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A Független Rendészeti Panasztestület 307/2011.
(X. 26.) számú állásfoglalásának ismertetése

I.

Súlyos	 alapjogsérelmet	 állapított	meg	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	 (to-
vábbiakban:	Testület)	azon	panaszos	esetében,	aki	a	vele	szemben	2010.	július	23-
án,	Budapesten,	egy	kerületi	rendőrkapitányságon	foganatosított	rendőri	intézkedés	
miatt	élt	panasszal.	

A	panaszbeadványban	a	panaszos	előadta,	hogy	az	említett	napon	háromnegyed	
12	órakor	gyalogosan	indult	el	a	lakásából	egy	közeli	templomba,	hogy	a	templomi	
orgonán	gyakoroljon.	Sietne	kellett,	mert	csak	12	óráig	engedik	be	az	embereket	
a	templomba.	Az	idő	szűkössége	miatt	az	úttesten	gyalogolt,	mert	ott	kevesebben	
mentek	szembe,	és	gyorsabban	lehetett	haladni.	Az	úttesten	a	panaszosra	rádudált	
egy	autó,	amire	a	panaszos	az	idő	szűkős	volta	miatti	idegessége	okán,	hátra	kiáltott,	
hogy	 „Anyád!”.	Csak	mikor	 hátranézett	 vette	 észre,	 hogy	 egy	 rendőrautó	 dudált	
rá,	és	a	rendőrök	valószínűleg	hallották	is,	amit	mondott.	A	panaszos	azért,	hogy	
nehogy	elkéssen	a	templomból,	illetve,	hogy	minél	előbb	kikerüljön	a	kellemetlen	
szituációból,	nehogy	a	magyarázkodással	időt	veszítsen,	futni	kezdett.	A	rendőrök	
később	a	kapitányságon	azt	állították,	hogy	kiáltottak	utána,	de	ő	ebből	semmit	nem	
hallott.	Már	a	téren	lévő	faátjárónál	járt,	amikor	két	rendőr	elfogta,	közvetlenül	a	
közlekedést	 akadályozó	 árusok	 szomszédságában.	Onnan	 több	méteren	 keresztül	
visszavonszolták	a	kocsijukhoz,	ami	szabályosan	sokkolta	a	panaszost.	Nem	értette,	
hogy	történhetett	vele	ilyen,	így	félni	kezdett	attól,	hogy	a	rendőrök	elégtételt	akar-
nak	venni	rajta	az	őket	ért	sérelem	miatt.	Reflexből	ellenállt	a	számára	érthetetlen	és	
elfogadhatatlan	intézkedésnek,	mire	lefogták,	bilincset	raktak	a	kezére,	és	betusz-
kolták	a	kocsijukba.	

A	panaszos,	a	rendőri	állításokkal	ellentétesen,	egyáltalán	nem	emlékszik	arra,	
hogy	ő	belerúgott	volna	a	rendőrautóba;	előtte	végig	csak	egy	cél	lebegett,	szaba-
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dulni	akart	a	számára	érthetetlen	helyzetből.	A	panaszos	elismeri,	hogy	ekkor	már	
szinte	magán	kívül	volt	a	történtek	abszurditása	és	az	idegesség	miatt.	Megpróbált	
továbbra	is	szabadulni	a	rendőröktől,	és	telefonálni	a	templomba,	hogy	ne	várják.	
Ekkor	az	egyik	rendőr	a	panaszos	lábai	közt	a	telefonjáért	nyúlt,	kitekerte	a	kezéből,	
és	kikapcsolta.	Mivel	a	stresszhelyzetben	a	panaszos	kétségbeesésében	sikítozott,	a	
rendőr	–	az	amúgy	is	éles	–	bilinccsel	jól	megszorongatta	a	kezét.	Emiatt	a	csukló-
ján	véraláfutások	és	felszíni	hámsérülései	keletkeztek,	ami	különösen	érzékenyen	
érintette,	mivel	orgonista.	

A	panaszos	sérelmezte	továbbá,	hogy	a	történteket	követően	a	rendőrök	úgy	vi-
selkedtek	vele,	mint	egy	elmeháborodottal	 (pl.	 többször	megkérdezték	 tőle,	hogy	
milyen	nap	van).	Így	tett	az	a	tiszt	is	aki	a	kapitányságon	kihallgatta.	A	rendőrkapi-
tányságon	kérték	tőle	először	a	személyi	igazolványát.	A	panaszos	nem	értette,	hogy	
miért	nem	kérték	el	tőle	hamarabb,	hiszen	így	sokkal	korábban,	már	az	adatai	ellen-
őrzésekor	kiderülhetett	volna,	hogy	igazán	nincs	okuk	a	rendőröknek	fogva	tartani.	

A	panaszost,	miután	sérelmezte,	hogy	erőszakosan	bántak	vele,	a	kihallgatását	
követően	elküldték	orvosi	vizsgálatra,	először	a	fogdaorvoshoz,	majd	átszállították	
a	János	Kórházba.	A	panaszos	beadványában	azt	is	sérelmezte,	hogy	bilincsben,	két	
rendőr	kíséretében	vitték	a	kórházba,	pedig	semmi	ellenállást	nem	tanúsított	attól	a	
pillanattól	kezdve,	hogy	bekísérték	a	kapitányságra.	A	kórházban	a	panaszos	szerint	
az	orvos	emberségesen	tette	a	dolgát,	a	pszichológus	azonban	meglehetősen	részre-
hajlóan	viseltetett	a	rendőrök	irányába.	A	pszichológiai	vizsgálat	után	a	traumato-
lógiára	vitték	a	panaszost,	ahol	több	mint	két	órát	vártak	a	röntgenfelvételre.	Ez	idő	
alatt	a	panaszos	végig	bilincsben	volt,	ezért	az	orvosok	és	a	várakozó	betegek	úgy	
néztek	a	panaszosra,	mint	egy	bűnözőre.	A	kórházban	a	panaszos	egyre	rosszabbul	
lett	az	éhségtől,	ugyanis	aznap	gyakorlatilag	még	nem	evett	semmit.	

A	panaszos	 számára	az	 is	megalázó	volt,	hogy	az	orvosi	vizsgálat	 során	csak	
nehezen	tudta	elérni,	hogy	becsukják	az	ajtót	arra	az	időre,	amíg	le	kellett	tolnia	a	
nadrágját	a	combján	lévő	sérülések	megvizsgálása	végett.	Ekkor	az	orvos	azt	mond-
ta	a	panaszosnak,	hogy	a	rendőröket	nem	kérheti	meg	arra,	hogy	forduljanak	el.	

A	hosszas	várakozás	közben	a	panaszos	észlelte,	hogy	a	fél	6-ra	megbeszélt	koz-
metikai	kezelésére	nem	fog	odaérni,	ezért	megkérte	az	egyik	rendőrt,	hogy	küldjön	
SMS-t	a	kozmetikusának.	A	rendőr	közölte	a	panaszossal,	hogy	ő	nem	nyúl	a	pana-
szos	telefonjához.	Ekkor	a	panaszos	arra	kérte	a	rendőrt,	hogy	akkor	a	saját	mobil-
járól	legyen	szíves	küldeni	egy	SMS-t,	de	hiába.	

A	panaszos	sérelmezte,	hogy	többször	is	szóvá	tette	a	délután	folyamán,	hogy	az-
nap	még	egyáltalán	nem	evett,	de	a	rendőröket	ez	nem	érdekelte	túlságosan.	Mivel	
csak	150	Ft	készpénz	volt	nála,	és	abból	már	vett	korábban	az	orvosi	rendelőben	egy	
forró	csokit,	a	kórházban	levő	automatából	nem	tudott	újabb	italt	vásárolni.	A	rend-
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őr,	aki	az	automatához	kísérte	a	panaszost,	látta,	hogy	a	panaszosnak	kevés	a	pénze,	
de	nem	segítette	ki.	Később,	miután	többször	jelezte,	hogy	éhes,	a	rendőröktől	azt	a	
választ	kapta,	hogy	a	kapitányság	nem	étterem.	

A	panaszos	végül	délután	háromnegyed	7-kor	szabadult.	Ekkor	megkapta	az	elő-
állításáról	szóló	 igazolást.	Ezen	a	rendőr	húzta	alá	azt,	amit	a	panaszos	mondott,	
miszerint	az	előállítás	időtartama	alatt	mind	sérülése,	mind	panasza	keletkezett.	A	
panaszos	sérelmezte	azt	is,	hogy	a	panasz	konkrét	megjelölésére	kihagyott	helyet	
nem	volt	módja	érdemben	kitölteni,	mert	nem	hagytak	rá	időt.	Megpróbálta	meg-
tudni	valakitől,	hogy	miként	tehet	panaszt	az	eljárás	ellen.	Végül	hosszas	keresés	
után	nagy	nehezen	 talált	a	panaszos	egy	 rendőrt,	aki	 szóba	állt	vele,	és	némi	se-
gítőkészséget	mutatott,	 de	használható	 információt	nem	adott	 arról,	 hogy	milyen	
címre,	és	kinek	tehet	az	üggyel	kapcsolatban	panaszt.	Amikor	később	felkereste	a	
kapitányságot,	többszöri	rákérdezés	után	is	téves	információt	kapott	az	eljárási	ha-
táridőről,	s	végül	az	internetről	szerezte	be	a	megfelelő	információkat.	

II.

A	Testület	a	tényállás	tisztázása	érdekében	megkereséssel	fordult	a	rendőrséghez,	és	
a	rendelkezésre	álló	dokumentumokból	az	alábbiakat	állapította	meg.	

A	panaszossal	szemben	Budapest,	VII.	kerület	B.	G.	utcában	2010.	december	29-
én,	12	óra	körüli	időben	kezdeményeztek	intézkedést	a	rendőrök,	miután	észlelték,	
hogy	a	panaszos	az	úttesten	bizonytalanul	sétált.	A	panaszossal	szemben	a	BRFK	
VII.	kerületi	Rendőrkapitányság	beosztottjai	intézkedtek.	Hangjelzéssel	figyelmez-
tették	szabálysértő	magatartására,	melyre	nevezett	az	„Anyádat!”	kijelentéssel	re-
agált.	

A	 rendőri	 iratok	eltérő	okokat	 jelöltek	meg	az	 intézkedés	okaként,	 egyrészt	 a	
panaszos	magatartását,	másrészt	azt,	hogy	a	panaszos	megszegte	a	közúti	közleke-
dés	szabályairól	szóló	1/1975.	(II.	5.)	KPM-BM	együttes	rendelet	(továbbiakban:	
KRESZ)	rendelkezéseit.	A	rendőrök	a	fentiek	miatt	intézkedés	alá	kívánták	vonni	
a	panaszost,	ezért	a	személyazonosságának	igazolására	szólították	fel.	A	panaszos	
azonban	–	maga	által	 is	bevallottan	–	a	helyszínről	megkísérelt	 elmenni,	 elfutni,	
magát	 többszöri	 felszólítás	 ellenére	 sem	 igazolta,	 ezzel	 a	 rendőri	 intézkedés	 alól	
megkísérelte	kivonni	magát.	Amikor	a	rendőrök	utolérték,	velük	szemben	agresszí-
ven	lépett	fel, továbbra	sem	volt	együttműködő,	személyazonosságát	nem	igazolta,	
ezért	az	 intézkedő	rendőrök	közölték	vele,	hogy	„igazoltatás	megtagadása”	miatt	
előállítják	a	kapitányságra.	A	panaszos	a	fenti	felszólítás	ellenére	sem	engedelmes-
kedett	a	rendőri	utasításnak,	ezért	a	rendőrök	az	előállítás	végrehajtása	érdekében	
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a	 panaszost	 felkarjánál	 fogva	 kísérelték	meg	 a	 szolgálati	 gépkocsihoz	 kísérni,	 ő	
azonban	továbbra	 is	ellenállt,	kiabált	és	próbált	kiszabadulni.	Agresszív	magatar-
tása	és	folyamatosan	hangoztatott	eltávozási	szándéka	miatt	vele	szemben	bilincset	
alkalmaztak.	A	bilincselés	közben	a	panaszos	megtámadta	az	intézkedő	rendőröket,	
egyiküket	lábon	rúgta,	illetőleg	megkarmolta	őket.	

A	panaszos	megbilincselése	–	az	előállításról	készült	rendőri	jelentés	szerint	–	
2010.	december	29-én	11	óra	56 perctől	13	óra	15	percig	tartott.	

A	panaszost	–	az	előállítását	követően	–	meghallgatta	a	rendőrök	parancsnoka,	
melyről	jelentést	készített,	továbbá	sor	került	a	panaszos	orvosi	vizsgálatára.		Első-
ként	a	Gy.	utcai	rendőrségi	objektumba	vitték,	ahonnan	a	BRFK	Bűnügyi	Szervek	
Bűnügyi	Technikai	Osztály	Bűnügyi-	és	Fogdaorvosi	Alosztály	orvosa	a	Szent	Já-
nos	Kórházba	utalta	további	–	traumatológiai	és	pszichiátriai	–	vizsgálatokra.	Ezt	
követően	a	panaszost	2010.	december	29-én	18	óra	45	perckor	–	a	Budapesti	Nyo-
mozó	Ügyészség	vezetőjének	utasítására	–	szabadították.

A	helyszíni	intézkedésnek	tanúja	volt	az	egyéb	okból	a	helyszínen	tartózkodó	B.	
r.	zászlós	és	egy	utcai	árus	is.	

III.

A	Testület	érdemi	vizsgálata	 során	a	panaszosi	előadást	a	 rendőrség	által	 rendel-
kezésre	bocsátott	dokumentumok	alapján	vizsgálta,	és	állásfoglalásában	az	alábbi	
megállapításokat	tette.	

A	Testület	első	körben	a	hatáskörét1	vizsgálta,	mert	a	panasz	több	olyan	kifogást	
is	tartalmazott,	amelyek	elbírálása	a	hatályos	hatásköri	rendelkezések	alapján	nem	
jogosult	a	Testület.	Így	nem	tudta	vizsgálnia	a	Testület	a	panasz	azon	részeit,	ami	a	
kórházi	pszichológus	eljárására	és	esetleges	elfogultságára	vonatkozott.	

A	panaszolt	események	kapcsán	a	Testület	ezt	követően	az	igazoltatás jogszerű-
ségét	vizsgálta.	A	különböző	rendőrségi	iratok	eltérően	jelölték	meg	az	intézkedés	
okát.	Az	összefoglaló	 jelentések	és	a	később	készült	parancsnoki	kivizsgálások	a	
történteket	úgy	írták	le,	hogy	az	intézkedő	járőrök	az	úton	haladtak	a	szolgálati	gép-
kocsival,	amikor	észlelték,	hogy	a	panaszos	a	latyakos	úttesten	–	bizonytalanul	–	sé-
tál,	jóllehet	a	járda	mind	a	két	oldalon	tiszta.	E	tény	miatt	felmerült	annak	a	gyanúja,	

1	A	Rendőrségről	szóló	1994.	évi	XXXIV.	törvény	(továbbiakban:	Rtv.)	92.	§	(1)	bekezdése	szerint	
„akinek	az	e	törvény	IV.,	V.	és	VI.	fejezetében	meghatározott	kötelezettség	megsértése,	a	rendőri	intéz-
kedés,	annak	elmulasztása,	a	kényszerítő	eszköz	alkalmazása	(e	fejezet	alkalmazásában	a	továbbiak-
ban	együtt:	intézkedés)	alapvető	jogát	sértette	–	választása	szerint	–,	panasszal	fordulhat	az	intézkedést	
foganatosító	rendőri	szervhez,	vagy	kérheti,	hogy	panaszát	az	országos	rendőrfőkapitány,	valamint	a	
főigazgatók	a	Testület	által	lefolytatott	vizsgálatot	követően	bírálják	el.”
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hogy	a	panaszos	magatartásával	megsértette	a	KRESZ	21.	§-ának	(5)	bekezdésében	
rögzített	előírást.2	Ugyanakkor	az	intézkedés	napján	az	elfogás	végrehajtásáról	ké-
szült	rendőri	jelentésben	a	jelentést	készítő	rendőr	úgy	írta	le	a	történteket,	hogy	a	
panaszos	 bizonytalanul	 sétált	 az	 úttesten,	 ezért	 rádudáltak,	mire	 a	 panaszos	 „be-
szólt”	a	rendőröknek,	ezért	a	szolgálati	autóval	félre	álltak,	és	személyazonossága	
igazolására	hívták	fel	a	panaszost.	Az	intézkedő	járőr	sérüléseiről	készült	látleletben	
előadottak	is	azt	erősítik	meg,	hogy	a	panaszost	a	rendőrök	a	„beszólás”	miatt	von-
ták	igazoltatás	alá.

Az	igazoltatás	kezdeményezését	az	Rtv.	széles	körben	alkalmazható	rendőri	in-
tézkedési	formává	teszi	az	Rtv.	29.	§-ában3	meglehetősen	tágan	meghatározott	al-
kalmazási	körrel,	ugyanakkor	ezen	körön	belül	is	egyértelmű	követelmény	a	konk-
rét,	egyértelmű	cél	megléte,	az	intézkedés	célhoz	kötöttsége.

A	Testület	az	intézkedés	jogalapjának	vizsgálata	során	érdemi	döntésének	meg-
hozatalánál	az	eltérő	hivatkozást	tartalmazó	jelentések	közül	az	intézkedés	napján	
készült	jelentéseket	vette	alapul,	tekintettel	arra,	hogy	az	idő	múlásának	befolyásoló	
hatása	miatt	nagy	valószínűséggel	az	tartalmazza	a	legpontosabb,	a	valóságnak	leg-
inkább	megfelelő	információkat.	Mindezek	alapján	nem	fogadta	el	a	rendőrség	azon	
későbbi	előadását,	hogy	a	panaszos	igazoltatását	a	KRESZ	szabályok	megsértése	
indokolta.	

A	fentiek	alapján	a	Testület	álláspontja	szerint	a	panaszos	igazoltatására	erede-
tileg	kellő	jogalap	hiányában,	csupán	a	„beszólás”	miatt	került	volna	sor.	Ugyan-
akkor	a	panaszosnak	az	a	magatartása,	hogy	elfutott,	gyanút	keltett	a	rendőrökben	
arra,	hogy	a	panaszos	esetlegesen	valamilyen	jogellenes	cselekménye	miatt	akarja	
kivonni	magát	a	rendőri	intézkedés	alól,	ezért	ez	a	magatartás	viszont	már	kellő	okot	
adott	a	rendőröknek	arra,	hogy	a	panaszos	után	menjenek,	és	intézkedés	keretében	
kérdőre	vonják.	

Mindezek	alapján	a	Testület	álláspontja	szerint	a	panaszosnak	az	a	magatartása,	
hogy	a	rendőrök	elől	elfutott,	megfelelő	okot	adott	az	igazoltatásra,	ezért	az	elfu-
tását	 követő	 igazoltatás	miatt	 nem	 sérült	 a	 panaszos	 tisztességes	 eljáráshoz	 és	 a	
személyes	adatok	védelméhez	való	joga.

A	Testület	ezután	a	panaszos	előállításának jogszerűségét és időtartamát vizs-
gálta.	A	rendőrök	az	iratokban	az	előállítással	összefüggésben	két	jogalapot	is	meg-

2		KRESZ	21.	§	(5)	bekezdése	szerint	„A	gyalogosnak	a	járdán,	ahol	pedig	járda	nincs,	a	leállósá-
von,	az	útpadkán	vagy	a	kerékpárúton	kell	közlekednie.”

3	Rtv.	29.	§	(1)	bekezdése	szerint	„A	rendőr	a	feladata	ellátása	során	igazoltathatja	azt,	akinek	a	
személyazonosságát	a	közrend,	a	közbiztonság	védelme	érdekében,	bűnmegelőzési	vagy	bűnüldözési	
célból,	a	tartózkodása	jogszerűségének	megállapítása	céljából,	közlekedésrendészeti	ellenőrzés	során,	
továbbá	az	igazoltatott	vagy	más	természetes,	illetve	jogi	személy	és	egyéb	szervezet	jogainak	védel-
me	érdekében	kell	megállapítani.”
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jelöltek,	 egyrészt	 a	 személyazonosság	 igazolásának	megtagadását	 (Rtv.	 33.	 §	 (2)	
bekezdés	a)	pontja),	másrészt	a	szándékos	bűncselekmény	elkövetésén	történt	tet-
tenérést	(Rtv.	33.	§	(1)	bekezdés	a)	pontja).

Az	állampolgárok	rendőrökkel	szembeni	kötelezettségeit	az	Rtv.	19.	§-a	szabá-
lyozza,	eszerint	a	jogszabályi	előírások	végrehajtását	szolgáló	rendőri	intézkedés-
nek	–	ha	törvény	vagy	nemzetközi	megállapodás	másként	nem	rendelkezik	–	min-
denki	köteles	magát	alávetni,	és	a	rendőr	utasításának	engedelmeskedni.	A	rendőri	
intézkedés	során	annak	jogszerűsége	nem	vonható	kétségbe,	kivéve,	ha	a	 jogsze-
rűtlenség	mérlegelés	nélkül,	 kétséget	 kizáróan	megállapítható.	A	 rendőr	 jogszerű	
intézkedésének	való	ellenszegülés	esetén	az	Rtv.-ben	meghatározott	 intézkedések	
és	kényszerítő	eszközök	alkalmazhatók.

A	Testület	álláspontja	szerint,	noha	a	rendelkezésre	álló	iratok	alapján	megálla-
pítható,	hogy	a	panaszos	igazoltatására	eredetileg	retorziós	szándékkal	került	sor,	
még	ez	esetben	is	köteles	lett	volna	a	panaszos	eleget	tenni	a	rendőri	felszólításnak	
és	személyazonosságát	igazolni,	ugyanis	a	panaszosi	nyilatkozatból	egyértelműen	
kiderül,	 hogy	 a	 panaszos	 számára	nem	volt	mérlegelés	 nélkül,	 kétséget	 kizáróan	
megállapítható,	hogy	a	rendőri	fellépésnek	nincsen	jogalapja.	A	panaszos	maga	is	
úgy	nyilatkozik,	hogy	a	rendőri	intézkedés	alól	nem	annak	kétséget	kizáró	jogsze-
rűtlensége	miatt,	hanem	az	esetleges	késedelem	veszélye	miatt	igyekezett	kivonni	
magát.	Viszont	azáltal,	hogy	a	panaszos	utóbb	saját	magatartásával	teremtett	alapot	
az	igazoltatására,	az	Rtv.	19.	§-ban	előírt	kötelezettsége	minden	kétséget	kizáróan	
fennállt,	 amely	kötelezettség	megszegése	 a	Testület	 álláspontja	 szerint	kellő	 jog-
alapot	biztosított	a	rendőrök	további,	az	Rtv.	19.	§-a	által	biztosított	intézkedések	
megtételére.	Ilyen	esetekben,	mikor	az	igazolást	az	intézkedés	alá	vont	megtagadja,	
az	Rtv.	29.	§	(4)	bekezdése4	teremti	meg	az	Rtv.	33.	(2)	bekezdés	a)	pontja5	szerinti	
előállítás	lehetőségét.	

A	 Testület	 az	 eset	 összes	 körülményének	 figyelembe	 vételével	 az	 intézkedő	
rendőrök	és	az	eseményeket	tanúként	figyelemmel	kísérő	B.	r.	zászlós	által	elmon-
dottakat	 fogadta	el	vizsgálata	 során	szemben	azon	panaszosi	állítással,	hogy	 tőle	
csak	a	kapitányságon	kérték	az	 igazolványát	a	 rendőrök,	különös	 tekintettel	arra,	

4	Rtv.	29.	§	(4)	bekezdése	szerint	„	A	személyazonosság	igazolásának	megtagadása	esetén	az	iga-
zoltatott	a	személyazonosság	megállapítása	céljából	feltartóztatható,	a	személyazonosság	megállapí-
tásának	sikertelensége	esetén	előállítható,	ha	a	személyazonosítás	megállapítása	más	módon	nem	biz-
tosítható,	a	személyazonosság	megállapítása	céljából	az	igazoltatottól	ujjnyomat	vehető,	az	igazolta-
tottról	fényképfelvétel	készíthető,	továbbá	a	külső	testi	jegyek	észlelés	és	mérés	alapján	rögzíthetők.”	

5	Rtv.	33.	§	(2)	bekezdés	a)	pontja	szerint	„a	rendőr	a	hatóság	vagy	az	illetékes	szerv	elé	állíthatja	
azt,	aki	a	rendőr	felszólítására	nem	tudja	magát	hitelt	érdemlően	igazolni,	vagy	az	igazolást	megta-
gadja”.	
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hogy	maga	a	panaszos	 is	elismerte,	próbált	minél	előbb	menekülni	a	kellemetlen	
helyzetből	és	ellenállt	a	rendőri	intézkedésnek.	

Tekintettel	arra,	hogy	az	Rtv.	33.	§	(2)	bekezdésében	meghatározott	előállítási	
okok	nem	kötelező	jelleggel	írják	elő	az	előállítást,	hanem	mérlegelési	jogot	enged-
nek	az	 intézkedő	rendőrnek,	a	Testület	vizsgálta	az	Rtv.	15.	§-ban	meghatározott	
arányosság	követelményének6	a	megvalósulását.	Jelen	esetben	az	iratokból	kitűnik,	
hogy	a	panaszos	nem	válaszolt	a	rendőrök	kérdéseire,	nem	szolgált	magyarázattal	
a	viselkedésére,	nem	is	azonosította	magát,	így	az	intézkedő	rendőrök	nem	tudták	
máshogy	kideríteni,	hogy	elkövetett-e	valamilyen	jogellenes	cselekményt,	és	okkal	
futott-e	el	előlük	vagy	sem,	csak	úgy,	hogy	ha	a	kapitányságra	előállítják.	

Mindezek	alapján	a	Testület	álláspontja	szerint	–	figyelemmel	az	Rtv.	15.	§-ban	
foglaltakra	–	a	panaszost	az	igazolás	megtagadás	miatt	jogszerűen	állították	elő	a	
rendőrök,	 ezért	 a	 panaszos	 személyi	 szabadsághoz	 való	 joga	 az	 előállítása	miatt	
nem	sérült.	

A	Testület	vizsgálta	a	rendőrség	által	megjelölt	másik	előállítási	ok	fennálltát	is.	
A	rendőrségi	iratok	az	előállítás	jogalapjaként	hivatkoztak	a	Büntető	törvénykönyv-
ről	szóló	1978.	évi	IV.	törvény	(továbbiakban:	Btk.)	229.	§	(1)	bekezdésében7	meg-
határozott	bűncselekmény	–	hivatalos	személy	elleni	erőszak	–	elkövetésén	történt	
tettenérésre	is	az	Rtv.	33.	§	(1)	bekezdés	a)	pontja8	alapján.

Az	Rtv.	hivatkozott	rendelkezése	a	rendőrnek	nem	biztosít	mérlegelési	lehető-
séget,	hanem	tettenérés	esetén	kötelező	jelleggel	írja	elő	az	intézkedés	alá	vont	sze-
mély	előállítását.	Sem	az	Rtv.,	sem	a	büntető	anyagi,	illetve	eljárási	szabályok	nem	
tartalmazzák	a	„tettenérés”	meghatározását,	ezért	a	Testület		a	265/2011.	(IX.	14.)	
számú	állásfoglalásában	elvégzett	fogalomértelmezést	követi	gyakorlatában.	Mind	
az	anyagi,	mind	az	eljárási	törvényekhez	fűzött	kommentárból	az	derül	ki,	hogy	a	
tettenérés	megállapításához	szükséges	egyfajta	folyamatosság,	amely	a	cselekmény	
elkövetését	az	elfogással	összekapcsolja.	Ezért	abban	az	esetben	is,	ha	a	tettenérés	
fogalmát	nem	csupán	a	hatóság	általi	észlelés	alapján	induló	intézkedésekre	szorít-

6	Rtv.	15.	§		szerint	„(1)	A	rendőri	intézkedés	nem	okozhat	olyan	hátrányt,	amely	nyilvánvalóan	
nem	áll	arányban	az	intézkedés	törvényes	céljával.	(2)	Több	lehetséges	és	alkalmas	rendőri	intézkedés,	
illetőleg	kényszerítő	eszköz	közül	azt	kell	választani,	amely	az	eredményesség	biztosítása	mellett	az	
intézkedéssel	érintettre	a	legkisebb	korlátozással,	sérüléssel	vagy	károkozással	jár.”

7		Btk.	229.	§	(1)	bekezdés	szerint	„Aki	a	hivatalos	személyt	vagy	a	külföldi	hivatalos	személyt	
jogszerű	eljárásában	erőszakkal	vagy	fenyegetéssel	akadályozza,	intézkedésre	kényszeríti,	vagy	eljá-
rása	alatt,	illetőleg	emiatt	bántalmazza,	bűntettet	követ	el,	és	három	évig	terjedő	szabadságvesztéssel	
büntetendő.”

8		Rtv.	33.	§	(1)	bekezdésének	a)	pontja	szerint	„33.	§	(1)	A	rendőr	a	további	intézkedés	megtétele	
céljából	elfogja	és	az	illetékes	hatóság	elé	állítja	azt,	akit	szándékos	bűncselekmény	elkövetésén	tetten	
értek.”



juk,	szükséges,	hogy	a	tetten	ért	személy	mozgását,	cselekvését	–	akár	a	szemtanúk,	
akár	az	értesítésre	megjelenő	rendőrök	–	végig	kövessék	a	cselekmény	elkövetésé-
től	kezdve.	Amennyiben	az	elkövető	ilyen	fajta	nyomon	követhetősége	megszakad,	
úgy	tettenérésről	nem	beszélhetünk.

A	 jelen	 esetben	 a	 panaszos	maga	 is	 elismerte,	 hogy	megpróbált	 szabadulni	 a	
szituációból	és	ellenállt	az	 intézkedésnek.	A	rendőri	előadást	erősíti	a	helyszínen	
tartózkodó	B.	 r.	 zászlós	előadása	 is.	A	csatolt	orvosi	 látleletek	 tanúsítják,	hogy	a	
panaszos	előállítása	során	mindkét	rendőr	8	napon	belül	gyógyuló	sérüléseket	szen-
vedett	el,	előadásuk	szerint	a	panaszos	az	egyiküknek	kezébe	mélyítette	a	körmeit,	
a	másiknak	pedig	a	lábába	rúgott.	Mindezekre	figyelemmel	a	Testület	az	előállítást	
jogszerűnek	minősítette,	amelynek	kapcsán	nem	sérült	a	panaszos	személyi	szabad-
sághoz	való	joga.	

A	Testület	az	előállítás	időtartamának	vizsgálata	során	megállapította,	hogy	az	
előállítás	 időtartama	–	figyelemmel	 az	Rtv.	 15.	 §-ban	előírt	 arányossági	követel-
ményre	–	nem	haladta	meg	az	elérni	kívánt	célhoz	szükséges	időt9,	különös	tekintet-
tel	arra,	hogy	az	eljárás	elhúzódását	az	orvosi	vizsgálatok	időtartama	okozta,	ezért	
emiatt	nem	sérült	a	panaszos	személyi	szabadsághoz	való	joga.	

A	Testület	ezt	követően	a	panaszossal	szemben	alkalmazott	kényszerítő eszközök	
jogszerűségét	vizsgálta.	A	testi	kényszer	alkalmazása	kapcsán	az	alábbi	megállapí-
tásokat	tette	a	Testület.

A	rendőri	jelentések	és	B.	r.	zászlós	előadása	szerint	a	panaszossal	szemben	testi	
kényszert	alkalmaztak,	amikor	nem	tett	eleget	a	rendőri	felszólításnak	és	a	kény-
szerítő	eszköz	alkalmazására	vonatkozó	figyelmeztetésnek.	A	rendőrök	a	panaszos	
felkarját	megfogva	kísérték,	húzták	a	panaszost	a	 szolgálati	gépjárműhöz,	ahol	a	
panaszos	továbbra	is	ellenállt.	

A	 panaszos	 agresszív	 viselkedésére	 vonatkozó	 előadásokat	 erősítette	 meg	 az	
árus	tanúvallomása	is.	A	panaszos	beadványában	maga	is	előadta,	hogy	elfutott	a	
rendőrök	elől,	majd	ezt	követően	a	rendőrök	métereken	keresztül	vonszolták	vissza	
a	gépjárműhöz,	ahol	reflexből	ellenállt	az	intézkedésnek.	A	rendőrök	ezután	lefog-
ták,	bilincset	raktak	a	kezére	és	betuszkolták	a	rendőrautóba.

Mindezek	alapján	a	Testület	elfogadta	azt	a	rendőri	előadást,	hogy	a	panaszos	
aktívan	ellenállt	a	rendőri	intézkedésnek	(figyelemmel	arra,	hogy	a	panaszos	is	ek-
ként	nyilatkozott),	és	a	testi	kényszer	alkalmazását	az	ellenállás	megtörése	végett	

9		Rtv.	33.	§	(3)	bekezdése	szerint	„A	rendőrség	az	előállítással	a	személyi	szabadságot	csak	a	szük-
séges	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	órával	meghosszabbíthatja.	Az	
előállítás	időtartamát	a	rendőri	intézkedés	kezdetétől	kell	számítani.”
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jogszerűnek	minősítette,	ezért	ennek	kapcsán	álláspontja	szerint	nem	sérült	a	pana-
szos	testi	épséghez	való	joga.	

A	bilincs	alkalmazása	kapcsán	a	Testület	külön	vizsgálta	az	intézkedés	helyszí-
nén	és	a	kapitányságon	alkalmazott	bilincselés	és	az	orvosi	vizsgálatok	ideje	alatt	
történt	bilincsalkalmazás	jogszerűségét.

A	rendőri	jelentések	és	a	rendőr	tanú	előadása	egybehangzó	a	tekintetben,	hogy	
a	kényszerítő	eszköz	alkalmazásának	kilátásba	helyezését	követően	a	panaszos	to-
vábbra	is	aktívan	ellenállt,	sőt	még	agresszívabb	lett.	Belerúgott	a	gépjárműbe,	si-
kítozott,	próbált	kiszabadulni	a	 rendőrök	szorításából,	ezért	bilincset	alkalmaztak	
vele	szemben.	A	kezét	hátra	bilincselték,	eközben	többször	megrúgta	az	intézkedő	
rendőrt.	A	bilincs	alkalmazására	11	óra	53	perctől	13	óra	15	percig	került	sor	az	Rtv.	
48.	§	a–d)	pontjai10	alapján.	

A	Testület	álláspontja	szerint	a	rendőri	jelentésekből,	a	tanúvallomásokból	és	a	
panaszosi	előadásból	kitűnő	tényállás	alapján	valóban	fennállt	a	panaszos	vonatko-
zásában	mind	a	szökés	veszélye	–	hiszen	megpróbálta	elhagyni	a	helyszínt	–,	mind	
a	támadás	és	az	ellenszegülés	veszélye,	illetve	ténye.	Ugyanakkor	a	rendelkezésre	
álló	bizonyítékok	nem	utalnak	arra,	hogy	a	panaszos	önkárosító	tevékenységet	tanú-
sított	volna,	vagy	ennek	veszélye	az	intézkedés	során	fennállt	volna,	ezért	a	Testület	
ezen	hivatkozását	nem	fogadta	el.	

Mindezek	alapján	a	Testület	álláspontja	szerint	ugyan	a	rendőrség	által	megjelölt	
okok	közül	az	egyik	nem	volt	helytálló,	azonban	a	 további	okok	megalapozták	a	
bilincs	alkalmazását,	ezért	a	panaszos	emberi	méltósághoz	való	joga	nem	sérült.

 Ismételten	 felhívta	ugyanakkor	a	Testület	 a	 rendőrség	figyelmét	 arra,	hogy	a	
bilincselés	jogalapjának	túl	„széleskörű”	megjelölése	ugyanolyan	módon	megsérti	
a	tisztességes	eljáráshoz	való	jogot	és	ennek	kapcsán	a	jogbiztonság	követelményét,	
mint	az	az	eset,	amikor	egyáltalán	nem	jelölik	meg	a	bilincs	alkalmazásának	indokát	
és	jogalapját.	

Az	orvosi	vizsgálatra	kisérés	során	alkalmazott	bilincs	kapcsán	szintén	nem	álla-
pított	meg	a	Testület	alapjogsérelmet,	mivel	elfogadta	azt	a	rendőri	érvelést,	misze-
rint	az	átkísérés	során	is	fennállt	a	szökés	veszélye,	figyelemmel	a	panaszos	előállí-
tásának	körülményeire,	illetve	arra	a	tényre,	hogy	a	panaszos	a	meghallgatása	során	
is	zavart	magatartást	tanúsított,	illetve	arra	a	panaszosi	érvelésre,	hogy	természetes	
módon	próbálta	magát	kivonni	a	rendőri	intézkedés	alól.

10	Az	Rtv.	48.	§	szerint	„A	rendőr	bilincset	alkalmazhat	a	személyi	szabadságában	korlátozni	kívánt	
vagy	korlátozott	személy	a)	önkárosításának	megakadályozására,	b)	támadásának	megakadályozására,	
c)	szökésének	megakadályozására,	d)	ellenszegülésének	megtörésére.”
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A	panaszos	sérelmezte	a	 rendőrök	által	vele	szemben	használt	hangnemet,	ál-
lítása	szerint	a	kapitányságon	a	rendőrök	úgy	viselkedtek	vele,	mint	valami	elme-
háborodottal.	E	körben	a	Testület	az	Rtv.	2.	§	(1)	bekezdésében11	foglalt	rendelke-
zésekre	volt	figyelemmel.	Az	intézkedő	rendőröktől	–	mint	a	közhatalmi	funkciót	
ellátó	szerv	tagjaitól	–	minden	esetben	elvárható	az	udvarias	és	kulturált	fellépés.	
Az	említett	rendelkezés	alapján	a	Testület	hangsúlyozza,	hogy	a	rendőrökre	mint	a	
közhatalom	képviselőire	különös	súllyal	nehezedik	az	emberi	méltóság,	és	az	em-
beri	jogok	tiszteletben	tartásának	kötelezettsége,	ezért	minden	körülmények	között	
elvárható	a	tisztességes,	az	általa	képviselt	közfeladat	mértékéhez	méltó,	a	másik	
személy	emberi	méltóságát	mindenkor	szem	előtt	tartó	viselkedés	és	hangnem.	

A	jelen	esetben	a	panaszos,	illetve	az	intézkedő	rendőrök	előadásai	oly	mérték-
ben	voltak	azonban	ellentmondásban	egymással,	hogy	 további	rendelkezésre	álló	
bizonyíték	hiányában	az	ellentmondás	nem	volt	feloldható,	ezért	a	Testület	a	pana-
szos	emberi	méltósághoz	való	jogának	sérelmét	nem	tudta	megállapítani	a	sérelme-
zett	hangnemmel	kapcsolatban.

A	panaszos	sérelmezte,	hogy	annak	ellenére,	hogy	jelezte,	hogy	aznap	még	nem 
evett,	senki	sem	segített	neki.	Mivel	csak	150	Ft	készpénz	volt	nála,	és	abból	már	
vett	egy	forró	csokit	az	orvosi	rendelőben,	a	kórházban	lévő	automatából	már	nem	
tudott	újabb	italt	venni.	A	rendőrök	látták,	hogy	nincs	elég	pénze,	még	sem	segítet-
tek	neki.

Az	előállítottak	élelmezésével	kapcsolatban	egy	2006.	május	26-án	kelt,	az	or-
szágos	rendőrfőkapitány	helyettese	által	írt	körlevél	melléklete	tartalmaz	rendelke-
zést,	amely	szerint	az	élelmezés	szempontjából	(is)	az	előállítás	időtartamát	a	rend-
őri	 intézkedés	kezdetétől	kell	 számítani,	az	élelem	biztosításáért	 felelős	személyt	
minden	helyi	vezetőnek	ki	kell	jelölnie,	célszerű	az	étel	átadását-átvételét	írásban	
dokumentálni,	az	előállítottakat	a	részükre	kiadandó	tájékoztatóban	az		étkezési	le-
hetőségről	értesíteni	kell,	és	ezt	aláírásukkal	is	el	kell	láttatni.	A	körlevél	kimondja:	
„az	előállított	jogosult	rá,	hogy	öt	órát	meghaladó	fogvatartás	esetén	élelmet	kér-
jen”.		

A	panaszos	fogvatartása	11	óra	53	perctől	18	óra	45	percig,	tehát	6	óra	52	percig	
tartott,	amelynek	jelentős	részét	a	kórházban	töltötte	el	a	panaszos,	tehát	az	előállí-
tás	java	részében	nem	rendőrségi	épületben	tartózkodott	ugyan	a	panaszos,	ugyan-
akkor	a	Testület	megítélése	szerint	a	rendőrség	általános	törvényi	kötelezettségeiből	
–	az	élelem	biztosítását	expressis	verbis	előíró	norma	hiányában	is	–	az	következik,	

11	Rtv.	2.	§	(1)	bekezdése	szerint	„A	rendőrség	védelmet	nyújt	az	életet,	a	testi	épséget,	a	vagyon-
biztonságot	 közvetlenül	 fenyegető	 vagy	 sértő	 cselekménnyel	 szemben,	 felvilágosítást	 és	 segítséget	
ad	a	rászorulónak.	A	rendőrség	tiszteletben	tartja	és	védelmezi	az	emberi	méltóságot,	óvja	az	ember	
jogait.”
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hogy	a	fogvatartottnak	élelmezést	kell	biztosítani,	amennyiben	jelzi,	hogy	hosszú	
idő	óta	nem	evett.	

A	panaszos	előállítására	a	dél	körül	került	sor,	így	alappal	feltételezhető,	hogy	
–	elmondásának	megfelelően	–	előállítását	 jóval	megelőzően	evett	utoljára,	ezért	
valóban	éhes	volt	a	kórházban.	Ez	az	állapot	–	kiegészülve	azzal,	hogy	a	panaszos	
nem	tudhatta,	meddig	tart	az	előállítása,	és	mikor	juthat	élelemhez	–	nyilvánvalóan	
csorbítja	az	emberi	méltóságot.	Amennyiben	tehát	a	fogvatartott	vélhetően	megala-
pozottan	jelzi,	hogy	éhes,	akkor	a	rendőrségnek	az	Rtv.	2.	§	(1)	bekezdése	és	16.	§	
(4)	bekezdése	alapján	kötelessége,	hogy	számára	étkezést	biztosítson	még	akkor	is,	
ha	az	előállítás	kezdetétől	fogva	már	jó	pár	óra	eltelt.	A	Testület	mindezek	alapján	
megállapította	a	panaszos	méltóságának	súlyos	sérelmét	az	élelmezés	elmaradása	
miatt.

A	Testület	nem	tudott	megnyugtatóan	állást	foglalni	a	panaszos	azon	kifogása	
tekintetében,	hogy	a	rendőrök	nem engedték a helyszínen telefonálni,	mivel	további	
bizonyítékok	hiányában	nem	volt	megállapítható,	hogy	a	panaszos	által	kifogásolt	
események	valóban	megtörténtek-e,	 ezért	 a	panaszos	 tisztességes	eljáráshoz	való	
jogának	sérelmét	nem	tudta	megállapítani.	

A	panaszos	azon	kifogása	kapcsán,	hogy	nem	engedték	a	rendőrök	a	kozmeti-
kusának	telefonálni, illetve SMS-t küldeni,	illetve	ezt	–	kérése	ellenére	–	a	rendőrök	
sem	tették	meg	helyette,	a	Testület	nem	látta	 indokoltnak	a	panaszos	tisztességes	
eljáráshoz	való	jogának	sérelmét	megállapítani,	mivel	az	Rtv.	18.	§12	csupán	egy	fő	
értesítését	teszi	lehetővé,	amely	értesítés	a	rendőri	iratok	alapján	a	rendőrkapitány-
ságon	meg	is	történt.	

A	panaszos	azon	sérelme	kapcsán,	miszerint	a	 rendőrök	az	orvosi vizsgálatok	
alatt	bent	voltak	vele	a	vizsgáló	helyiségben	és	csak	nagy	nehezen	tudta	elérni,	hogy	
kimenjenek,	szintén	nem	állapította	meg	a	Testület	a	panaszos	emberi	méltóságának	
sérelmét,	figyelemmel	a	panaszos	és	a	rendőrök	azon	egybehangzó	előadására,	hogy	
a	panaszos	fizikális	vizsgálata	végül	is	a	rendőrök	jelenléte	nélkül	zajlott	le.

Felhívta	ugyanakkor	a	Testület	a	rendőrség	figyelmét	a	jövőre	nézve	arra,	hogy	
a	fogvatartottak	ez	irányú	kérése	nélkül	is,	önként	biztosítsák	a	számukra,	hogy	az	
orvosi	vizsgálatokon	a	rendőrök	távollétében,	csupán	az	egészségügyi	személyzet	
jelenlétében	 vehessenek	 részt,	 feltéve,	 hogy	 a	 rendőri	 jelenlétet	 az	 egészségügyi	
személyzet	maga	nem	kéri.	A	döntése	során	ekörben	a	Testület	figyelemmel	volt	a	

12		Az	Rtv.	18.	§	(1)	bekezdése	szerint	„A	fogvatartott	részére	biztosítani	kell	azt	a	lehetőséget,	hogy	
egy	hozzátartozóját	vagy	más	személyt	értesítsen,	feltéve,	hogy	ez	nem	veszélyezteti	az	 intézkedés	
célját.	Ha	a	fogvatartott	nincs	abban	a	helyzetben,	hogy	e	jogával	élhessen,	az	értesítési	kötelezettség	
a	rendőrséget	terheli.	Ha	a	fogvatartott	fiatalkorú	vagy	gondnokság	alá	helyezett,	haladéktalanul	érte-
síteni	kell	törvényes	képviselőjét	vagy	gondnokát.”
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Kínzás	megelőzésére	létrejött	európai	bizottság	(CPT)	ajánlására	(CPT/Inf/E	(2002)	
1	-	Rev.	2009,	http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf),	amely	sze-
rint	a	fogvatartottak	orvosi	vizsgálata	–	hacsak	az	érintett	orvos	kifejezetten	nem	
kéri	–	nem	történhet	az	állomány	 tagjainak	 jelenlétében	(lásd	a	dokumentum	51.	
pontját).

A	panaszos	azon	kifogása	kapcsán,	miszerint	ugyan	nyilatkoztatták	arról,	hogy	
van-e	panasza,	ám	a	papíron	már	nem	hagyták	a	rendőrök	a	panaszát	rendesen	le-
írni,	illetve	részére	téves	tájékoztatást	adtak	az	eljárási	határidőkről,	a	Testület	nem	
állapította	meg	a	panaszos	jogorvoslathoz	való	jogának	sérelemét.	 	A	megküldött	
rendőrségi	iratokból	ugyanis	kitűnt,	hogy	a	panaszos	kézhez	vette	az	Rtv.	33.	§	(4)	
bekezdés	 szerinti	 igazolást	 a	 szabadulásakor,	 amely	kimerítően	 tartalmazott	 tájé-
koztatást	a	panasztételi	lehetőségekről	és	a	panaszos	az	ott	leírtak	szerint,	a	törvé-
nyi	határidőn	belül	terjesztette	elő	a	részletes	panaszát.	(A	Testület	a	döntés	során	
figyelemmel	volt	 arra	 a	 bevett	 rendőrségi	 gyakorlatra,	 ami	 szerint	 amennyiben	 a	
panaszos	az	igazoláson	úgy	nyilatkozik,	hogy	panasszal	kíván	élni	a	rendőri	intéz-
kedéssel	 szemben,	 akkor	 a	 személyes	meghallgatására	 és	 panasza	 kiegészítésére	
külön	időpontot	tűz	a	rendőrség,	ahol	részletesen	elmondhatja	a	panasza	lényegét	az	
intézkedés	alá	vont	személy.)	

IV.

Mivel	a	Testület	súlyos	alapjogsértést	állapított	meg	az	ügyben,	az	Rtv.	vonatkozó	
rendelkezései	szerint13	megküldte	állásfoglalását	az	országos	rendőrfőkapitánynak,	
aki	közigazgatási	eljárás	lefolytatását	követően	határozatban	a	panasznak	részben	
helyt	adott.	

Az	 országos	 rendőrfőkapitány	 osztotta	 a	Testület	 azon	 álláspontját,	miszerint	
súlyosan	sérült	a	panaszos	emberi	méltósághoz	való	joga	az	élelmezés	elmaradása	
miatt.	

Egyéb	tekintetben	a	panaszos	panaszbeadványát	–	a	Testület	állásfoglalásában	
kifejtettekkel	egyező	módon	–	elutasította.

13	Az	Rtv.	93/A.	§	 (6)	bekezdése	szerint	„(6)	A	Testület	a	panaszt	kilencven	nap	alatt	vizsgálja	
meg.	A	Testület	az	állásfoglalását	külső	befolyástól	mentesen	alakítja	ki.	A	Testület	az	állásfoglalását	
megküldi	az	országos	rendőrfőkapitány	számára.”
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