vonatkozásában az Rtv. hangsúlyozza, hogy a rendőr 
kényszerítő eszközt csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, 
az arányosság elvének figyelemben tartásával alkalmazhat úgy, hogy az nem okoz-
hat aránytalan sérelmet az intézkedés alá vontnak.4 A Rendőrség Szolgálati Szabály-
zatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet (Szolgálati Szabályzat) pedig az ará-
nyosság követelményének érvényesítéséhez külön támpontot nyújt a fokozatosság 
követelményének meghatározásával, amikor rögzíti, hogy a kényszerítő eszközök 
Rtv.-ben szabályozott sorrendje (testi kényszer – bilincs – vegyi eszköz stb.) egyben 
fokozatosságot is jelent. 

A Testület gyakorlatában az arányosság vizsgálata az egyik leggyakrabban elő-
forduló körülmény.5 Szinte minden egyes érdemi ügyben van a panaszolt intézke-
déseknek olyan aspektusa, ahol az arányosság kérdése felmerül. Különösen igaz 
ez azokra az ügyekre, amikor a rendőrség eljárására vonatkozó jogszabályok egy 
adott intézkedést diszpozitív jelleggel határoznak meg, tehát az intézkedő rendőr-
nek mérlegelésre adnak lehetőséget az alkalmazott intézkedés tekintetében (példá-
ul bizonyos feltételek fennállása esetén a rendőrség előállíthatja az érintettet, de a 
szabadságkorlátozástól el is tekinthet), minek következtében – azt követően, hogy 
a Testület megállapítja, volt megfelelő Rtv.-beli jogalapja a rendőri intézkedésnek 
– vizsgálni kell, hogy a rendőrség diszkrecionális jogkörben hozott döntése arányos 
volt-e.

2 Rtv. 17.§ (1) bekezdés
3 Rtv. 15. § (1)–(2) bekezdés
4 Rtv. 16. § (1) bekezdés
5 A Testület 2008-as évről szóló beszámolója szerint a panaszok 10 százaléka esetében jelölték meg 

az arányosság sérelmét. (http://www.panasztestulet.hu/files/2008_tajekoztato.pdf). A Testület 2009-es 
évről szóló beszámolója szerint a panaszok 7 százaléka esetében jelölték meg az arányosság sérelmét 
(http://www.panasztestulet.hu/files/2009_tajekoztato.pdf).
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Döntési nehézségek 

Az egyes intézkedések arányosságáról állást foglalni talán a legnehezebb kérdés. 
A Testület részéről is komoly körültekintést igényel annak vizsgálata, hogy több 
olyan intézkedés közül, amelynek jogalapját, alkalmazhatóságát egyaránt biztosítja 
az Rtv., melyik felel meg (vagy felelt volna meg) az arányosság követelményének 
(lásd például a különböző kényszerítő eszközök közötti választást), vagy pedig egy 
adott intézkedés alkalmazása még meddig a pontig tekinthető arányosnak, és hol az 
a pont, amelyen túl már nem az. 

A Testületnek az egyes ügyek vizsgálatakor – amikor az arányosság kérdése ke-
rül szóba – figyelemmel kell lennie arra, hogy az intézkedő rendőrnek általában 
rövid idő alatt kell döntenie, és számos esetben nagyon keskeny a határ a még ará-
nyos és a már aránytalan intézkedés között, amit sokszor az intézkedés alá vont 
személy egyéni érzékenysége, neme, életkora, de akár a napszak is befolyásolhat 
(pl. az előállítással okozott sérelem függhet attól, hogy a szabadságelvonásra nappal 
vagy éjszaka kerül sor). 

Abban a kérdésben, hogy mi az arányos és mi nem, egységes mércét aligha lehet 
húzni, ugyanis ezt mindig esetről esetre kell mérlegelni és eldönteni. Ha mégis ki 
akarjuk mondani, hogy a Testület gyakorlata szerint mi az, ami az arányossággal 
összefüggésben alapvetően elvárható a rendőrségtől, az – tekintettel a rendőri dön-
téshozatal gyakran kiélezett körülményeire – az egyértelműen, kirívóan, mondhatni 
„első ránézésre” aránytalan intézkedések elkerülése. Ez az értelmezés áll összhang-
ban az Rtv. fent idézett rendelkezésével, amely szerint a rendőri intézkedés nem 
okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvé-
nyes céljával. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy a Testület nem 
a rendőri felróhatóságról dönt, hanem az intézkedéssel érintett személy alapjogsé-
relmének bekövetkezéséről, így adott esetben az intézkedés aránytalansága miatt 
felróhatóság nélkül is megállapíthatja annak alapjogot sértő voltát.

Arányosság a gyakorlatban az egyes intézkedések mentén

Jelen írás terjedelmi korlátai miatt az arányossággal kapcsolatos gyakorlatot az elő-
állítás és a kényszerítő eszközök vonatkozásában elemezzük, mivel ezzel a két – tág 
értelemben vett – intézkedéstípussal kapcsolatban érkezik a Testülethez a legtöbb 
panasz, és mindkettőre jellemző a fent említett diszpozitív jelleg, tehát az, hogy a 
rendőrnek a jogszabály választási lehetőséget biztosít: az Rtv. 33. § (2) bekezdése 
alapján foganatosított előállítás vonatkozásában a tekintetben, hogy alkalmazza-e 
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a szabadságelvonást, a kényszerítő eszközök esetében pedig az alkalmazott eszköz 
megválasztása kapcsán (pl. testi kényszer vagy bilincselés). 

Az előállítás arányossági kérdései

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a személyes szabadság alkotmányos 
alapjogát törvény az Alkotmány megengedő rendelkezése folytán korlátozhatja.6 A 
testület szerint a személyes szabadságnak törvényes elvonása is okozhat azonban 
sérelmet. Az egyes korlátozó rendelkezések csak akkor fogadhatók el ugyanis alkot-
mányszerűnek, ha az általuk elérni kívánt és alkotmányosan elismert célhoz képest 
a korlátozás szükségszerű és arányos. Az Alkotmánybíróság az alapjogi korlátozást 
akkor tekinti indokoltnak, ha az valamely más alapvető jog biztosítása vagy al-
kotmányos cél érdekében történik. Az Alkotmánybíróság egy másik határozatában7 
pedig rámutatott arra, hogy a személyi szabadság szükséges és ezen túlmenően ará-
nyos korlátozására alkotmányos cél elérése érdekében általában akkor kerülhet sor, 
ha azt a korlátozással érintett személy jogsértő magatartása vagy cselekménye, ille-
tőleg kényszerítő ok vagy nyomós közérdek ezt alátámasztja, illetve indokolja.

Az Alkotmánybíróság a személyi szabadság korlátozásával kapcsolatban is vizs-
gálta az Rtv. vonatkozó rendelkezéseit és megállapította,8 hogy az előállítás és az 
őrizetbe vétel eljárási rendjét meghatározó rendelkezések megfelelnek a szemé-
lyi szabadság átmeneti korlátozásához szükséges alkotmányos követelményeknek. 
Ezeket a törvényben meghatározott intézkedéseket a közrend és a közbiztonság 
védelméhez fűződő közérdek indokolja, illetve az teszi szükségessé, hogy az érin-
tett személyek a hatósággal való együttműködésre készséget nem mutatnak. A sze-
mélyazonosság megállapításával összefüggő jogkorlátozás (előállítás és fogva tar-
tás) kapcsán az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a korlátozás 
indokoltsága mindaddig fennáll, amíg az alkotmányosan elfogadható cél, vagyis a 
személyazonosság megállapítása folyamatban van.

Az előállítással összefüggésben az arányosság két aspektusban merülhet fel. Az 
első, hogy az előállítás – amennyiben arra az Rtv. 33. § (2) bekezdése alapján ke-
rül sor9 – mérlegelés körében hozott döntés, ahol az arányosság – tehát az, hogy a 
rendőr elérhette-e volna az intézkedési célt a személyi szabadság elvonása nélkül 
– minden esetben vizsgálható, ha az előállításnak egyébként megvan a jogalapja. A 
második az előállítás törvényes időtartamának kérdése.

6 66/1991. (XII. 21.) AB határozat
7 13/2003. (IV. 9.) AB határozat
8 65/2003. (XII. 18.) AB határozat
9 A kötelező előállítási okokat az Rtv. 33. § (1) bekezdése tartalmazza.
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Az első eset a leggyakrabban akkor fordul elő, amikor az előállításra a személy-
azonosság igazolásának elmulasztása miatt kerül sor. A rendőr ugyanis a hatóság 
vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt, aki a rendőr felszólítására nem tudja magát 
hitelt érdemlően igazolni, vagy az igazolást megtagadja.10 A Szolgálati Szabályzat 
ezt oly módon egészíti ki, hogy az előállítás akkor is mellőzhető, ha az igazoltatott 
személy személyazonossága más, egyszerűbb módon tisztázható.11 Nyilvánvalóan 
az intézkedő rendőr döntésén múlik, hogy az „egyszerűbb módon való tisztázást” 
elfogadja vagy az előállítás mellett dönt. A Testületnek az ilyen helyzeteket ará-
nyossági kérdésként kell vizsgálnia.

Ilyen volt az az eset, amikor egy középkorú asszony kutyasétáltatás közben be-
tévedt a helyi óvoda területére (amely nem volt kerítéssel körbekerítve), és műkö-
désbe lépett a riasztó-rendszer. Megjelentek a rendőrök, és a panaszost igazolásra 
szólították fel. Az asszony megzavarodott, és elkezdett futni, azzal, hogy „itt lakom, 
csak elmegyek az igazolványomért”. A rendőrök utolérték, testi kényszert, majd 
bilincset is alkalmaztak vele szemben, amikor megjelent egy szomszéd, aki jelez-
te, hogy ismeri a panaszost és a férjét is, és szól neki. A panaszos férje ki is hozta 
a panaszos iratait, a rendőrök mégis előállították a panaszost a személyazonosság 
igazolásának sikertelenségére hivatkozva.12 A Testület – az érintett személyazonos-
ságának tisztázódására és az eset összes körülményére tekintettel – megállapította a 
személyi szabadság elvonásának aránytalanságát.

Az előállítás aránytalansága nem csak a személyazonosítás kontextusában me-
rül fel. 180/2009. (VI. 17.) sz. állásfoglalásban a Testület arra a megállapításra ju-
tott, hogy az arányosság követelményének sérelmével járt annak a panaszosnak az 
előállítása, akinél 2009. március 15-én egy rendezvényhez kapcsolódó ruházatát-
vizsgálás során 9 cm pengehosszúságú zsebkést találtak. A Testület állásfoglalása 
szerint ugyan az említett kés a vonatkozó kormányrendelet szerint közbiztonság-
ra különösen veszélyes eszköznek minősült, így fennállt a panaszos előállításának 
jogalapja,13 azonban a kést a panaszostól már a helyszínen elvették és a panaszos 
személyazonosságát megállapították, így nem merült fel olyan körülmény, amely a 
tárgyi bizonyítási eszköz biztosítását, megszerzését vagy a tényállás feltárását és a 
panaszossal szemben az eljárás eredményes lefolytatását veszélyeztette volna, ha 
a panaszost a kés elvétele után elengedik, és vele szemben az eljárást egy későbbi 

10 Rtv. 33. § (2) bekezdés a) pontja
11 Szolgálati Szabályzat 43. § (2) bekezdés
12 A Független Rendészeti Panasztestület 89/2009. (IV. 8.) sz. állásfoglalása
13 Az Rtv. 33. § (2) bekezdés f) pontja alapján (előállítható, akivel szemben az eljárás azonnal 

lefolytatható) 



42 s Rendészet és emberi jogok – 2011/2. 

időpontban (idézése mellett) folytatják le. Az intézkedés célja (a szabálysértési el-
járás eredményes lefolytatása) ezért kevésbé korlátozó módon is elérhető lett volna.

A másik arányossági körülmény az előállítás időbeliségével függ össze. A Rtv. 
szerint a rendőrség az előállítással a személyi szabadságot csak a szükséges ideig, 
de legfeljebb 8 órán át korlátozhatja. Ha az előállítás célja még nem valósult meg, 
indokolt esetben ezt az időtartamot a rendőri szerv vezetője egy alkalommal 4 órá-
val meghosszabbíthatja. Az előállítás időtartamát a rendőri intézkedés kezdetétől 
kell számítani.14 Az igazoltatás, illetve a személyazonosság megállapításának siker-
telensége esetén alkalmazott előállítással összefüggésben az Rtv. külön is kimond-
ja, hogy az előállítás csak a személyazonosság megállapításához szükséges ideig 
tarthat.15

A Testület az előállítás arányosságát időbeli oldalról elsősorban akkor vizsgálja, 
ha az előállítás oka elvileg még fennáll, azonban az előállítás ideje – a Rendőrség 
által megjelölt valamilyen okra hivatkozva – indokolatlanul elhúzódik. Ha az előál-
lítás oka megszűnik, és a panaszost még ez után is fogva tartják, az már alapvetően 
nem arányossági kérdés.

A Testület tapasztalata az, hogy az előállítás sokszor hosszabb ideig tart, mint az 
szükséges lenne. Az előállítás időbeli aránytalanságából eredő alapjogsérelem igen-
csak gyakori volt azon köztéri, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények 
során, amikor a rendőrség tömeges előállításokat hajtott végre (2008. október 23., 
2009. március 15., 2009. július 4.). 

A rendőrség az ilyen esetekben általában szervezési hiányosságokra, illetve sze-
mélyzeti elégtelenségekre (nagy számú előállított, nagy számú kihallgatás, kis lét-
számú fogdaszemélyzet) hivatkozik, amivel kapcsolatban a Testület többször hang-
súlyozta, hogy az alapjogsértés „kimentésére” ez az érvelés nem alkalmas. 

Annak a 2009. július 4-én előállított személynek az ügyében,16 akit a rendőrség 
a szabálysértés abbahagyásra irányuló felszólítás utáni folytatására hivatkozva állí-
tott elő, majd közel hat órán keresztül anélkül tartott fogva, hogy vele kapcsolatban 
bármilyen további intézkedést foganatosított volna, a Testület leszögezte: mivel az 
előállítás az egyik legsúlyosabb jogkorlátozás, amelyet a rendőrség alkalmazhat, 
„ennek igénybevételekor fokozott figyelemmel kell eljárnia. […A]mennyiben a 
rendőrség saját korlátait, kapacitását figyelembe véve észleli, hogy érdemi eljárási 
cselekményekre nem tud sort keríteni, tehát a jogkorlátozás törvényes célja ellehe-
tetlenül, egyéb jogalap hiányában jogszerűen nem tarthatja fenn az érintett szabad-
sághoz való jogának korlátozását, ezért a szabadon bocsátásról kell határozni. […A] 

14 Rtv. 33. § (3) bekezdés
15 Rtv. 29. § (5) bekezdés
16 A Független Rendészeti Panasztestület 334/2010. (VI. 16.) sz. állásfoglalása
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rendőrségi kapacitás, feladatelosztás, esetleges (pillanatnyi, átmeneti vagy tartós) 
létszámhiány nem vehető az alapjogsérelem mérlegelése kapcsán figyelembe. A 
Testület […] a panaszos alapjog-korlátozásának jogszerűségét vizsgálja, annak kap-
csán tesz megállapításokat, és alapjogsértés észlelése esetén nem lehet figyelem-
mel arra, hogy ez milyen szerv, személy esetlegesen kimenthető (»fel nem róható«) 
magatartására vezethető vissza. Az országos rendőrfőkapitány [… egy panaszügy-
ben hozott, 29000-105/375-12/2009. RP. számú] határozatában kifejezetten rögzíti, 
hogy a »rendőrségen belül kialakított feladat- és hatásköri rendszer, továbbá esetle-
ges szervezési hiányosságok hátrányos következményeit nem viselheti« az érintett 
állampolgár, és hogy az »állampolgárok jogos igénye, hogy ésszerű határidőn belül 
a rendőrség a törvényben előírt kötelezettségét teljesítse«. A Testület újfent utal arra, 
hogy egy súlyos korlátozást jelentő előállítás esetében fokozottan igaz ez a megálla-
pítás.” A Testület ezért, noha a többségi vélemény szerint az előállítás jogszerű volt 
– azaz megvolt a megfelelő jogalapja és kezdetben az arányosság követelményének 
is megfelelt –, súlyos alapjogsértést állapított meg az ügyben, többek között az elő-
állítás időtartamának aránytalanságára tekintettel.

Többször előfordult az is, hogy a Testület megítélése eltért a rendőrségétől abban 
a kérdésben, hogy mikor tekinthető megvalósultnak az előállítási cél. Ilyen panasz-
ügy volt, amikor egy demonstráció közelében igazoltatás alá vontak a biztosítást 
végző rendőrök egy idős asszonyt. Az érintett nem volt hajlandó igazolni magát, 
ezért előállították, a kapitányságon átvizsgálták a csomagjait, aminek során előke-
rült a személyi igazolványa. Priorálták, orvosi vizsgálatra vitték, majd a személy-
azonosság igazolásának megtagadásával kapcsolatban indított szabálysértési eljá-
rás keretében meghallgatták. Az intézkedés 19.15-kor kezdődött, a meghallgatási 
jegyzőkönyvet 22.30-kor zárták le, és bár a jegyzőkönyvben az szerepelt, hogy a 
határozatot postai úton kapja majd kézhez, valójában az előadó rögtön a kihallgatás 
után leírta a határozatot, és személyesen adta át a panaszosnak, akinek ezen idő alatt 
a kapitányságon kellett maradnia, nem mehetett el, tehát a személyi szabadságában 
korlátozva maradt. Végül két és fél órával később, csak hajnali 1.50-kor enged-
ték el.17 A Testület úgy ítélte meg, hogy az eljárás azonnali lefolytatásához fűződő 
érdek a panaszos kihallgatásának lezárásával érvényesült. Annak a szabálysértési 
felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége, hogy a panaszos helyben kapja 
meg, vagy utóbb postán a határozatot, nyilvánvalóan kisebb fokú korlátozást jelent 
azonban a számára, ha nem kell hajnalban több órát várakoznia a rendőrségen. Az 
országos főkapitány – a kérdés megítélésének látszólagos egyszerűsége ellenére – 
nem osztotta a Testület álláspontját.

17 A Független Rendészeti Panasztestület 53/2008. (VIII. 4.) sz. állásfoglalása
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A Testület gyakorlatában több esetben előfordult olyan indokolás is, amely arra 
az értelmezésre hivatkozott, hogy a 8 órás (illetve a plusz 4 órás) időtartammal rend-
őrség „szabadon gazdálkodhat” és az alatt a fogvatartás mindenképpen jogszerű, 
tekintet nélkül arra, hogy a fogvatartottal mi történik közben. Ez a felfogás nyilván-
valóan elfogadhatatlan és jogilag teljességgel téves, hiszen ellentétes az Rtv. azon 
rendelkezésével, miszerint az előállítás csak a cél eléréséhez szükséges ideig tart.

A kényszerítő eszközök használatának arányossági kérdései

Az Rtv. az egyes intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazásának közös el-
vei és szabályai között rögzíti hogy a rendőri intézkedés során a kényszerítő eszköz 
alkalmazása esetén lehetőleg kerülni kell a sérülés okozását, az emberi élet kioltá-
sát.18 Ez a szabály nem jelent mást, minthogy azokban az esetekben, amikor a rend-
őrség intézkedése a jogszabály felhatalmazása alapján akár az egyén integritását is 
súlyosan korlátozhatja (például testi sérülés okozásával), a rendőrség köteles – le-
hetőség szerint – az egyén kíméletével eljárni. Abban az esetben tehát, ha a rendőri 
intézkedés az intézkedés alá vont személynek okozhat sérülést, mert – jellegénél 
fogva – magában az intézkedésben benne van a sérülésokozás jogszerű lehetősége, 
vizsgálható, hogy a ténylegesen bekövetkezett sérülés mértéke nem túlzott-e és ará-
nyosabb fellépés, az érintett személy irányában tanúsított nagyobb kímélet esetén az 
nem lett volna elkerülhető vagy esetleg enyhébb fokú.

Az arányosság kérdése ebből az aspektusból leggyakrabban nyilvánvalóan a 
kényszerítő eszközök alkalmazásával összefüggésben merül fel. A kényszerítő esz-
közök alkalmazásának fent ismertetett, Rtv.-beli követelményeit a Szolgálati Sza-
bályzat egészíti ki, amely szerint nincs helye a kényszerítő eszköz további alkalma-
zásának, ha az ellenszegülés megtört, és a rendőri intézkedés eredményessége e nél-
kül is biztosítható.19 Ebben a rendelkezésben tehát az arányosság és a szükségesség, 
mint kritérium, együtt jelenik meg. 

A Szolgálati Szabályzat ezen túlmenően kimondja, hogy a rendőr a kényszerítő 
eszköz alkalmazása során a testi épséghez fűződő jogokat köteles tiszteletben tarta-
ni, és a testi épséget csak a legszükségesebb mértékben veszélyeztetheti.20 A Szolgá-
lati Szabályzatban jelenik meg az is, hogy az arányosság követelménye a kénysze-
rítő eszközök tekintetében a fokozatosság követelményével egészül ki azáltal, hogy 

18 Rtv. 17. § (2) bekezdés
19 Rtv. 16. § (1) bekezdés
20 Szolgálati Szabályzat 57. § (2) bekezdés
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súlyosabb kényszerítő eszköz csak akkor alkalmazható, ha az enyhébb kényszerítő 
eszköz alkalmazása nem vezetett eredményre, vagy sikere eleve kilátástalan.21

Az arányosság értékelése szempontjából a bilincselés mindenképp neuralgikus 
pont. A bilincs alkalmazásával összefüggésben az arányosság vizsgálata három 
szempontból merül fel: az első, hogy a bilincselés helyett nem elégséges-e az adott 
helyzetben a kisebb fokú jogkorlátozást jelentő testi kényszer, a további vizsgálat 
pedig a bilincselés módját és időtartamát érinti. 

A bilincselés enyhébb eszközzel való kiválthatóságára és túlzott hosszára példa 
annak a 65 év feletti nőnek az esete, akit a rendőrség azért állított elő, mert ráütött 
egy a továbbhaladását egy demonstráció helyszínén megakadályozni kívánó rendőr 
kinyújtott kezére. A rendőrség bűncselekmény elkövetésén való tettenérésre hivat-
kozva a panaszos előállítása mellett döntött. A Testület szerint az előállításra vonat-
kozó döntés jogszerű volt, ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a panaszos nemét és 
korát is figyelembe véve nem volt várható a részéről olyan ellenszegülés, amelynek 
a leküzdésére a testi kényszer ne lett volna elegendő. A jogsértés súlyát tovább nö-
velte, hogy a bilincselést az előállítás során mindvégig fenntartották, így időtartama 
meghaladta a két és fél órát. A Testület a hivatkozott állásfoglalásban nyomatékosan 
felhívta a rendőrség figyelmét arra, hogy a Szolgálati Szabályzat szerint a kény-
szerítő eszközök Rtv. szerinti meghatározásának sorrendje fokozatosságot is jelent, 
súlyosabb kényszerítő eszköz csak akkor alkalmazható, ha az enyhébb kényszerítő 
eszköz alkalmazása nem vezetett eredményre, vagy sikere eleve kilátástalan.22

A bilincselés tartama mellett annak módja is ütközhet az arányosság követelmé-
nyébe, mint abban az esetben, amelynek során a segédmotor-kerékpárral közlekedő 
panaszost a rendőr megállította, majd amikor észlelte, hogy valószínűleg alkoholt 
fogyasztott, meg akarta szondáztatni. A panaszos az alkoholfogyasztást elismerte, 
de a helyszínről – a motort tolva – el akart menni, ezért vele szemben testi kény-
szert alkalmazott a rendőr, majd kezét hátrabilincselte. Ilyen helyzetben állította elő, 
és ilyen helyzetben várakozott a kapitányságon az időközben a rendőri jelentések 
szerint is együttműködővé vált panaszos, amíg a vérvétel során le nem vették róla 
a bilincset (amelyet a vérvétel után már előre nyújtott kezére helyeztek vissza). A 
Testület mind az előállítást, mind a bilincselést jogszerűnek fogadta el, és annak 
tartamát sem ítélte eltúlzottnak, az egy órán keresztül fenntartott hátrabilincselés te-
kintetében azonban megállapította az arányosság követelményének sérelmét, mivel 
úgy gondolta, hogy a rendőrség által hivatkozott szökésveszély kiküszöböléséhez 
a rendőrségi épületen belül a panaszosra kisebb korlátozással járó előre bilincse-
lés elégséges lett volna a kényszerítőeszköz-használat céljának elérésére, ráadásul 

21 Szolgálati Szabályzat 58. § (1) bekezdés
22 A Független Rendészeti Panasztestület 183/2010. (IV. 7.) sz. állásfoglalása
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a rendőröknek biztosító szerkezettel nem rendelkező bilincs volt kiadva, és a ke-
zeknek hátra helyzetbe bilincselés során a testhelyzetből szükségszerűen következő 
mozgatása miatt előre látható volt, hogy a bilincs nagyobb eséllyel okozhat sérülést, 
mint ha a rendőrök előre bilincselik a panaszos kezét.23 

A bilincselés mellett a Testület elsősorban a tömegoszlatás során alkalmazott 
kényszerítő eszközök kapcsán vizsgálta az arányosság követelményét. Így például 
vegyi eszköz (ingerlőgáz) alkalmazásának az intenzitása és időtartama is felvetet-
te az arányosság kérdését abban az ügyben, amikor 2009. március 15-én az esti 
órákban egy rendezvényekről hazafelé tartó személyek csoportjával szemben alkal-
maztak vegyi eszközt. A Testület megállapította, hogy a konkrét esetben a rendőri 
kényszerítő eszköz vegyi eszköz alkalmazásának minősült,24 így arra a jogszabály 
szerint mások vagy a rendőr saját életét, testi épségét, illetőleg a vagyonbizton-
ságot közvetlenül veszélyeztető támadás elhárításának céljából volt lehetőség. A 
Testület megállapította továbbá, hogy a támadás – a tömeg egy tagjának erőszakos 
magatartása nyomán – megvalósult, és a tömeg fellépése adott esetben jelenthetett 
közvetlen veszélyt. A vegyi eszköz alkalmazásának jogszerűségét illetően azonban 
vizsgálni kellett az arányosság és a fokozatosság követelményét is. A videofelvéte-
lek elemzése alapján megállapítható volt, hogy a támadóra fújt első adag könnygáz 
alkalmazását követően másodszor is, messzebbről, nagyobb sugárban, többször és 
az adott helyzetben indokolatlanul széles kört érintő módon (több percig) fújtak a 
tömegre könnygázt. Holott látható volt, hogy a tömeg viselkedése már a könnygáz 
alkalmazásának első esetétől inkább passzív lett. Ennek ellenére a hátsó sorfalból 
az eseményektől távolabb álló rendőrök a könnygáz alkalmazásának első eseténél 
kevésbé célzottan fújtak könnygázt a tömegre, ami elérte a sajtó munkatársait és a 
szemközt álló rendőrsorfalat, továbbá olyan személyeket is, akik a dulakodásban 
egyáltalán nem vettek részt, agresszív fellépést távolról sem mutattak. Az alkal-
mazás aránytalanságát jól jellemzi, hogy a közeli sorfalban lévő rendőrök közül is 
többen rosszul lettek a könnygáztól.25 A Testület emiatt itt is az arányosság követel-
ményének sérelme miatt állapított meg alapjogsértést.26

23 A Független Rendészeti Panasztestület 55/2011. (II. 23.) sz. állásfoglalása
24 Rtv. 49. § (1) bekezdés
25 A Független Rendészeti Panasztestület 200/2009. (VII. 1.) sz. állásfoglalása
26 Az említett ügy érdekessége, hogy a BRFK nemrégiben közleményben kért elnézést az érintett 

panaszosoktól, így – többek között – Gaudi-Nagy Tamástól és Morvai Krisztinától. Lásd: http://www.
police.hu/brfk/aktualis/BRF-20110422_m1.html?query=Morvai%20Krisztina




