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Busch Béla

A személyiség büntetőjogi védelme, 
különös tekintettel a fegyveres testületek  

keretében megvalósuló deliktumokra

IV. rész

A cikksorozat I. része a személyiség jogi védelmének általános elvi és szociológiai 
alapjait, továbbá alkotmányjogi és polgári jogi eszközeit, valamint ezek érvényesü-
lésének módjait vázolta.

A II. rész a büntetőjogi védelem elméleti alapjait, továbbá a szabadság védelmé-
nek eszközeit, valamint a legáltalánosabb törvényi tényállások szabályait ismertette. 

A III. rész a titokszféra védelme elméleti alapfogalmait, a titok általános és kü-
lönös fogalmait, nemeit és a megsértés, továbbá a védelem egyes eseteit, valamint a 
hatályos törvényi tényállásokat ismertette és vázolta. 

Jelen rész a becsület, a jóhírnév, az emberi méltóság jogi védelmének elvi és 
történeti alapjait, illetve elsősorban a polgári jogi védelem keretében a gyakorlati 
eszközeit, majd a cikksorozat következő része a büntetőjogi védelem konkrét eseteit 
és megoldásait, vagyis az egyes törvényi tényállásokat ismerteti és mutatja be.

A becsület büntetőjogi védelme

Általános megállapítások

A becsület fogalma

A becsület az emberről, tulajdonságairól, magatartásáról a társadalmi környezeté-
ben kialakult kedvező ítélet. A becsület megtámadása: az emberek tudatában kiala-
kult kedvező ítéletnek a megtámadása. 
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A büntetőjog feladata az, hogy meghatározza, melyek azok a sértések, amelyek 
bűncselekményt valósítanak meg. A büntetőjognak azonban eközben nehéz felada-
tot kell tejesítenie: meg kell találnia a becsület védelmének és a vélemény szabad 
nyilvánításának helyes viszonyát. 

A bírálat szabadságának a határait jogilag nem könnyű megvonni. A bírálat, ami-
kor az emberek fejlődését kívánja előmozdítani és hibákat kíván feltárni, könnyen 
csúszhat át olyan területre, amely a megbíráltnak a becsületérzését sérti. 

A becsület büntetőjogi védelmének a szabályozásánál tehát a becsület oltalmát 
és a véleménynyilvánítás, bírálat szabadságát összhangba kell hozni.

Történeti áttekintés

A római jog csak a polgári becsületet ismerte, azaz az állam által biztosított pol-
gári jogokra való képességet ismerte, és mivel ez magánszemélyek részéről sem 
szavakkal, sem cselekménnyel nem csökkenthető, a tulajdonképpeni becsületsértés 
fogalma a római jogban ismeretlen volt.1 

Az iniuria fogalmi körébe viszont sokkal több cselekményt ölelt fel, mint a mai 
értelemben vett becsületsértés. Az iniuria körébe a rómaiak a személy elleni sérel-
meket vonták, így az tágabb értelemben jogsértést, míg szűkebb értelemben, mint 
delictum, az élet, testi épség, becsület és személyiség sérelmét jelentette.2 A XII. 
táblás törvény iniuriának minősítette többek között az anyós, após és a kliens meg-
sértését, melyeket sacralis büntetéssel sújtott. 

A köztársaság utolsó időszakában, Sulla idejében, a lex Cornelia de iniuriis a 
személyi sértések közül egyeseket „közvádas” bűncselekménnyé tett: verberare, 
pulsare, domum vi introire; tehát, ha valakit megvertek, ütlegeltek vagy házába cso-
portosan behatoltak. A hatóságok megítélése alá esett, hogy az actio iniuriarumot az 
adott sértésért megadták-e vagy sem. 

Az 1795. évi javaslat nagy részletességgel szabályozza egybefoglalva a plágium 
majd a rabtus különböző eseteit. A tervezetben mindössze egy szakaszból álló, ön-
álló deliktumtípusként jelent meg a polgárok becsületét sértő bűntettek tényállása. 

Érdemes ezzel kapcsolatban Hajdú Lajos véleményét idézni: „a becsület fogal-
ma népenként, történelmi korszakonként, társadalmi osztályonként, sőt néha egyé-
nenként is eltér. A közvélemény áltatában elítéli azt, aki válasz nélkül hagyja az őt 
ért sérelmet, abban viszont már nagyon sok eltérés mutatkozik, hogy ki mit tart be-

1 angyal Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve (Bp. 1927)
2 zlinszKy János: Római büntetőjog (Bp. 1995) 145. 
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csületére sérelmesnek. Ezt a differenciáltságot Filangieri szerint a törvényhozónak 
is figyelembe kellene vennie, elsősorban a büntetések megállapításában. Az állam-
nak törvényeivel minden polgár becsületét védenie kell, de ugyancsak Filangieri 
álláspontja, hogy másképp kell büntetni becsületsértésért a nemest, mint a társa-
dalom alsóbb rétegeihez tartozó delikvenseket, az egyszerű nép tagjait. A büntetés 
egyenlőtlenségének azonban ebben az esetben nem az eltérő rendi helyzet az alapja, 
hanem a becsület-fogalom egyenlőtlensége, ennek megfelelően mindig az elkövető 
társadalmi helyzetét kellene figyelembe venni a szankció megállapításánál.”3 

A becsületsértő cselekmények meghatározása, az 1795-ös javaslatba közbűn-
tettként történő beépítése sok nehézséggel járt a kodifikációs bizottság számára, a 
feudális magyar jog ugyanis az ilyen jogellenes cselekményeket magándeliktumnak 
tekintette és rábízta a becsületében megsértett személyre, hogy az ügy körülményei-
nek megfelelően maga kérje a bíróságtól a rajta esett sérelme megbüntetését.4 

Hazai jogunk a legrégebbi időktől a XIX. század közepéig magánvétségnek te-
kintette a becsületsértést. 

A deputatio meglehetősen kifogásolható álláspontja szerint a becsületsértés ak-
kor minősül közbűntettnek (azaz hivatalból üldözendő deliktumnak), ha nyilvános 
helyen követték el, vagy gúnyirat (és ezzel azonos megítélés alá eső egyéb eszköz) 
segítségével. 

E meghatározással azonban a javaslattevő egyrészt szerfölött kiterjesztette volna 
a bíróság hatalmát (lehetőséget kapott volna arra is, hogy köztudomány vagy egyéb 
módon történt értesítés alapján büntetőpert indítson viszonylag kis jelentőségű 
ügyekben, olyanokban, amelyeket a sértett nem tartott becsületére nézve ártalmas-
nak), másrészt rendkívül megterhelte volna az egyébként is rosszul működő, súlyos 
lemaradásokkal küzdő bírói fórumokat. 

Az 1795-ös tervezetbe foglalt valamennyi deliktum közül az utolsó csoportban 
helyet kapott bűntettek megítélése változott meg legjelentősebben, és ez nemcsak 
a vallási bűntettekre, hanem a vallási normákkal szoros összefüggése miatt a nemi 
erkölcsöt sértő deliktumokra is vonatkozik. 

A század közepén készült magyar büntetőjogi kézikönyvek az egyes bűntettek 
tárgyalását az isteni felségsértés, a blasphemia meghatározásával kezdik, a közép-
kori beidegződésnek megfelelően ezt tartják a legsúlyosabbnak. 

Később azonban már nem tartják bűntettnek az istenkáromlást, hanem csupán 
neveletlenségnek, esetleg izgatási vétségnek, amelyet elsősorban azért kell szank-
cióval fenyegetni, mert másokat megbotránkoztat és lazítja az emberek vallási fe-
gyelmét.

3 haJdú laJos: Az első magyar büntető kódex tervezet (Bp. 1971)
4 angyal (1927) 5.
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Az erkölcsi deliktumok megítélésében a XVIII. században hasonló döntő jelen-
tőségű változás zajlott le nemcsak az irodalomban, hanem a gyakorlatban is. 

Ez egyrészt annak következménye, hogy az isteni jog, a mózesi törvény már 
semmi szerepet nem kapott az ilyen természetű deliktumok megítélésében, másrészt 
a felvilágosodás és a tudomány képviselői egyaránt hangsúlyozzák, hogy az emberi 
természetben meglévő szenvedélyek kielégítését, a természeti törvények követését 
nem szabad büntetni. 

Az erkölcsi bűntettek jelentős részét olyan személyek követik el, akiket termé-
szetes vágyuk hajt a másik nem valamelyik képviselőjének karjaiba. Azért viszont, 
hogy a rossz társadalmi berendezkedés és a hibás intézmények miatt ezt a vágyat 
legálisan nem, vagy csak nehezen lehet kielégíteni, az embert nem szabad büntetni.

A büntetőjog büntetéssel fenyegeti az emberi szabadság megsértőit, vagyis bűn-
cselekménnyé nyilvánítja az emberi szabadság ellen intézett támadást. Az emberi 
szabadság ilyen esetben a bűncselekmény jogi tárgya. Az emberi méltóság büntető-
jogi védelme a modern büntetőjogokban szintén általános. 

Az emberi méltóság különösen két vonatkozásban: a nemi szabadság és a becsü-
let vonatkozásában lehet bűncselekmények jogi tárgya. 

Az 1961. évi V. törvény szerint a nemi erkölcs mint jogi tárgy az emberi méltóság 
fogalmi körénél részben tágabb, részben szűkebb. Tágabb annyiban, hogy vannak 
olyan, a nemi erkölcs ellen irányuló bűncselekmények, amelyek nem támadják az 
emberi méltóságot (pl. vérfertőzés), és szűkebb annyiban, hogy az emberi méltóság 
ellen elkövethető bűncselekmények közé nemcsak a nemi erkölcs megtámadásának 
az esetei tartoznak, hanem a becsület ellen irányuló bűncselekmények is. 

A nemi erkölcs ellen irányuló bűncselekményeket ezért a Btk. nem az emberi 
méltóságot támadó bűncselekmények között, hanem önálló fejezetben határozza 
meg. 

A becsület megtámadását az 1961. évi V. törvény az emberi méltóság megtá-
madásának tekinti, mert az különösen a becsület csorbítása útján alacsonyítható le. 
Az emberi méltóság, mint a büntetőjogi védelem tárgya, az Alkotmányban biztosí-
tott személyi sérthetetlenségnek a része, amelynek fogalmi körébe tartozik az élet, 
a testi épség sérthetetlensége is. Ez utóbbiak büntetőjogi szempontból önálló jogi 
tárgyként szerepelnek, ezért e cselekményeket a Btk. (1961. évi V. törvény) külön 
cím alatt tárgyalta.

 Másrészről azonban az emberi méltóság több, mint a becsület, mert az emberhez 
méltó életkörülmények általában az emberi méltóság teljességének a feltételei.

Az 1961. évi V. törvény mégis csupán a becsületet védi, mert büntetőjogi eszkö-
zökkel csak ez a védelem valósítható meg. A törvény egy olyan új tényállást vezetett 
be kényszerítés címen, amelyet a BHÖ még nem tartalmazott. 
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A kényszerítés tényállásának létrehozása a miniszteri indokolás szerint azért volt 
fontos, mert az ember cselekvési szabadságának a biztosítására szükséges ez az ál-
talánosan fogalmazott törvényi tényállás. 

„Az egyes szabadságjogokat oltalmazó törvényi tényállások ugyanis nem nyújta-
nak minden tekintetben megfelelő védelmet, az emberi szabadságnak több az oldala, 
tartalma, mint ahány szabadságjog oltalmára külön törvényi tényállás megalkotá-
sa szükséges és lehetséges. Az emberi szabadság védelmére fogalmazott általános 
törvényi tényállás feladata ezért az, hogy oltalmazza az emberi szabadságot mind-
azokban az esetekben, amelyekben annak megsértése valamely speciális törvényi 
tényállás alá nem esik.” 5 

Ennek megfelelően a kényszerítés minden más cselekményhez képest 
szubszidiárius, és törvényi tényállásának szövege úgy szól, hogy „aki mást erőszak-
kal vagy fenyegetéssel jogtalanul arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, 
vagy eltűrjön, ha a cselekmény jelentős érdeksérelemmel járt – amennyiben más 
bűntett nem valósult meg – büntetendő”.

A személyi szabadság megsértése elnevezésű tényállás már a BHÖ-ben is sze-
repelt. Eszerint a személyes szabadság megsértését követi el az, „aki valakit tör-
vényellenesen elfog, elfogat, letartóztat vagy személyes szabadságától bármi más 
módon megfoszt, úgyszintén az, aki valakit törvény által megengedett esetekben 
tartóztat le, azonban e cselekményét azonnal, mihelyt lehetséges volt, a hatóságnak 
nem jelenti be”. 

A BHÖ tehát a személyi szabadság védelmét, ha az elkövető nem hivatalos sze-
mély, ezzel a tényállással biztosította. Az 1961. év V. törvény a személyi szabadság 
ellen irányuló bűntett elkövetési módját már nem határozta meg. Ez a jogtárgy nem-
csak erőszakkal vagy fenyegetéssel sérthető, ezért ezt az elkövetési módot törvényi 
tényállási elemmé tenni nem volt szükséges. A BHÖ tartalmazta még a nőrablás 
című tényállást is. 

Ennek megfelelően „aki fajtalanságra vagy házasságtörésre irányított célból va-
lamely nőszemélyt ennek akarata ellenére erőszakkal, fenyegetéssel vagy ravasz-
sággal hatalmába kerít, elvisz vagy letartóztat, büntetendő”. A nőrablás elnevezésű 
tényállást az 1961. évi V. törvényben már nem találjuk meg.

A becsület az emberről, a tulajdonságairól, a magatartásáról a társadalmi kör-
nyezetében kialakult kedvező ítélet. A becsület megtámadása: az emberek tudatában 
kialakult kedvező ítéletnek a megtámadása. 

A büntetőjog feladata az, hogy meghatározza, melyek azok a sértések, amelyek 
bűncselekményt valósítanak meg. A büntetőjog elé azonban eközben nagy nehézség 

5 1961. évi V. törvény miniszteri indokolása
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tornyosul: meg kell találni a becsület védelmének és a vélemény szabad nyilvánítá-
sának a helyes viszonyát. 

 A bírálat szabadságának a határait jogilag nem könnyű megvonni. A bírálat – 
amikor az emberek fejlődését kívánja előmozdítani és hibákat kíván feltárni – köny-
nyen csúszhat át olyan területre, amely a megbíráltnak a becsületérzését sérti.

 A becsület büntetőjogi védelmének a szabályozásánál tehát a becsület oltalmát 
és a véleménynyilvánítás, a bírálat szabadságát összhangba kell hozni.

A BHÖ szerint a rágalmazás bűntettét követi el, „aki valaki más előtt oly tényt 
állít vagy híresztel”, amely valóság esetében az illető ellen büntető vagy fegyelmi 
eljárás megindításának oka lehet vagy pedig őt közmegvetésnek tenné ki. Aki más 
ellen becstelenítő, lealacsonyító vagy megszégyenítő kifejezést használ, avagy ily 
cselekményt követ el – ha a rágalmazás bűntettének esete nem forog fenn – a becsü-
letsértés bűntettét követi el.

A BHÖ tehát külön szabályozza a becsület megtámadásának két típusát: a tény-
állítással és a sértő kijelentéssel vagy más sértő cselekmény elkövetésével megva-
lósított bűncselekményt. Az előbbi a rágalmazás, az utóbbi a becsületsértés. A kettő 
között jelentős súlykülönbség van.

 Az 1961. évi V. törvény is szükségesnek tartja a rágalmazásnak a becsületsértés-
től való megkülönböztetését. Ez a Btk. a rágalmazás bűntetténél továbbra is tényál-
lási elemként követeli meg, hogy a tény állítása (híresztelése) más előtt történjék. A 
négyszemközti (zárt levélben való) elkövetés ugyanis alkalmatlan a sértett társadal-
mi megbecsülésének csökkentésére, csupán a becsületét sérti. Helyesnek és tovább-
ra is fenntartandónak minősíti tehát a BHÖ álláspontját, amely – a szubszidiaritás 
folytán – az egyébként rágalmazást megvalósító tényállítást, ha az nem más előtt 
történt, becsületsértésként értékeli. Ez azonban a becsületsértés kivételes esete, az 
alapvető elvi különbség a két bűntett között abban van, hogy a rágalmazás a tényál-
lítással, a becsületsértés pedig – általában – egyéb módon történik. 

A rágalmazás és a becsületsértés külön szabályozása az irodalomban és a gya-
korlatban is vitás, vagyis az, hogy mit kell a tényen érteni, és ehhez képest problé-
más a rágalmazás és a becsületsértés határvonala is. 

A vitaforrást az 1961. évi Btk. azzal szűkítette, hogy a rágalmazás körébe vonta a 
tény állításán felül a tényre közvetlenül utaló kifejezés használatát is. Így a becsület-
sértés körébe – általában – csupán az ezen kívül eső kifejezések használata tartozott, 
mint pl. valamilyen tulajdonság említése vagy jelzők használata. 

A rágalmazás elkövetési magatartása az állítás mellett a híresztelés is. Ez a meg-
különböztetés már bevált és a köztudatban meghonosodott. 

A híresztelés kihagyása a törvény szövegéből olyan gondolatokat ébreszthetett 
volna, hogy ez a magatartás nem büntethető és nem büntetendő. 
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Nem tesz viszont különbséget a rágalmazás és a becsületsértés között az 1961. 
évi V. törvény olyan alapon, hogy az egyik cselekmény pl. közmegvetésnek teheti ki 
a sértettet, a másik csupán becsteleníti vagy lealacsonyítja őt. Nem lehet komolyan 
különbséget tenni közmegvetés előidézésére alkalmas tény és becstelenítő vagy le-
alacsonyító tény között. 

Ezért a rágalmazás és a becsületsértés törvényi tényállása az 1961. évi Btk.-ban 
ugyanazzal a kifejezéssel jelöli meg azt, hogy a magatartás a becsület ellen irányul 
(alkalmas a becsület csorbítására). 

Ennek az egységes fogalmazásnak előnye, hogy nem kell a becsületet támadó 
cselekményeknél olyan fogalmakat vizsgálni, mint a „közmegvetést keltő” vagy a 
„megszégyenítő” jelző és esetleg ezen az alapon tekinteni a cselekményt rágalma-
zásnak vagy becsületsértésnek. 

A BHÖ 406. pontja kizárja rágalmazás vagy becsületsértés megállapítását, ha a 
tényállítás (tényre közvetlenül utaló kifejezés) használata hatóság előtt folyamatban 
levő ügyben tárgyalás alkalmával szóval vagy ügyiratban az ügyre és az ügyfélre 
vonatkozólag írásban történt: ugyanez a szabály áll az ügyfélnek vagy képviselő-
jének tett egyéb nyilatkozatai tekintetében is, feltéve, hogy a nyilatkozat az üggyel 
összefügg és az ügyfél érdekében szükséges volt. 

Az 1961. évi V. törvény álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy ilyen kifejezett 
szabályra nincs szükség, mert az ügyfélnek, illetve képviselőjének hatóság előtt fo-
lyamatban levő ügyben az őket megillető jogok gyakorlása körébe eső ténykedéseik 
nem jogellenesek, a jogellenesség hiánya pedig az általános tanok szerint is kizárja 
bűncselekmény megállapításának a lehetőségét. 

A BHÖ 407. és 408. pontjába felvett jogszabályok a bíróságot arra jogosítják fel, 
hogy a bűnösség megállapítása mellett a büntetés alól felmentse a vádlottat – köl-
csönösség esetén mindkét vádlottat vagy azok egyikét –, ha becsületsértés elköve-
tésére a sértett jogellenes, kihívó vagy botrányt keltő viselkedése adott okot, vagy 
ha nyomban viszonzott kölcsönös rágalmazás vagy becsületsértés történt. Ezeknek 
a szabályoknak a fenntartása is feleslegesnek minősült az 1961. évi Btk. szerint, 
mert van olyan általános, minden bűncselekményre alkalmazható jogszabály, amely 
szerint büntetés kiszabása nélkül figyelmeztetésben kell részesíteni azt, akinek a 
cselekménye és a személye akár az elkövetéskor, akár – a körülmények megválto-
zása folytán – az elbíráláskor olyan csekély veszélyességű a társadalomra, hogy az 
e törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés is szükségtelen. 

Az 1961. évi V. törvény tehát a BHÖ 406., 407. és 408. pontjába foglalt és bün-
tethetőséget kizáró körülményeket már nem tartalmazta.
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A becsület és a méltóság polgári jogi védelme

Általános kérdések

A becsület és az emberi méltóság többes védelemben részesül, hasonlóan a szemé-
lyes jogok sérelmének eddig tárgyalt eseteihez. 

A becsület és az emberi méltóság megsértése miatti ügy a polgári jog területén 
korábban rendkívül ritkán fordult elő, elsősorban azért, mert büntetőjogi, illetőleg 
államigazgatási jogi szabálysértési, szankcionálási lehetőségre nyílt mód, amelyek 
gyorsabbak és bizonyos körülmények között hatékonyabbak is voltak. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a becsületet, az emberi becsületet, a magánszemély becsüle-
tét és az ember méltóságát, emberhez méltó magaviseletét, életmódját, emberségét 
bárki szabadon megsértheti úgy, hogy ki kelljen várnia a büntetőjog, illetőleg az 
államigazgatási jogvédelem eszközeit. 

A rendszerváltást követően rendkívüli módon felértékelődtek a szabadságjogok 
és ezen belül a becsület és emberi méltóság tiszteletben tartásához fűződő alapvető 
értékek és érdekek. 

Ezért a Polgári Törvénykönyv külön, mint különösen sérelmes esetet, a többi 
között felsorolja a becsület és az emberi méltóság megsértését is. 

A becsület és az emberi méltóság egymáshoz kapcsolódó, de nem azonos meg-
jelölések. A becsület tágabb értelemben magában foglalja a személy hírét, a szemé-
lyiség társadalmi értékelését befolyásoló – meghatározó – értesüléseket is. Ezeknél 
azonban még többet is jelent, mert sajátos értékelő mozzanatokkal egészül ki. Ezt az 
értékelő mozzanatot jelenti – szűkebb értelemben – a becsület. 

A személyiség értékelésének forrása a társadalmi elvárás és elismerés. Alapja a 
személy magatartása, tettei, cselekedetei, illetve az ezeket tükröző tények, az ezekre 
vonatkozó ismeretek, adatok. 

Az értékelés előnyös vagy hátrányos lehet a személyiségre, ezért beszélhetünk 
becsületről vagy a becsület hiányáról. 

A valóságban azonban az értékelésnek nincsenek ilyen merev határai, annak szá-
mos fokozata lehet. 

Törő Károly szerint „a kisebb vagy nagyobb közösségek által kialakított, a köz-
véleményben, illetve az egyes ember véleményében kifejezésre jutó – a személyiség 
értékelésével, a személy becsületével kapcsolatos – értékelés nem mindig felel meg 
a személyiség valóságos, társadalmi értékének. Lehet téves, megalapozatlan, torz, 
következetlen, hamis. Ilyen esetben a személyiség – abban a körben, amely körre az 
értékelés hatása kiterjed – nem érvényesülhet valóságos társadalmi értéke szerint. A 
polgári jogi személyiségvédelem célja a személyiség érvényesülésének és érvényesí-
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tésének az elősegítése, az ezt gátló akadályok elhárítása. Ezért az ilyen téves, torz, 
hamis értékelés ellen a polgári jogi személyiségvédelem eszközeivel is védekezni 
kell. Ezt szolgálja a becsület polgári jogi védelme.”6 

A becsület és az emberi méltóság polgári jogi védelme a személyiség téves érté-
kelése ellen véd. A személyiség téves értékelését eredményezheti a megítélés alap-
ját alkotó tények hibás vagy hiányos ismerete. Ilyen esetben a jogsértés alapja a 
személyiségre vonatkozó téves értesülés, hamis adat, valótlan közlés és tényállítás. 
Mindez a személy hírének, hírnevének a sérelmét jelenti, ami önálló jogvédelem 
tárgya. 

A szűkebb értelemben vett becsület és az emberi méltóság önálló jogi védelmére 
akkor van szükség, ha a hírnévre vonatkozó rendelkezések nem adnak megfelelő 
védelmet. 

Az eredeti törvényben foglaltakat „az emberi méltóság”-gal egészítette ki a mó-
dosított Ptk. 

A becsületsértés és az emberi méltóság megsértése a polgári jog szempontjából 
azért válik jelentőssé, mert olyan szankcionálási lehetőségek fűződnek a polgári 
joghoz, amelyek a büntetőjogban nem állnak rendelkezésre. 

A büntetőjogi eszközök – akár bűncselekmény, akár szabálysértés miatt lefolyta-
tott szankcionálás – lehetőséget nyújtanak bizonyos joghátrányok igénybevételére, 
amelyek prevenciót és repressziót szolgálnak, ugyanakkor azonban nem nyújtanak 
olyan lehetőségeket, amelyek a sérelmet szenvedő javára és nem a társadalommal 
szemben elkövetett jogsértés címén a Ptk. 84. §-ában megfogalmazást nyertek. 

A polgári jogi személyiségvédelem objektivitása a becsület és az emberi méltó-
ság védelmére is vonatkozik. A személyiségvédelmi eszközök alkalmazása – a kár-
térítés kivételével – ilyenkor sem függ a jogsértő szándékától, vétkességétől, felró-
hatóságától, jó- vagy rosszhiszeműségétől. Lényegében a polgári jogi védelemnek 
ez az objektivitása indokolja a becsület önálló polgári jogi védelmét. Ez nem jelenti 
azt, mintha a polgári jogi védelem csak kiegészítő, pótló jellegű lenne. Elvileg a 
polgári jogvédelem teljesen független a becsület és az emberi méltóság büntetőjogi 
védelmétől. A kétfajta – büntetőjogi és polgári jogi – igény egymástól függetlenül, 
 egymással párhuzamosan vagy egymást kizárva – érvényesíthető. 

A becsület és az emberi méltóság polgári jogi védelménél a jogviszony alanya 
maga a sértett fél; a védelem célja egyedi, konkrét szükséglet kielégítése, egy bizo-
nyos személy becsületének a védelme, helyreállítása, illetve egy bizonyos személy, 
tehát konkrétan meghatározott jogosult részére történő elégtétel nyújtása. 

6 törő Károly: Személyiségvédelem a polgári jogban (Bp. 1979) 419.
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Ezzel függ össze, hogy a polgári jogi védelem esetében elsősorban a sértett felet 
ért jogsérelem és annak a kiküszöbölése a lényeges és nem a sérelmet okozó fél 
személye, személyisége, cselekményének az indítékai.

A hírnév védelme

A köznyelvben a hírnév, a becsület és az emberi méltóság rokon értelmű szavak. 
Elhatárolásuk igen nehéz, ez elsősorban fokozati eltérést jelent. A hírnév általában 
a személyiség társadalmi értékelését befolyásoló tényállításokban, adatközlésekben 
fejeződik ki. A hírnév védelme a személy értékeléséhez alapul szolgáló tényállítá-
sok valódiságára vonatkozik.

Ezzel szemben a becsület a személy társadalmi értékelését, megbecsülését, egyé-
ni értékeinek az elismerését jelenti.

Törő Károly szerint „a hírnév védelmének körében érvényesül legkézenfekvőb-
ben a személyiség polgári jogi védelmének objektivitása. Erre tekintettel a Ptk. szö-
vegében szereplő jóhírnév helyett indokoltabbnak látszik a hírnév kifejezés alkalma-
zása. A Ptk. 78. § a (2) és 79. § (1) bekezdésében szereplő »valótlan ténymegjelölés« 
önellentmondás, mert a tény nem lehet valótlan. Élesebb, a törvény értelmének job-
ban megfelel a valótlan tényállítás kifejezés alkalmazása.”7

A Polgári Törvénykönyvben szabályozott általános védelem mellett a hírnév 
polgári jogi védelmének különös esete az üzleti hírnév védelme. 

Az általános védelem körében a Ptk. 78. § (2) bekezdése körvonalazza a hírnevet 
sértő magatartás tipikus tényállási elemeit. 

A jogszabály szövege szerint „a jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki 
más személyre vonatkozó, azt sértő valótlan tényt állít, híresztel vagy valós tényt 
hamis színben tüntet fel”.

A hírnév általános polgári jogi védelmének tárgya tehát a személy hírét érin-
tő, a személyiséggel kapcsolatos tényállítást, adott feltárást tartalmazó, híresztelt 
vagy azt kifejező közlés valódisága. Ez a megfogalmazás lényegében konjunktív 
és alternatív feltételek együttes megléte esetén állapítja meg a jóhírnév különös sé-
relmét. Alternatív abból a szempontból, hogy a sérelem megvalósulhat a valótlan 
tény állításával, annak híresztelésével és a való tény hamis színben való feltünteté-
sével. Konjunktív viszont abból a szempontból, hogy bármelyik ezek közül – tehát 
a valótlan tényállítás, híresztelés, való tény hamis színben feltüntetése – csak akkor 
jelenti a jóhírnév sérelmét, ha más személyre vonatkozó és azt sértő a kijelentés, a 
híresztelés, a nyilatkozat vagy a feltüntetés. 

7 törő (1979) 352.
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A közlést természetesen tágan kell értelmezni. Történhet szóval – beszédben, 
írásban – és egyéb kifejezési eszközökkel, például jellel, képpel, mozdulatokkal, 
rajzzal, ábrával. 

A hírnév sérelmének megvalósítására alkalmas közlés a tudattartalom megis-
mertetésének legkülönbözőbb módjait foglalja magában. 

A hírnévrontás nem csupán a saját tudomás közlésével valósulhat meg, hanem a 
mástól szerzett értesülés továbbadásával, híresztelésével is. Híresztelés alatt a má-
soktól szerzett hírnévrontó adat bármiféle terjesztését, mással történő közlését kell 
érteni. Nem szükséges ismétlődés, folyamatosság, valakinek a személyiségét érintő 
valótlan adatok egyszeri továbbadását is híresztelésnek kell tekinteni. „Híresztelés-
nek kell tekinteni más személy nyilatkozatának, állításának, tájékoztatásának köz-
lését, továbbítását, közreadását akkor is, ha híven közli más személynek valótlan 
tényállítást tartalmazó nyilatkozatát.”8 

 A burkolt közlések, rejtett utalások különösen veszélyeztetik mások hírnevét. 
„Meg lehet hamisítani a valóságot televízió-sugárzás során zenével, zörejekkel, sa-
játos atmoszféra teremtésével is.”9 

Az értékelő – bírálatot, véleményt jelentő – közlés, hírnévrontás értékelésének 
alapja egészben vagy részben valótlan tényállítás. 

Újságírói vélemény és értékítélet is alapulhat valótlanságokon, illetve tüntethet 
fel tényeket hamis színben, ezért ezzel összefüggésben sem kizárt a helyreigazítás. 
Hírnévrontó az értékelés akkor is, ha formálisan való tényeken alapszik, de bur-
koltan hamis tényközlést szolgál, a valóságot hamis színben tűnteti fel, önkényes 
félremagyarázást, rejtett utalást jelent. Meg nem engedhető félremagyarázások és 
belemagyarázások is jelenthetnek hírnévrontást. Hírnévrontás egyes adatok, tények 
elhallgatása is, ha valakiről egyébként valóságos tényállításokat közölnek, de az 
elhallgatás alkalmas a valóság meghamisítására. 

Jogsértő, ha valakit például általánosságban véleményeznek, de csak a számára 
hátrányos tényeket, adatokat sorolják fel, az előnyöseket elhallgatják, vagy egyes 
előnyös körülményekről feledkeznek meg. Hírnévrontás az elhallgatás akkor is, ha 
valakinek a hírét érintő eseményt, cselekedetet tévesen másnak tulajdonítanak.

A jogsértés megállapítása és orvoslása általában független a jogsértő szándéká-
tól, felróhatóságától, jó- vagy rosszhiszeműségétől, esetleges tévedésének a ment-
hetőségétől. A személyiség védelmére, a megsértett hírnév helyreállítására akkor is 
szükség van, ha a jogsértés nem volt felróható, ha a jogsértőnek a tettét bármiféle 
szempont menthetővé tette, ha a valótlan vagy megtévesztett tényállás, tényállítás 
senkinek fel nem róható tévedésen alapszik.

8 LB Pf. IV 20427/1977.
9 ilKei csaBa: A személyiség jogainak védelme a televízióban (Bp. 1977) 126.
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Valakinek a hírnevét sértő közleménnyel kapcsolatban a jogsértés megállapítá-
sához és az objektív jogkövetkezmények alkalmazásához semmiféle további véde-
lemre érdemes vagy rászoruló érdek vizsgálatára nincsen szükség. 

A jogvédelem alapja a személyiségi érdek, amely mindig és minden további fel-
tétel nélkül érdemes és rászorul a jogi védelemre. A hírnév polgári jogi védelme 
nem függhet az esetleg szembenálló különböző érdekek közötti egyensúly alakulá-
sától, különböző ütköző érdekek mérlegelésétől sem. A kisebb súlyú személyiségi 
sérelmeket sem lehet jogorvoslás nélkül hagyni. Valakinek a személyére vonatkozó, 
személyével kapcsolatos valótlan, hamis tényállítás a személy számára soha nem 
lehet közömbös, nem lehet teljesen súlytalan. 

Törő Károly szerint a bírósági gyakorlatban korábban kialakult olyan téves nézet, 
amely szerint a hírnevet sértő közlést összefüggésében kell nézni, és a közlemény 
egészéhez, egyéb tartalmához viszonyítva kell megvizsgálni a hírnevet sértő rész 
jelentőségét. Ebben az összefüggésben lehetséges, hogy „egyes sértő tényállítások 
súlyban, jelentőségben eltörpülnek, ezért ezekkel szemben a védelem szükségtelen, 
indokolatlan”.10

Zoltán Ödön szerint „a közlemény egészének esetleges helyes célkitűzései sem 
engedik meg a részletekben egyesek személyiségi jogainak a sérelmét”.11

Erőss Pál szerint sem függhet a hírnevet sértő rész helyreigazítása a közlemény 
többi tényállításához való viszonyítástól. „A közlemény egészének az összevetésére 
a való tények hamis színben történt feltüntetésének az elbírálásánál kerülhet sor, de 
nem lehet szó a való és a valótlan tényállítások arányának összeméréséről.”12

A sajtó-helyreigazítás

A hírnév védelmének a sajátos objektív helyreállító jellegű polgári jogi eszköze 
a sajtó-helyreigazítás. A személyiségvédelem más eszközei bármilyen más típusú 
személyiségi sérelem orvoslására alkalmazhatók, a sajtó-helyreigazítás viszont csak 
a személyiségi sérelem külön meghatározott esetcsoportjára vonatkozik. 

A Ptk. 79. § (1) bekezdése szerint: „Ha valakiről napilap, folyóirat (időszaki 
lap), rádió, televízió vagy filmhíradó valótlan tényt közöl vagy híresztel, illetőleg 
való tényeket hamis színben tüntet fel – a törvényben biztosított egyéb jogigényeken 
kívül követelheti olyan közlemény közzétételét, amiből kitűnik, hogy a közlemény 

10 törő (1979) 366.
11 zoltán ödön: Gondolatok a sajtó-helyreigazításról (Magyar Jog, 1974/5.) 275.
12 erőss Pál: A sajtó-helyreigazítási eljárás (Magyar Jog, 1973/7.) 409.
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mely tényállítása valótlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, illetőleg melyek a 
való tények (helyreigazítás).”

Az általános jellegű rendes személyiségvédelmi perre a polgári peres eljárás ál-
talános szabályai vonatkoznak. A törvény a sajtó-helyreigazítási eljárást külön sza-
bályozza, szigorú feltételekhez, előzetes igényérvényesítéshez és záros határidőhöz 
köti. A helyreigazítás általában akkor a leghatékonyabb, amikor még a jogsértő köz-
lés nem ment feledésbe, vagy nem rögződött szinte kitörölhetetlenül az olvasók, a 
nézők, a hallgatók tudatában.

1973. január 1. előtt a sajtó-helyreigazítást büntetőeljárásként szabályozta a saj-
tóval kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 26/1959 (V. 1.) sz. Korm. rendelet III. 
része, lényegében a jelenlegi szabályozáshoz hasonlóan. 

A szabályozás területén döntő változást jelentett a Polgári Perrendtartást módosító 
1972. évi 26. sz. törvényerejű rendelet, amely a Pp. új fejezetének a megalkotásával a 
sajtó-helyreigazítás iránti igény érvényesítését polgári peres eljárásként szabályozta. 

A sajtó-helyreigazítási eljárásra vonatkozó új szabályozás megjelenése után vi-
tás volt az elméletben a sajtó-helyreigazítási eljárás anyagi-jogi alapjának a kérdése. 

Törő Károly szerint „a helyes álláspont az, hogy a sajtó-helyreigazítás olyan 
különös polgári jogi személyiségvédelmi eszköz, amelynél az érvényesítés anyagi 
jogi feltétele a Ptk. VII. fejezetében meghatározott jóhírnév sérelme, és amely lénye-
gében az elégtételnyújtás egyik sajátos alakja”.13

Az eljárási jog ilyen jellegű kidolgozásának jelentősége ott nyilvánul meg, hogy 
az új intézmények felbukkanása esetén az eljárási jog mozgékonyabb, hamarabb 
tudja megvalósítani az új társadalmi igények kielégítését, mint az anyagi jog módo-
sítása. A Ptk. módosításának miniszteri indokolása szerint: „a javaslat a sajtó-hely-
reigazítási eljárásnak Pp.-ben adott eljárási szabályaihoz ad alapot azzal, hogy a 
helyreigazítás anyagi-jogi szabályait a Ptk.-ba foglalja (79. §)”.14

A Ptk.-nak a helyreigazításról szóló rendelkezései azonban nemcsak anyagi jogi 
alapot adnak a Pp.-ben foglalt helyreigazítási eljáráshoz, hanem egyúttal a sajátos, 
külön biztosított eszközt emelik ki. 

A Ptk. 79. § (1) bekezdése ugyanis kiemeli, hogy: „a törvényben biztosított 
egyéb igényeken kívül is van helye helyreigazításnak”. Ebből következik, hogy ez a 
védelmi eszköz egyrészt anyagi jogi összhangot teremt az eljárásjogilag már bizto-
sított sajtó-helyreigazítással, másrészt nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy más 
módon, egyéb, a Ptk.-ban jelentkező személyiségi jog megsértése esetén igénybe 
vehető jogi eszközökkel éljen a sérelmet szenvedő fél.

13 törő (1979) 385.
14 Min. ind. II. 75–87. § 3. p.
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Az általános személyiségvédelmi eszközök alkalmazása a jogsértés módjától és 
eszközétől független. 

Sajtó-helyreigazításra csak akkor kerülhet sor, ha a jogsértést a napilap, folyóirat 
(időszaki lap), a rádió, a televízió vagy a filmhíradó közlése (híresztelése), össze-
foglaló elnevezéssel sajtóközlemény valósítja meg. Ebből a szempontból sajtóköz-
leménynek kell tekinteni az időszaki lap, a rádió, a televízió, a filmhíradó bármely 
közlését, az újsághirdetést, bármiféle rádióközleményt, a TV-riport alanyának a 
nyilatkozatát is. „Sajtó-helyreigazítás iránt perindításra az jogosult, akinek a sze-
mélyére a sajtóközlemény valamilyen módon utal. Ehhez nincs szükség az érintett 
személy nevének a feltüntetésére, elegendő, ha a cikk tartalmából az érintett személy 
felismerhető.”15

A sajtó-helyreigazítási eljárás személyiségvédelmi eszköz, a sajtó-helyreigazítás 
követelése személyhez fűződő jog. „Sajtó-helyreigazítást jogi személy csak akkor 
kérhet, ha a kifogásolt tényállások a jogi személy tevékenységét érintik, a közlemény 
kifejezetten a jogi személyre utal.”16

„Valamely szerv tagját, alkalmazottját, tisztségviselőjét – így például az egyházi 
tisztségviselőt is – megilleti az a jog, hogy önállóan sajtó-helyreigazítást igényel-
jen, ha hivatásbeli ténykedésével kapcsolatban sérelmet szenved, de csak akkor, ha 
kifejezetten rá vonatkozott, vele kapcsolatban történt valótlan, hamis tényállítás.”17 
Ebből következik, hogy a sértő fél valótlan tényállítása, híresztelése, vagy való tény 
hamis színben feltüntetése csak a hírnevében sértett, a személyiségi jogában meg-
sértett személy javára jelenti a helyreigazítási fellépés jogosultságát. 

Hasonló értelemben rendelkezik a Legfelsőbb Bírósági döntés: „A Ptk. 79. § (1) 
bek. szerint az kérhet helyreigazítást, akiről valótlan tényállítást közölnek. A helyre-
igazítás személyiségvédelmi eszköz, ezért csak azoknak a tényállításoknak, tényköz-
léseknek helyreigazítását lehet kérni, amelyek a felperes személyre vonatkoznak.”18

A sajtó-helyreigazítási eljárás két részből áll: az előzetes igénybejelentésből és 
a sajtó-helyreigazítási perből. Az előzetes igénybejelentésnek kettős szerepe van: a 
kötelezett önkéntes teljesítésének az előmozdítása és a per előkészítése. 

A rendes személyiségvédelmi pertől eltérően a jogszabály a sajátos sajtó-helyreiga-
zítási eljárás megindítását előzetes igénybejelentéshez és jogvesztő határidőhöz 
köti.A sajtó-helyreigazítási per megindítása előtt a kifogásolt közleményt közreadó 
sajtószervtől kell kérni a jogosított által megjelölt sajtó-helyreigazítás közlését. 

15 LB Pf IV. 20576/1977. sz. – BH. 1978. 32.
16 LB Pf. IV. 20518/1979. sz. – BH. 1980. 83.
17 Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa P.törv. El. Tan. 20396/1973–3.
18 LB Pf IV. 20489/1978. sz.
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A sajtó-helyreigazítást a közlemény megjelenésétől, illetőleg a közvetítéstől szá-
mított 30 napon belül lehet írásban kérni napilaptól, folyóirattól (időszaki laptól), a 
Magyar Rádiótól és a Magyar Televíziótól, a filmhíradó szerkesztőségétől, illetőleg 
a Magyar Távirati Irodától. 

A helyreigazítást az érintett személyen kívül az illetékes miniszter (országos ha-
táskörű szerv vezetője) is kérheti, ha a valótlan tartalmú közlemény közérdeket sért. 

A helyreigazítás alapjául szolgáló valótlan tény állítása, híresztelése, vagy való 
tény hamis színben feltüntetése csak meghatározott formák között valósulhat meg. 
Minden időszakonként megjelenő vagy közlésként előadáshoz jutó tájékoztatásnál 
létrejöhet a sajtó-helyreigazítás alapjául szolgáló rögzítettség és széles körű nyilvá-
nosságra hozatal. 

Idetartozik a napilap, folyóirat (időszaki lap), rádió, televízió vagy filmhíradó. 
Ezekből következik, hogy az adott helyreigazítás alapjaként jelentkező jogsértés 
és a helyreigazítás kérelme időszakonként visszatérő, rendszeresen jelentkező saj-
tótermék, rádió, televízió vagy filmhíradó útján történhet. Nem a sérelmet okozó 
személy köteles helytállni a helyreigazításért. 

A napilap, a folyóirat, a Magyar Rádió és Televízió, a filmhíradó szerkesztősége, 
az MTI mint jogi személy áll helyt a helyreigazításért. A helyreigazítás nem meg-
határozott szerzőnek, a híradás szerkesztőjének, folyóirat, cikk írójának kötelezett-
ségét jelenti, hanem annak a lapnak, sajtóterméknek, folyóiratnak, rádió, televízió, 
filmhíradó esetén a jogi személynek, amely közzéteszi a sérelmet okozó közlést. 
Helyreigazításra csak akkor kerülhet sor, ha a sajtó valakit sért, valótlan tényt közöl 
vagy híresztel, illetőleg való tényt hamis színben tüntet fel. 

A Ptk. 79. § (1) bekezdésének ez a kitétele azt kívánja biztosítani, hogy a sze-
mélyhez főződő jogosultságon túlmenően ez a közlés a való tényt hamis színben 
tünteti fel, valótlan tényt közöl vagy híresztel. Ebben a megfogalmazásban a való 
tények hamis színben feltüntetése úgy értelmezendő, hogy a valótlan tény hamis 
színben feltüntetése is megvalósítja a jogsértést, tehát kiterjesztő értelmezéssel kell 
a törvény szövegét alkalmazni. 

A hamis színben feltüntetés csak minősítő jele azoknak az eseteknek, amikor 
való tényekről van szó. Valótlan tény közlése és híresztelése is megvalósítja a sze-
mélyhez fűződő jog megsértését, ezért a többen a kevesebb (valótlan tény hamis 
színben) benne van.

A helyreigazítás alapja közlés vagy híresztelés lehet. A bírósági gyakorlat köz-
lésnek tekinti a tényállítás bármiféle – a sajtó eszközével történő – kifejezésre jut-
tatását. 

A valótlan tényállítás képi úton is megtörténhet. Híresztelést jelent más személy 
nyilatkozatának, állításának, tájékoztatásának a közreadása, továbbítása, közlése. 
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Ezért helyreigazítást lehet kérni akkor is, ha az időszaki lap, a rádió, a televízió 
híven közli más személy – valótlan tényállítást tartalmazó – állítását, nyilatkozatát. 

A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint nem önmagában a valótlan tény köz-
lése, hanem a híresztelése is elegendő a sajtó-helyreigazításra olyankor is, amikor 
a sajtóközlemény híven közli más személy valótlan tényállítást tartalmazó állítását. 
Ezzel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság Pf. IV. 20427/1977. (BH 1978. 31.) sz. 
határozatában kiemeli, hogy „olyan közleménnyel szemben is helye van a helyreiga-
zításnak, amely nem valótlan tényt közöl, vagy a való tényt hamis színben tünteti fel, 
hanem egyszerűen csak híresztel, tehát híven közli más személy valótlan tényállítást 
tartalmazó állítását”. 

Asztalos László szerint ez a megállapítás helytálló. „A sajtó jogosult a bünte-
tőügy jogerős bejezése előtt is tájékoztatni olvasóit a vádirat tartalmáról, illetőleg 
a büntető bírósági eljárásról. Ez a megállapítás is helytálló, itt azonban még nem 
állhatunk meg. Ha jogosult a sajtó a tájékoztatásra az eljárás jogerős befejezése 
előtt, és ennek tartalmában olyan tények közlésére kerül sor, amelyek valótlannak 
bizonyulnak a jogerős határozatot követően, akkor nemcsak jogosult, hanem köteles 
is az ennek megfelelő valóságos tényeket a sajtó helyreigazítani. Ellenkező esetben 
ugyanis, ti. ha megfeledkeznék a jogerős felmentő ítéletet követő tájékoztatásról, az 
a fura helyzet állna elő, hogy a jogerős bejezés előtti tájékoztatásnál a jogosultság 
ugyan fennálló, de mégis olyan híresztelésre kerül sor, amely utóbb valótlannak 
bizonyuló tényállítást tartalmazó állítást közöl és adott körülmények között ez a va-
lótlanság a hivatalos iratok tartalma alapján történt. Ezek valótlanságát a bíróság 
maga a jogerős ítéletben mondta ki, mert ilyen körülmények között már a személy-
hez fűződő jog megsértése miatt van helye elégtételadásnak.”19

„A helyreigazítás tartalmából világosan ki kell tűnnie annak, hogy a közlemény-
nek melyik tényállításai valótlanok, melyek azok a tényállítások, amelyeket a köz-
lemény hamis színben tüntet fel, továbbá – az érdekelt kérelmére – annak is, hogy 
melyek a való tények.”20

A sajtóközlemény helyreigazításának három eleme van: egyrészt a közös vagy 
híresztelt tényállítások valótlanságára, másrészt a való tények hamis színben feltün-
tetésére, harmadrészt a való tények feltüntetésére vonatkozó igény. Nyilvánvaló, 
hogy a sérelmet szenvedő mindegyiket, vagy ezeket kumulatíve is kérheti. Éppen 
ezért az, hogy mely tényállítások valótlanok, illetőleg melyek azok a tényállítások, 
amelyeket a közlemény hamis színben tüntet fel, csak kereseti kérelemre kerülnek 
megítélésre.

19 asztalos lászló: A Ptk. magyarázata (Bp. KJK 1981) 374.
20 LB Pf. I. 20221/1977. – BH. 1978. 3.
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Asztalos László szerint csak az érdekelt kérheti, de köteles is megjelölni szöveg-
szerűen, hogy milyen mértékben kívánja a valótlanság és a hamis színben feltün-
tetés esetén az erre irányuló kérelem helyt adása mellett a való tények feltüntetését 
igényelni.21

A válaszjog

A témakör korrekt bemutatása igényli a válaszjog intézményrendszerének ismerte-
tését, illetve annak elhatárolását a mai jogrendszertől. A személyiség érdekeit sértő 
bírálattal szemben valaki számára a legmesszebbmenő védelmet a francia jogrend-
szerben kialakult ún. válaszjog (droit de réponse) valósította meg. 

A jogintézmény lényege, hogy akiről valamit írtak, ha a sajtóközleményben név 
szerint is megjelölték, jogosult – korlátozott terjedelemben – a közleményre vá-
laszolni. Korábbi jogunkban hiányzott ez a jellegbeli különbözőség. Régebben a 
helyreigazítás nem a lap, illetve a szerkesztő nyilatkozata volt, hanem a jogosult 
nyilatkozata. Sőt – bár a helyreigazításhoz tilos volt megjegyzést fűzni – a szerkesz-
tő közölhette, hogy a támadott közleményben foglaltakat fenntartja-e.

Kétségtelen, hogy az ilyen helyreigazítás nem jelentett komoly jogvédelmet. 
Ezért indokolatlan volt, hogy a korábbi jogszabályok ennek ellenére szűk körre (a 
tényállításokra) korlátozták a helyreigazítás lehetőségét. Ennek a korlátozott jogvé-
delemnek az alapja az 1884. évi német-birodalmi sajtótörvény volt.

 Az 1959-ben életbe lépett sajtórendelet és az 1973. évi új jogi szabályozás a 
sajtó-helyreigazítás tárgyát továbbra is a valótlan tényállításra korlátozta, de meg-
változtatta annak jellegét. 

A helyreigazítás a Ptk. 85. §-ával összhangban jóvátételt jelent, elégtételadásnak 
minősül. 

A valóságban a válasz nem korlátoz, csupán kiegyenlít. A válasz – szemben a 
helyreigazítással – nem dönt el semmit, de jobban elősegíti a helyes nézetek kiala-
kulását. 

A válasz csupán védekezést jelent, aminek a lehetőségét a személyiség szabad 
érvényesítése érdekében biztosítani kellene. 

Törő Károly szerint lehetővé kellene tenni a hatályos szabályozás szerint, hogy 
sajtóközleményben megjelent – valakinek a személyére vonatkozó – valótlan tény-
állítás helyreigazítását, a helyreigazításnak ugyanabban az időszaki lapban történő 
közlését – a bíróság egyszerűsített, hatékony, gyors eljárásban rendelje el. 

21 asztalos (1981) 376.
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Mindezen intézkedések mellett bizonyos védekezési lehetőséget kellene teremte-
ni a személyiséget érintő sajtóközlésekkel szemben akkor is, ha sajtó-helyreigazítási 
eljárásra nincs lehetőség, mert a sérelmet nem tényállítás valósítja meg, illetőleg ob-
jektív értékmérő hiányában a jogsértés ténye nem állapítható meg, és a sérelem sem 
sajtó-helyreigazítási eljárásban, sem rendes személyiségvédelmi perben nem orvo-
solható. Indokolt lenne a személyiségvédelmi eszközök kibővítése. Elő kellene írni a 
sajtószervekkel szemben az értékítéletet (véleményt, bírálatot) tartalmazó sajtóközle-
mények esetén – megfelelő keretek és korlátok között – a kifogásolt közleményben 
név szerint megjelölt személy válaszának a kötelező közlését.22

Ilkei Csaba szerint nem a jóhírnév sérelmét, hanem a kép és a hang visszaélé-
sének televíziós módszerét jelenthetik: „más titkának, bizalmas információjának, 
leveleinek, feljegyzéseinek, iratainak megszerzése, nyilvánosságra hozatala – hoz-
zájárulása nélkül, illetve hozzájárulással is, ha a nyilvánosságra hozatal a megen-
gedettnél nagyobb körű vagy más célú, vagy a szóbeli felfedés illetéktelenek előtt 
történik”.23

A kép- és hangfelvétel még olyan körülmények között is, amikor ahhoz hozzá-
járult az érintett személy, közlésében, összevágásában, a kérdések feltételében vagy 
más módon olyan kényelmetlen következményekkel járhat, amely éppen a kép, 
illetőleg a hang kiragadottsága következtében a nyilatkozó vagy a lefényképezett 
személy hátrányos megkülönböztetésére alkalmas. 

Ilkei Csaba említett munkájában így ír erről: „a rendkívüli helyzetbe került em-
ber legbensőbb megnyilatkozásának nem várt megörökítése enyhén szólva tapin-
tatlanság. A riporter kérdez és kérdez, ő most és itt egy személyben a közvélemény 
lelkiismerete és rögtönítélő bíró, aki helyben igazságot szolgáltat.” 

Valóban az a helyzet, hogy a jogosulatlan filmfelvétel egyike a joggal való visz-
szaélés legnagyobb lehetőségeinek. Egyáltalán kérdéses, hogy van-e joga az érde-
kelt hozzájárulása nélkül – még akár a közvélemény nevében is – bárkinek a képét 
felvenni vagy hangját rögzíteni. Nem indokolatlanok ezek az aggályok, különös te-
kintettel arra, hogy Ilkei Csaba „A személyiség, társadalom, tömegkommunikáció” 
című írásában, amelyet a televízió igazságtalanul elvesztett perei fölött érzett jogos 
felháborodásában írt, már a következőképp nyilatkozik: „a televízió bonyolult szak-
mai világára rácsodálkozó igazságszolgáltatási dolgozó könnyen elveszíti a biztos 
tájékozódást, kellő szakértelem híján például hajlamos azt hinni, hogy megmásítják 
a nyilatkozó véleményét”. 

Egy 1808-as angol ítéletre hivatkozva írja, hogy „hol lenne a sajtószabadság, ha 
pert lehetne nyerni olyan alapon, hogy valakit nevetségessé tett a sajtó”. 

22 törő (1979) 405.
23 ilKei (1977) 134–135.
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A továbbiakban német liberálisok véleményére alapozva véli ő is, hogy a véle-
ménynyilvánítás szabadságát nem korlátozhatja a becsület védelme, hiszen ha nem 
állja ki a nyilvános kritika próbáját, úgyis csupán csaláson alapuló, látszatbecsület 
volt az. Ha pedig valaki maga fordul a nyilvánossághoz, állnia kell a nyilvánosság 
kommentárját is.

A hatályos Ptk. 79. §-a kimondja, hogy a sajtó-helyreigazításra irányuló igény 
érvényesítésének szabályait a sajtószabadságról és a média tartalmak alapvető sza-
bályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a polgári perrendtartásról rendelke-
ző törvény állapítja meg. 

A hatályos Ptk. 75. §-a fogalmazza meg a védelem általános elveit és szabályait, 
a 76. § felsorolja a konkrét jogsértéseket, a 77. § a név, a 78. § a jóhírnév, a 80. § 
a képmás és hangfelvétel, a 81. § a titokvédelem, a 82. § a lakás- és helyiség, a 
83. § az adatvédelem jogához fűződő érdekek védelmét rögzíti, továbbá a 79. § ad 
lehetőséget a sajtó-helyreigazításra, valamint a 84–85. § a polgári jogi védelem gya-
korlásának módjait és eszközeit tartalmazza. Eszerint a személyhez fűződő jogok 
sérelmét jelenti különösen a becsület és az emberi méltóság megsértése. A jóhírnév 
sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan 
tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel. 

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a 
következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, 
b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsér-

téstől,
c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon 

elégtételt és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek 
megfelelő nyilvánosságot biztosítson,

d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot 
helyreállítását a jogsértő részéről, vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott 
dolog megsemmisítését, illetve jogsértő mivoltától megfosztását, 

e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség-szabályai szerint. 
A becsület és a jóhírnév sérelme olyan mértékű és tartalmú is lehet, amikor a 

védelemhez már nem elegendőek a polgári jog szabályozási eszközei és lehetőségei, 
hanem szükség van a drasztikus büntetőjogi szankciók igénybevételére is. 

A büntetőjog a becsület és a jóhírnév védelmét a sajátos eszközeivel, az ultima 
ratio mint végső megoldás alkalmazásával, vagyis a rágalmazás, a becsületsértés és 
a kegyeletsértés törvényi tényállásainak megalkotásával, a jogsértő magatartások 
megállapításával és szankcionálásával oldja meg. 

E törvényi tényállások elemzését és jellemzését a következő cikk tartalmazza.





Karsai Krisztina

Emberi jogok védelme és az európai
nyomozási határozat

Bevezetés

Az európai integráció fejlődése a nemzeti büntetőjogok evolúcióját is magával hoz-
ta, legalábbis az evolúció azon értelmében, hogy a nemzetállami kereteket meg-
haladó büntetőjogi jogviszonyokat is egyre sűrűbb nemzetközi szabályozási háló 
jellemzi. Egyfelől szükségképpeni fejlődésről van szó, amely az egyes államok kö-
zötti erőteljessé vált migrációs jelenségekhez kötődik, illetve másrészről az Európai 
Unióban kifejezett célkitűzések megvalósítása is szerepet játszik a transznacionális 
büntetőjogi viszonyok szabályozására vonatkozó fejlesztésekben (pl. joghatósági 
konfliktusok kezelése, európai elfogatóparancs, európai bizonyítás-felvételi parancs 
stb.). 

Ilyen ötlet a büntetőügyekre vonatkozó európai nyomozási határozat (más fordí-
tásban európai bűnügyi nyomozati parancs) is, amely tagállami kezdeményezésként 
2010-ben egy irányelvtervezetben látott napvilágot.1 Azóta komolyan foglalkoztat-

1 A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Osztrák 
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése az Európai Parlament és a 
Tanács irányelvére vonatkozóan (…) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról. 
HL C 165/22 2010. 06. 24. Ezt megelőzően a Bizottság a büntetőügyekben felvett bizonyítékoknak 
a tagállamok által másik tagállamtól történő megszerzéséről és elfogadhatóságuk biztosításáról szóló 
Zöld Könyvben (Brüsszel, 2009.11.11. COM(2009)624 végleges) igyekezett kipuhatolni a tagállamok 
és a szakemberek véleményét és nyílt konzultációs eljárást folytatott, aminek ismeretében a tagállami 
kezdeményezésként benyújtott irányelvtervezet, ami már konkrét jogalkotási kezdeményezés, több 
mint meglepő volt. 

dr. Karsai Krisztina – habilitált egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar, MTA Bolyai-ösztöndíjas



ja a szakmai közönséget a megvalósíthatóság, s különösen az, hogy az ötletből a 
normavilágosság elvének megfelelő, az emberi jogokat és az uniós vívmányokat 
egyaránt követő jogintézmény formálódjon. Így az elmúlt két évben, az EUMSZ 
82. cikk (2) bekezdése a) pontja alapján2 megindult rendes jogalkotási eljárásban 
számos dokumentum született, amelyek az eredeti ötletkezdeményt már jelentős 
mértékben cizellálták, és így a döntéshozók az érdekek és értékek széles spektrumát 
figyelembe tudják majd venni. 

A tervezett új jogintézmény a határon átnyúló bizonyítékszerzést kívánja egy-
séges és várhatóan (?) hatékony rendszerbe foglalni, figyelemmel arra, hogy „a 
bizonyítékok gyűjtésére vonatkozó jelenlegi jogi keret3 túlságosan fragmentált és 
bonyolult”.4 Olyan átfogó rendszer kialakításáról van szó, amely az e területen meg-
lévő valamennyi jogi instrumentum – többek között az európai bizonyításfelvételi 
parancsról szóló kerethatározat – helyébe lép, lehetőleg a bizonyítékok valamennyi 
fajtájára kiterjed, továbbá végrehajtási határidőket tartalmaz, és a lehető leginkább 
korlátozza a végrehajtás megtagadásának lehetséges indokait. Az európai nyomozá-
si határozatot (ENYH) egy vagy több olyan konkrét nyomozási cselekmény elvég-
zése végett adnák ki, amely(ek) célja a végrehajtó államban történő bizonyítékgyűj-
tés. Ebbe beletartozik a végrehajtó hatóságnak már birtokában lévő bizonyítékok 
megszerzése is. Az ENYH horizontális hatállyal rendelkezne, és ezért csaknem va-
lamennyi nyomozási cselekményre vonatkozna.5

2 Jelenleg még az is vitatott, hogy megfelelő jogalap-e a hivatkozott rendelkezés – az EUMSZ 82. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja, az EUMSZ 87. cikk (3) bekezdése és a 89. cikk is „versenyben van” 
a szakértők szerint. Mindenesetre a 82. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás jelentené a 
legdemokratikusabb eljárást, azaz a többségi döntéshozatalt még a tagállami vészfék lehetősége sem 
korlátozza. Lásd részletesen Karsai Krisztina: Az EUMSZ 82–89. cikke. In: Az Európai Unióról és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata 1–3. (szerk.: Osztovits András), Complex, 
Budapest, 2011. 1677–1774. p.

3 Az ET egyezménye a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről (1959, ETS 30) és annak jegyzőkönyvei 
(1978, ETS 99 és 2001 ETS 182), a Schengeni Végrehajtási Egyezmény (1990), az EU egyezményei 
a bűnügyi jogsegélyről (2000), az európai bizonyításfelvételi parancs rendszere (2008/978/IB tanácsi 
kerethatározat) és a bizonyítékokkal kapcsolatos biztosítási intézkedés lehetősége (2003/577/IB taná-
csi kerethatározat). 

4 Irányelvtervezet (5) preambulumbekezdés. Lásd Stockholmi Program 3.1.1. pont. HL C 115/12 
2010. május 4. 12. o.

5 Kiváló részletes elemzés itt: törő andrea: Bűnügyi együttműködés a környezetvédelemben – 
különös tekintettel az Európai Nyomozási Határozatra. In: Természeti és ipari katasztrófák. Jogi aspek-
tusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében (szerk.: Mezei Péter). Szegedi Tudományegye-
tem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2012. 143–153. p.; BachMaier Winter, lorena: European 
investigation order for obtaining evidence in the criminal proceedings. Zeitschrift für Internationale 
Strafrechtsdogmatik 2010/9 580–589. p.
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Az ENYH a kölcsönös elismerés elvén6 alapul, ami a hagyományos bűnügyi 
jogsegélyrezsimet váltaná fel, s lényegében a jogsegélyre irányuló megkeresés he-
lyett „jogsegélyre” irányuló parancsokat küldenének a tagállami hatóságok a másik 
tagállamba, amivel a megkeresés kontrolljának lehetősége (szemben a megkeresés-
ről való önálló döntéshozatallal) elenyészik. Az ENYH a hagyományos rendszerrel 
szembeni fenti – formai – érvekkel csak eléggé gyengén igazolható, legfeljebb a 
jogsegélyügyek elhúzódása lehetne olyan érv, ami miatt felmerülhet az új rendszer 
kiépítése. Mégis előbb érdemes lett volna uniós szinten a kölcsönös jogsegély ha-
gyományos rendszerében fazonigazítást tartani (például határidőkkel), vagy akár 
egységesíteni is lehetett volna a jogi instrumentumokat – úgy tűnik azonban, nem ez 
lesz a választott út, hanem teljesen újfajta, európai szemléletű „jogsegélyes” rend-
szert építünk. 

Emberi jogi vonatkozások és problémák

Az ENYH rendszere a kölcsönös elismerés elvével a hatékonyságot célozza, a rend-
szer kiépítésével gyorsan hozzá lehetne jutni a más tagállamban fellelhető bizonyí-
tékhoz, anélkül, hogy a hosszadalmas és sokszor adminisztratív, ha nem politikai 
akadályokkal teli jogsegélyutat be kellene járni.

Mégis a kölcsönös elismerés elvének érvényesülésével létrejövő egyfajta auto-
matizmus lenullázza a mérlegelés lehetőségét (amit a megtagadási okok mint kivé-
telek még tartalmaznak bizonyos mértékig), a késlekedést pedig a határidők redu-
kálják: igaz, ezzel az egyedi ügyekben felmerülő emberi jogi implikációk kezelésé-
re alkalmatlan jogi eszközhöz jutunk, legfeljebb időben jóval később kerülhet sor 
a felmerülő kifogások alapján az esetleges jogsérelem utólagos orvoslására. Pedig 
az emberi jogok védelme, azaz az egyén védelme a büntetőeljárás során az európai 
emberi jogi ítélkezésben kialakult beavatkozási küszöbök miatt – bizonyos esetek-
ben – akár fontosabb érték is lehet, mint a hatékonyság.

Az ENYH ötlete (és irányelvtervezete) nagy vihart kavart az európai színtéren, 
legfőképpen az első változat nagyvonalúan (itt: tágan és pontatlanul) megfogalma-
zott rendelkezései és az emberi jogi garanciarendszerről való hallgatása okán. A 
2009 óta eltelt időben nem csupán javaslatokat tettek a szakemberek, de újabb szö-
vegváltozatok is napvilágot láttak: egyre finomodik a tervezet és apró lépésekkel kö-
zeledik a tagállamok által is elviselhető közös nevezőhöz, de vannak hiányosságok, 

6 Lásd Karsai i. m. 1698–1700. p.; Karsai Krisztina: Transnational inquiries and human rights 
in comparative law. A national report, Hungary. In: Transnational Inquiries and the Protection of 
Fundamental Rights in Criminal Proceedings (szerk.: Ruggeri, Stefano), Springer, 2012. In print. 
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amiket nem orvosoltak még az eddigi szövegtervezetek. Csak remélni lehet, hogy 
tulajdonképpen az igazán nehéz kérdésekben majd a legvégén keresnek megoldást. 

I. Az ENYH mint közhatalmi beavatkozás szükségessége  
és arányossága

Ehelyütt – figyelemmel a jogalkotási folyamat kezdetleges fázisára – nem lehet 
megalapozottan arányossági és szükségességi vizsgálatot folytatni, hiszen annak 
eredménye a konkrét részletszabályok tartalmától fog függeni. Mégis azt le kell 
szögezni, hogy bármi lesz is majd a közös európai szabályozás tartalma, az egyes 
elrendelt ENYH-k arányosságának kérdésében való állásfoglalás a két érintett tag-
állam között is eltérő lehet majd attól függően, hogy liberális(abb) koncepciót kö-
vet-e, avagy paternalistá(bba)t. Vagy ha úgy tetszik, az inkvizitórius tradíciókkal 
bíró büntetőeljárások esetén a nyomozati cselekmények feletti ügyészi vagy bírói 
felügyelet bizonyosan feszesebb (szabályok és az ellenőrzés szintjén), mint a túl-
nyomóan adverzatórius elemekkel kifejlődött modern büntetőeljárásokban, így ami 
arányos (és szükséges) lehet nemzeti keretek között, nem biztos, hogy arányos lesz 
ilyen többpólusú transznacionális kontextusban is. Ezt persze feloldani nem lehet, 
de például közös nevezőként az Emberi Jogok Európai Bíróságának releváns értel-
mezési mátrixát követni lehetne. 

II. A kölcsönös elismerés elvének kellemetlen mellékhatásai

A kölcsönös elismerés elve azt is jelenti, hogy a végrehajtó hatóság kénytelen a 
másik állam jogalkotójának az értékítéletét is elfogadni, amennyiben olyan cselek-
mény miatt bocsát ki ENYH-t, ami a végrehajtás szerinti államban nem bűncselek-
mény. Így például, ha valamely német bíró holokauszttagadás elkövetése miatt fo-
lyó büntetőeljárásban bocsátana ki ENYH-t, aminek címzettje valamelyik spanyol 
hatóság: kérdésként merülne fel, hogy mi az az elvi alap, aminek elfogadása miatt 
rá lehet venni Spanyolországot, hogy egy általa nem büntetendő cselekmény miatt 
a saját hatóságai nyomozati cselekményeket folytassanak.7 Vagy éppen a csekély 
mennyiségű kábítószerre elkövetett bűncselekmény miatti nyomozásban valamely 
holland hatóság lenne az ENYH címzettje tanúkihallgatás vagy bankszámlaadatok 
megosztása céljából. Itt a másik országbeli büntetendőség „kölcsönös elismerésé-
ről” van szó a saját országbeli értékítélet rovására. Az első szövegállapot is kínált 

7 BachMaier Winter i. m. 584. p.
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megoldást az ilyen helyzetekre: az asszimiláció elvének8 érvényesítése megengedné 
ugyanis, hogy az „ugyanúgy – ugyanolyan feltételekkel” kitétel miatt az össze nem 
hasonlítható esetekben ne járjon el a végrehajtó állam, hiszen nem tudja biztosítani 
az „ugyanúgy” szintjét. Az újabb javaslatok biztosra mennek: azt javasolják, hogy 
ha az EHYH olyan tényeken alapul, amelyek a végrehajtó állam joga szerint nem 
tekinthetők bűncselekménynek, meg lehessen tagadni a végrehajtást. 

III. Hiányzó központi definíció

A jelenlegi szövegtervezetben egyelőre nincs definíciója a „nyomozási cselekmény-
nek”, így tulajdonképpen bármilyen, a bűncselekmények felderítése során szóba 
jöhető bizonyítékra lehetne kérni.9 A tanúkihallgatástól elkezdve banki adatok meg-
küldésén át egészen a titkos megfigyelésig vagy lefoglalásig, de akár a poligráf vagy 
más, szakértői bizonyítási eljárások is megjelenhetnek ezen a spektrumon, ha nincs 
anyagi értelemben vett definíció. A definíció hiánya sértheti azt a követelményt, mi-
szerint az EJEE 8. cikkének (2) bekezdésében szereplő „törvényben meghatározott 
esetben” történő beavatkozás érdekében a beavatkozásra feljogosító rendelkezésnek 
önmagában kellően egyértelműnek kell lennie ahhoz, hogy a polgárokkal megfele-
lően ismertesse azon körülményeket, amelyek között a hatóságok beavatkozhatnak 
a magánéletbe.

IV. Bírósági döntés kizárólagossága

A különböző nyelvi változatok szerint az ENYH vagy bírósági (pl. a magyar és 
német) vagy igazságügyi (pl. az angol) határozat, azzal, hogy a szövegben másutt 
még a rendőrség is szerepel elrendelő hatóságként – ami bizonyosan csak elírás. 
Mindenesetre az ENYH elrendelésének – figyelemmel az elrendelést követő auto-
matizmusra – a kibocsátó államban megfelelő alkotmányossági (így arányossági és 
emberi jogi) kontrollon kell átesnie, amit főszabály szerint a bírák képesek elvé-
gezni. Ezért szorgalmazható, hogy egyértelmű legyen minden nyelvi változat: bírói 
közreműködéshez kellene kötni az ENYH kibocsátását. Olyan államokban, ahol a 

8 Tervezet 8. cikk (1) bekezdés: A végrehajtó hatóság minden további alaki követelmény nélkül 
elismeri a 6. cikkel összhangban részére továbbított ENYH-t, és haladéktalanul megteszi a végrehaj-
táshoz szükséges intézkedéseket ugyanúgy és ugyanolyan feltételekkel, mint ha az adott nyomozási 
cselekményt a végrehajtó állam valamely hatósága rendelte volna el.

9 A tervezet kifejezetten kizárja hatóköréből a közös nyomozócsoportokat.
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nyomozások ura az ügyészség, ez nehézséget is jelenthet, de erről a garanciáról nem 
lenne szerencsés lemondani. Különösen akkor nem, ha a személyi szabadságjogokat 
(különösen a magánélethez való jogot) korlátozó nyomozati cselekmények elrende-
lését továbbra is tartalmazni fogja az ENYH. 

V. Alkalmazandó eljárási szabályok

1. Az ENYH alapján a bizonyíték megszerzésére a másik tagállamban kerül sor a 
megkeresett tagállam eljárási szabályai vagy külön kérés esetén a megkereső állam 
eljárási szabályai alapján (asszimiláció elve). 

2. A végrehajtó állam eljárási joga uniós tagállamként az emberi jogi védelem 
tekintetében az Európai Emberi Jogi Egyezmény és az Alapjogi Karta garanciarend-
szerének főszabály szerint megfelel, hiszen mindegyik tagállam részese az egyez-
ménynek, a Karta pedig alapszerződési szinten kötelezi a tagállamokat. A locus 
regit actum főszabályától való eltérésre is van lehetőség, ilyenkor a forum regit 
actum elv érvényesül, és a végrehajtó hatóság idegen jogot alkalmaz. A megkereső 
állam joga szerinti eljárási cselekmények végzése esetén a végrehajtó hatóságnak 
abból kell kiindulnia, hogy a megkeresésben foglalt eljárásjogi szabályok megfe-
lelnek az emberi jogi követelményeknek, azaz az emberi jogi konformitást is vélel-
mezni kell. A kölcsönös elismerés elvéből ez is következik.10 A végrehajtó hatóság 
nem vizsgálhatja az adott – más tagállami határozat – jogszerűségét, és azt sem, 
hogy az emberi jogi standardokat betartják-e a másik tagállami büntetőeljárás során. 
Mindezeket vélelmezni kell, ez fakad a másik tagállam büntető igazságszolgáltatási 
rendszerébe vetett kölcsönös bizalom elvéből, de abból a praktikus szempontból 
is, hogy a végrehajtó hatóságnak sem szakmai ismeretei, sem erőforrásai nincse-
nek arra, hogy emberi jogi szempontú vizsgálatot folytasson a másik tagállammal 
szemben. Ezt az Emberi Jogok Európai Bírósága (illetve az Európai Unió Bírósága) 

10 Amit persze alapvetően eltérő tagállami szabályok esetében meglehetősen nehéz elfogadni. Így 
például a német büntetőeljárás azon szabályát meg lehetne kerülni az ENYH-val, miszerint az elvált 
házaspár szülei nem kötelezhetők arra, hogy a volt vej vagy meny büntetőügyében bizonyítékot szol-
gáltassanak, vagy például az azonos neműek közötti szoros kapcsolatot hozzátartozói (vagy hason-
ló) minőségnek el nem ismerő államokból érkező ENYH-t is teljesíteni kellene a másik tagállamban 
élő azonos nemű élettárs vagy házastárs birtokában levő bizonyítási eszköz lefoglalására nézve. (Vö. 
sanJa glaser – andreas Motz – FranK ziMMerMann: Mutual Recognition and its Implications for the 
Gathering of Evidence in Criminal Proceedings: A Critical Analysis of the Initiative for a European 
Investigation Order. European Criminal Law Review 2011/1 74. p.) Megjegyezhető persze, hogy az 
azonos neműek kapcsolatával szembeni elfogadó álláspontból fakadó jogi következmények is lehet-
nek olyanok, amelyek megengednék az ENYH megtagadását az EUMSZ 6. cikkébe ütközés miatt. 
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elég jól végzi. Marad tehát a vélelem. Az Európai Parlament illetékes bizottságának 
2011-es módosító javaslatai között11 megjelent egy emberi jogi kifogásokon alapuló 
megtagadási ok, lényeges azonban, hogy ennek bizonyítékon kell alapulnia,12 tehát 
a főszabály szerint fennálló vélelem megdöntésére alkalmasnak kell lennie.13

3. Ugyan ezt nem mondja ki a tervezet, de elvi éllel le kell szögezni: a végrehaj-
tás során nem kerülhetne sor a két eljárási rendhez tartozó jogintézmények (eljárási 
cselekmények) az ENYH végrehajtása során történő keveredésére, ugyanis az em-
beri jogi garanciarendszernek megfelelés egy-egy jogintézmény esetén a teljes jogi 
szövet egészét tekintve is adott lehet, az eljárási rendből kiragadott egyes jogi meg-
oldások – az esetleges ellensúlyok nélkül – nem biztos, hogy megállják a helyüket.14

4. A nyomozási cselekmények szabályozási sokszínűsége (és jelenleg a definíció 
hiánya) a forum shopping lehetőségét rejti magában, ami tágabb kontextusban a 
tisztességes eljárás követelményét sérti. Való igaz, amennyiben valamely országban 
például lazábbak a tanúkihallgatási szabályok, azaz nagyobb mozgástere van a ha-
tóságoknak (mit kérdezhetnek, mire kötelező a válasz stb.), akkor nyomozati szem-
pontból hatékonyabb lenne a tanút abban az országban kihallgatni. Vagy például 
Angliában a dns-minták gyűjtésének nincsenek különösebb speciális feltételei vagy 
körülményei, így ha valamelyik másik tagállami hatóság tudomást szerezne arról, 
hogy van angliai dns-minta az érintett személytől, egyszerűen hozzá is férhetne, 
még akkor is, ha a saját joga szerint egy csekély jelentőségű ügyben nem vehetne 
ilyen mintát.15 A forum shopping lehetősége a kölcsönös elismerés elvének – nem 
kívánt – mellékhatása, és igyekezni kell a szabályozás szintjén ezt a lehetőséget 
a lehető legszűkebb keretek közé szorítani. A korábban is említett asszimilációs 

11 Draft report on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council 
regarding the European Investigation Order in criminal matters (09288/2010 – C7-0185/2010 – 
2010/0817(COD)). Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. 2010/0817(COD) 23.1. 
2011., majd benyújtva egy orientációs szavazáshoz 2012. május 8-án. 

12 Lásd Draft report .o.: Amendment 40 „there is clear and objective evidence of an infringement of 
a fundamental right as laid down in the Charter of Fundamental Rights or in the European Convention 
on Human Rights or where executing a measure would clearly contradict the fundamental national 
constitutional principles with regard to criminal proceedings”. 

13 Lásd „a fully-fledged fundamental rights assessment in every case would not only counteract the 
idea of mutual recognition, but due to complex and long procedures it might also undermine some of 
the fundamental rights standards”. Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on 
the draft Directive regarding the European Investigation Order, 2011. február 14. 11. o.

14 Anyagi jogi példával élve: a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés mint olyan sérti az em-
bertelen bánásmód tilalmát. De például ha az adott államban létezik a jogi lehetőség (akár kérelemre, 
akár hivatalból), hogy bizonyos időszakonként felülvizsgálják a jogerősen kiszabott ilyen büntetést, 
akkor az emberi jogi kritikák elenyésznek. 

15 Jodie BlacKstocK: Briefing on the European Investigation Order For Council and Parliament. 
Justice, August 2010. 11. p.
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elv alkalmazása kínálja erre a legegyszerűbb megoldást, és ki kell mondani, hogy 
alapvetően eltérő nyomozati cselekmény végzését (amit a megkereső állam joga 
nem ismer) kérő ENYH kibocsátására ne is legyen lehetőség. További aspektusa 
az asszimilációs elvnek és hasonlóan fontos garanciális rendelkezést implikál: a 
végrehajtó hatóság olyan legyen, ami az összehasonlítható – a végrehajtó állam joga 
szerinti – nyomozati cselekményt hatáskörileg el tudja végezni. Így az ENYH eset-
leges megtagadása, illetve annak végrehajtása esetén az azzal szembeni jogorvoslat 
egyszerűen intézhető az abban az országban „megszokott” rendben.

5. A megszerzett bizonyíték vonatkozásában pedig a megkereső államban kell 
érvényesülnie a jogszerűség vélelmének, azaz vélelmezni kell, hogy az alkalmazott 
bizonyítási cselekmény a végrehajtó állam jogának – és így az ottani emberi jogi 
standardoknak – megfelelt, vagy azt, hogy az előírt szabályokat, azaz az idegen jogi 
előírásokat tényleg betartották. 

VI. Védői jogok láthatatlansága

1. Az ENYH tervezetének jelen állapota a védői jogok erősítésével adós marad, így 
– enyhén szólva is – a tisztességes eljáráshoz való jog csorbulását idézné elő. Ál-
talában véve jellemző az, hogy a kölcsönös elismerés elve a bűnüldözést segíti, de 
nem jár kéz a kézben az emberi jogok és különösen a terhelti (védői) jogok hasonló 
szemléletű elismerésével.16 Fel kell tenni tehát a kérdést, hogy mi módon lehet a vé-
delem jogait biztosítani a transznacionális nyomozati cselekmények esetén, illetve 
amennyiben az ENYH alapján a végrehajtó állam nyomozati cselekménye terheltet 
érint, akkor az ő jogaira nézve milyen többletbiztosítékok vannak. Különösen abban 
az esetben, ha a cselekményének büntetendősége nem adott a végrehajtó államban. 
Erre a problémahalmazra aligha látunk jó megoldást. Annyi bizonyos, hogy a vég-
rehajtó állam joga szerinti védelem megilleti az érintett személyt a nyomozati cse-
lekmények során, de mi a helyzet akkor, ha ő olyan jogi védelmet szeretne, amilyen 
a kibocsátó államban van. Meg kell-e vagy inkább meg lehet-e egyáltalán engedni, 
hogy otthoni védője – védői pozícióban – megjelenjen a más országban végrehajtott 
nyomozati cselekményen? Ha viszont nincs ott, akkor hogyan lehet majd biztosítani 
(eljárásjogilag, technikailag és pénzügyileg), hogy a megkereső államban folyta-

16 Erre irányuló első lépések: a Tanács 2009. november 30-i állásfoglalása a büntetőeljárásban 
a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó ütemtervről, HL C 295. 2009. 
december 4.; a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 
2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 280. 2010. október 26.; a 
büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU irányelv. 
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tott büntetőeljárásban részt vevő védő megfelelő információkkal bírjon és élhessen 
a jogvédelem eszközeivel a másik tagállamban lefolytatott nyomozati cselekmény 
során. A védői jogok kölcsönös elismerése is lehetne egy út, de akkor hirtelen a nem-
zeti büntetőeljárásokban közvetlenül kellene az idegen jogi rendelkezésekkel (pél-
dául eltérő jelenléti jogosítványok a megkereső és a végrehajtó államban) dolgozni, 
talán még nehezebbé tenné az ENYH intézését. Kétségtelen azonban, hogy ez rö-
vid időn belül elvezetne a jogegységesítéshez, annak érdekében, hogy ne kelljen a 
más országbeli szabályokat alkalmazni és figyelembe venni a konkrét nyomozati 
cselekmény végrehajtása során. Hasonló alapkérdések vetődnek fel a nyomozási 
cselekmény végrehajtása céljából átadott fogvatartott személy jogvédelme esetén: 
az ő védelmét mely tagállami védő fogja ellátni a másik országbeli eljárási cselek-
ménnyel kapcsolatban?

2. Itt kell megemlíteni azt is, hogy megfontolandó a lehetőség megteremtése, 
hogy a védelem is kérhesse a tagállami hatóságtól az ENYH kibocsátását, hogy az 
általa fontosnak ítélt bizonyítékot is fel lehessen venni a másik állam területén.17 A 
tagállami büntetőeljárások részletszabályai jelentős szórást mutatnak atekintetben, 
hogy a védő (és a terhelt) milyen bizonyítási eljárásra (bizonyítékra) tehet indít-
ványt, illetve annak milyen joghatása van, ez azonban nem befolyásolja a probléma 
alapjogi implikációját. A tisztességes eljáráshoz való jogra és annak részeként elis-
mert fegyverek – viszonylagos – egyenlőségének elvére a kölcsönös elismerés bűn-
üldözési súlypontja általában véve is hátrányosan hat, különösen pedig a védelem 
jogosítványait csorbíthatja (a tervezet jelen állapotában). 

3. A védelmet különösen súlyosan érinti a kölcsönös elismerésnek a fentiekben 
tárgyalt vélelmeket építő rendszere. Hiszen a rendszer filozófiája és (jelenleg tervbe 
vett) szabályai alapján a védelemtől is elvárt volna a „vakbizalom”18, azaz az, hogy 
feltétel és hatékony előzetes ellenőrzési vagy jogorvoslati lehetőség nélkül bízzon 
abban, hogy a külföldi hatóságtól kért eljárási cselekmény arányos is lesz és szük-
séges is a hazai nyomozáshoz. Egy ilyen feltétlen bizalom a védő kötelességeivel 
is szemben áll, bárhol is látja el tevékenységét. A védő nem vélelmezheti, hogy a 
hatóságok alkotmányosan és jogszerűen járnak el, azt a lehetőségeihez mérten min-
dig szemmel kell tartania. Ez igaz – és főszabály szerint érvényesül is – a nemzeti 

17 Az ENYH jó eszköz lehetett volna Andrew Symeou esetében is, akit a görög hatóságok em-
beröléssel vádoltak, miközben a brit sértett Angliába visszatérő barátai egybehangzó személyleírást 
adtak a tettesről, ami alapján biztosan lehetett tudni, hogy a tettes nem a megvádolt személy volt. 
A védelem sokáig hiába kérte a görög hatóságoktól, hogy kölcsönös bűnügyi jogsegély keretében 
kérjék a külföldön tartózkodó tanúk kihallgatását. Forrás: www.bbc.co.uk 2011. július 17. Lásd még 
catherine heard – daniel Mansell: Fail Trials International’s response to an European Member 
States’ legislative initiative for a Directive on European Investigation Order, 2010. 13. p.

18 BachMaier Winter i. m. 586. p.
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büntetőeljárásokban, ha ez eljárási cselekmény azonban külföldön folyik, komoly 
akadályai vannak az érvényesülésének. Megjegyezhető, hogy a védelmet érintő ne-
hézségek a jelenlegi jogsegélyrezsimekben is éppúgy problémát jelentenek. 

VII. Költségek

Az uniós bűnügyi együttműködés jogintézményeinél a végrehajtó államot terhe-
lik a végrehajtás költségei, ami már az európai elfogatóparancs esetében is egy-két 
jobban érintett tagállamnál kiverte a biztosítékot.19 Az ENYH esetében a költségté-
nyezők még hatványozottabban fognak jelentkezni, viszont a végrehajtás megtaga-
dásának nem lehet definiált oka a költségigény, ez ugyanis a majdani jogintézmény 
szimbolikus jelentőségét is beárnyékolná. A jelen egyeztetések során a tagállamok 
között e probléma ugyanakkor érdemben felmerült, és a Tanácsban megállapodás20 
született arról, hogy előzetes költségelemzést végeznek majd az érintett tagállamok 
egy-egy konkrét ENYH esetében, s ennek eredményétől függően, a változatlan fő-
szabály mellett, költségmegosztást alkalmaznak. 

Záró gondolatok

Az irányelvtervezet szerinti speciális szabályok, így a fogvatartott személyek nyo-
mozás céljából történő ideiglenes átadása (19–20. cikk), a video- vagy telefonkon-
ferencia útján történő meghallgatás (21–22. cikk), bankszámla- vagy banki ügy-
letekre vonatkozó információk átadása, banki ügyletek nyomon követése (23–25.
cikk), ellenőrzött szállítások (26. cikk), a bizonyítékok valós idejű gyűjtésével járó 
nyomozási cselekmények (27. cikk) további vitás kérdéseket vetnek fel, nemcsak 
a konkrét részletszabályokat, de az emberi jogi jogvédelmet illetően is, ezt azon-
ban ehelyütt még csak felvillantani sem lehet.21 Leginkább abban kell reménykedni, 
hogy mind a fent említett, mind a speciális eszközöket érintő emberi jogi problémá-
kat már a jogalkotási eljárás további szakaszaiban áthidalják. 

19 Például a brit–lengyel, a brit–litván viszonylatban. 
20 Tanácsi vita jegyzőkönyve 2010/0817 (COD), 2010. 12. 2.
21 További elemzés tárgya lehetne a megtagadási okok szűk köre, a másik tagállam területén, a 

nyomozati cselekmény során eljáró hivatalos személy jogállása. Lásd még például deBBie sayers: The 
European Investigation Order. Travelling without a ‘roadmap.’ Centre for European Policy Studies, 
2011. Forrás: www.ceps.eu
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Azt tételezni kell, hogy az uniós tagállamok joga megfelel az emberi jogi mini-
mum-standardoknak, s legfeljebb 1–1 konkrét esetben a jogszabályok alkalmazása 
során futnak bele a tagállamok az EJEE megsértésébe, hiszen az államok nem kö-
telesek azonos szabályok bevezetésére.22 Mégis: ahhoz, hogy legalább reális esélye 
legyen a kölcsönös elismerés működésének, az eltérő tagállami szabályok célzott 
lebontására, jogegységesítésre van szükség. Ezt kell kialkudniuk a tagállamoknak 
egymással a nyomozás során gyűjthető bizonyítékok felvételével kapcsolatosan is. 
Igazság szerint ennek nem szabadna nehéznek lennie, mivel a büntetőjogi felelősség 
bizonyítására alkalmas valóságbeli tények transzmissziója minden ember számára 
egyforma folyamat, amelyben az érzékelés, a logikai gondolkodás és a természeti 
törvényekbe vetett hit egyaránt szerepet játszik, s a kulturális, nyelvi, társadalmi 
kötődés – elvileg – nem. Amíg azonban a közös szabályok nem adottak,23 vélel-
mekkel kell dolgozni: a kölcsönös elismerés elve a vélelmek teljes rendszerét állítja 
fel („hitet” alapít) és követeli meg még az emberi jogi jogvédelem terén is. Kétség-
telen, hogy igen haladó és mindennel együtt európai a gondolat, hogy félreteszik 
az államok fenntartásaikat a másik igazságszolgáltatási rendszereivel kapcsolatosan 
és „nyitott szívvel” és „kétkézzel” segítenek a másik állam büntetőeljárásának le-
folytatásában. S ez mégsem ilyen egyszerű. Épp Magyarország példáján észlelte az 
Unió, hogy tagállami büntetőeljárás ide, kölcsönös elismerés oda, az egymás igaz-
ságszolgáltatási rendszerébe vetett bizalomnak korlátozott a hatótávolsága, emiatt 
történhetett meg mindaz, ami megtörtént a Tobin-ügyben.

22 Vö. Jacqueline hodgson: EU Criminal Justice: The Challenge of Due Process Rights within 
a Framework of Mutual Recognition. North Carolina Journal of International Law and Commercial 
Regulation 2011/XXXVII 315. p.

23 Lásd a 17. lábjegyzetben. 
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dr. Völgyesi MiKlós – a Legfelsőbb Bíróság Büntetőkollégiumának nyugalmazott tanácsvezető bírája

Völgyesi MiKlós

Semmisségi törvény az Alkotmánybíróság előtt

I. Preambulum

Az Országgyűlés 2011. március 7. napján 2011. évi XVI. szám alatt a 2006. őszi 
tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról törvényt alkotott. 

A törvény területi és időbeli hatályként a Magyar Köztársaság területét és 2006. 
szeptember 18. és október 24-e közötti időt jelölte ki; míg az új rendkívüli peror-
voslat jogosultjait taxatíve meghatározott bűncselekmények és szabálysértések el-
ítéltjeiben határozta meg. 

A törvény az ítéletek történeti tényállásainak kizárólag rendőri jelentés tartalmá-
ra, illetőleg rendőr tanúvallomására alapozott eseteiben, azok anyagi jogi értékelése 
során tömegoszlatásokhoz kapcsolódóan elkövetett hivatalos személy elleni erő-
szak, rongálás, illetve garázdaság bűncselekményeiként felrótt elitéléseket, továbbá 
a szabálysértési bírósági eljárásokban elbírált rendzavarás, garázdaság és veszélyes 
fenyegetés szabálysértései elitéléseit vagy megállapítását nyilvánította semmisnek 
tekintendőnek. 

A törvény célja a kijelölt időszakban állami szervek által a demokratikus jogál-
lam hatalmi berendezkedésének – a joguralomnak – a normáit súlyosan sértő eljá-
rásaival, a büntetőeljárásokban elítéltek vétlenségének jogállami eszközökkel való 
helyreállítása.

A rendőrhatóság által a jogsértő cselekményeket elkövetőnek állított személyek 
magatartásainak hiteles bizonyítása elmaradása, továbbá a büntető és szabálysértési 
represszióval záruló eljárásokban az „alapos gyanú” megállapíthatóságát teljesítő 
rendőri jelentések, majd aláíróinak a bíróság előtt tett tanúvallomásaiban tapasztal-



ható súlyos kétségek tömegjelensége a jogsértő módon történt hatósági fellépések 
tényeinek törvényben megállapítását tette indokolttá. 

Ugyanis a 2006. október 23-i tömegoszlatásoknál a végrehajtó csapaterőbe be-
osztott, az egyes személyeket kiemelő rendőrök alakzati helyüket nem hagyhatták 
el, és így a kényszerintézkedéssel érintett személy elfogását, velük szemben fizikai 
erőszak alkalmazását, összegyűjtését, majd a büntetés-végrehajtási intézetekbe be-
szállítását egymást váltó szolgálati feladatokat ellátó rendőrök hajtották végre. 

Az utolsó mozzanatban szolgálatot teljesítő rendőrök a valós tények ismeretének 
hiányában a büntetés-végrehajtási intézetbe befogadáshoz szükséges közokiratban 
kitalált elkövetési magatartásokat írtak be; míg aláírásukkal a formanyomtatvány-
ban megfogalmazottan, az érintett személy jogsértő cselekménye tettenérését és 
amiatt az elfogásban személyes intézkedésüket jelentették.

A törvénynek a népszuverenitást érvényesítő és egyben a megsértett jogbizton-
ságot helyreállító legfontosabb rendelkezése abban ismerhető fel, hogy a bíróságok 
ítélkezésének kizárólagos monopóliuma alkotmányos követelményének eleget téve 
az Országgyűlés az iratok alapján lefolytatandó újszerű – de a jogtörténetünkben 
már alkalmazott – rendkívüli jogorvoslati eljárás jogosultjának és kötelezettjének 
az elsőfokon eljárt bíróságokat jelölte ki.

A procedúra hivatalból vagy ügyész indítványára, illetve a terhelt vagy a szabály-
sértési eljárás alá vont személy, annak védője, illetőleg hozzátartozója kérelmére 
indul, és a – törvényben meghatározott feltételek teljesülésétől függően – indokolást 
tartalmazó határozatban nyilváníthatja semmisnek, míg kógens szabálynak megfe-
lelőség esetén semmisnek nyilvánítja a törvénnyel érintett ügydöntő határozatot. A 
semmisnek nyilvánítás elutasításáról ugyancsak határozatot kell hozni.

A törvény a büntetőeljárás jogrendjét követve jogorvoslati lehetőséget biztosít az 
alapeljárások valamennyi érintettjének. A törvény az összeférhetetlenség általános 
érvényű szabályára tekintettel ebből az eljárásból az ügyben korábban eljárt bírót, 
illetve bírói tanácsot kizárta.

Az Országgyűlés a közbeszédben „semmisségi” jelzővel említett törvény végre-
hajtásának befejezésére 2011. október 23. napját jelölte meg. 

A törvény által nyilvános tárgyalások tartása nélkül, egyes bírói nem peres eljá-
rást rendelő ügyekben a felülvizsgálatra kijelölt bírák közül hárman, a büntetőeljá-
rás törvénye felhatalmazásával élve az alkalmazandó törvény „alkotmányellenes-
ségét” észlelve és az elbírálásokat felfüggesztve, az Alkotmánybíróságnál utólagos 
konkrét normakontroll eljárást kezdeményeztek. 

Az alaki jogágazat alaptörvényének megfelelő Büntetőeljárási Kódex a XXIX. 
fejezetébe állandó érvényű rendkívüli jogorvoslati intézményként be nem illesztett, 
speciálisan különös ügyekben született jogerőre emelkedett ítéletek ellen eseti idő-
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beli és területi hatállyal, további rendkívüli jogorvoslati formának külön törvényben 
megalkotását a hatalmi szervek által a polgárok alapvető politikai és szabadságjo-
gait sértő, a társadalmi békének kirívó megrázkódtatással járó tömeges jogsértései, 
majd igen nagy számban született marasztaló ítéletek törvényességének kétségei 
tették szükségessé azok anyagi és eljárási szempontú felülvizsgálatát.

II. Az Alkotmánybírósághoz beadott indítványok

Sereg András, az Alkotmánybíróság sajtófőnöke elmondta, hogy a jogszabály elle-
ni első beadványt az MSZP nyújtotta be március 18-án, majd közösen a Helsinki 
Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért, azután a Belügyi és a Rendvédelmi 
Dolgozók Szakszervezete, egy magányszemély, és legutóbb áprilisban, illetve má-
jus elején a Pesti Központi Kerületi Bíróság három tárgyaló bírája, amelyeknek in-
dítványozói a jogszabálynak a jogállamiság, a jogbiztonság elveit sértő alkotmány-
ellenességére hivatkozással, visszamenőleges hatállyal annak megsemmisítését 
indítványozták. 

A Magyar Szocialista Párt érvelése: a törvény súlyosan sérti a hatalmi ágak meg-
osztásának elvét, amelynek alkalmazásával a törvényalkotó a bíróságokat nemcsak 
felülvizsgálatra kötelezi, de azt is előírja: milyen döntést hozzanak1.

A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerve-
zetek közös beadványban azzal az indokolással kérték a törvény megsemmisítését, 
hogy az súlyosan sérti a jogállamiságot és a bírói függetlenséget. Elfogadhatatlan-
nak tartják, hogy a jogszabály azt sugallja: a rendőrök hamisan vádolták a terhelte-
ket minden olyan esetben, amikor a cselekmény elkövetését csupán az ő vallomásuk 
támasztotta alá; hogy ilyenkor az ügyészek tévesen emeltek vádat, majd a bírósá-
gi eljárásokban téves ítéletek születtek. Felfogásuk szerint, egy ilyen törvény nem 
visszaadja, hanem aláássa a társadalomnak az igazságszolgáltatás szakszerűségébe 
és tisztaságába vetett bizalmát.

A jogállamot súlyosan veszélyezteti, ha az országgyűlési képviselők politikai 
okokból felül kívánják írni a független igazságszolgáltatás által hozott ítéleteket. 

Dogmatikai érveléseik lényeges eleme, hogy a semmisségi törvény sérti a jogbiz-
tonságot. Annak érvényesülését a jogerő intézménye biztosítja, amelyet csak kivé-
teles esetben lehet áttörni. 

Utaltak arra, hogy tényállási hibák felvethetősége eseteiben a perújítási eljárás-
ban törvényes rendkívüli jogorvoslati lehetőség adva van a nem megfelelő bizonyí-

1 http://www.mszp.hu/video/alkotmanyellenes_a_semmissegi_torveny
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tékok alapján elítéltek javára. További súlyos tényállítás, hogy a semmisségi törvény 
a törvényhozó hatalomnak a bíróságok munkájába, a büntetőeljárás bizonyítási el-
járásába való durva beavatkozását teszi lehetővé, mert az Alkotmány alapján a bi-
zonyítékok értékelésére kizárólag a bíróság jogosult, míg a törvényhozó a történeti 
tényállás, a bűnösség, illetve az ártatlanság megállapításába nem szólhat bele. Tény-
ként állították, hogy amikor csak rendőri jelentések és rendőrtanúk általánosságokat 
tartalmazó vallomásai bizonyítottak jogsértő cselekményt, az ügyész a bizonyíté-
kokat nem tartotta elégségesnek és megszüntette a gyanúsítottak elleni nyomozást2. 

A Legfelsőbb Bíróság szóvivője az Alkotmánybírósághoz forduló ügyintéző bí-
rák alkotmányellenességet észlelő álláspontját abban jelölte meg, hogy ez az eljárás 
a bírák szabad mérlegelési jogát elvonja; a jogbiztonságot sértve eljárásjogi szabá-
lyokat nem határoz meg; áttöri a jogerő intézményét, és egyes általános tartalmat 
hordozó megállapítások a törvény alkalmazásának tárgyi hatálya bizonytalanságát 
előidézve a normavilágosság követelményével ellentétesek.

III. A perújítás alkalmazásának kérdése

A sajtóból megismert dogmatikai hivatkozások a pontos idézhetőség szempontjából 
még megerősítésre váró információk. A törvény egészével szembeni kifogások lé-
nyeges érvei szerint a büntetőeljárás rendező elveivel ellentétben áll, hogy törvény 
bíráljon felül jogerős bírói ítéleteket; a sui generis eljárásban a bíró megdönthetetlen 
vélelemként találkozik a rendőri jelentések és tanúvallomások hiteltelenségével; mi-
közben a jogállam jogrendjében a rendkívüli perorvoslati eljárások közül a perújítás 
megfelelő jogi alapot biztosít a történeti tényállások hibáinak támadására. 

 A demokratikus jogállam jogrendjében a hatalomváltást követően meghozott és 
alkalmazott semmisségi törvények csak a diktatúra antidemokratikus jogrendjében 
született koncipiált bírósági eljárások ítéletei tömegének sommás korrekciói esete-
iben elfogadhatók. 

Ezek az érvelések a 2006. év két őszi hónapjában egyes rendőri szolgálatok által 
elkövetett katonai és köztörvényes rendőrségi bűncselekményeknek és más hatósá-
gi eljárásoknak a történeti valóságát torzítják. 

Bár az utólagos konkrét normakontrollt kezdeményezők időbeli eltérés miatt 
nem vehették figyelembe, hogy a Központi Ügyészségi Nyomozóhivatal Debreceni 
Regionális Kirendeltségén elöljárói kötelességek katonai bűncselekményeinek ala-
pos gyanúja miatt a rendőrség érintett országos rendőrfőkapitánya és több rendőr 
főtiszt ellen büntetőeljárás indult.

2 A közös beadvány szövegét lásd az 1. sz. mellékletben.
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 Az alkotmányellenességet állító jogdogmatikai érvelések azonban elgondolkoz-
tatóan tévesek. A jogállam tételes jogrendjének és elveinek ilyen félreértelmezése a 
jogsértésekkel elítéltek erkölcsi rehabilitációját késlelteti, egyben az elítélés okán az 
állami kártérítésre jogosultságot kizárja. 

A Büntetőeljárás Kódexében meghatározott perújítási eljárás azonban a szabá-
lyozásának rendje, valamint normáinak megfelelőség bírói értelmezésének korlátai 
miatt – a rendőrhatóság jogsértő „tömegkezelése” tényének törvényben deklarálása 
nélkül – ez a perorvoslati eljárás a gyakorlatban alkalmazhatatlan.

 A perújítási indítvány előterjesztője ugyanis nincs abban a helyzetben, hogy az 
alapügyében hamis bizonyíték használatának tényét egyéb módon igazolja, amelyre 
alapozva a bíróság a perújítás megengedhetőségéről döntsön, majd ha azt alaposnak 
találja: perújítást rendeljen el.

A területkiürítések és tömegoszlatások alkalmával a tömegből kiemelések, az 
összegyűjtött elfogottaknak más szolgálatokba beosztott rendőrök által, terhelő bi-
zonyíték nélkül büntetés-végrehajtási vagy rendőrségi intézményekbe előállítása 
technikája; az alapeljárásban fel nem merült új bizonyítékok felhozásának lehetet-
lensége; az eljárt rendőrök azonosíthatatlansága, büntetőbíróságok ítéleteiben tény-
ként leírva a tanúként egymást védelmező, saját jogsértő cselekményeiket hazug-
ságokkal leplező hamis vallomásaik3 kizárták annak objektív lehetőségét is, hogy a 
bíróság már a perújítás megengedhetőségéről pozitív döntést hozhasson. 

Ennek a rendkívüli jogorvoslatnak adott esetekben alkalmazhatóságát a Be. 
408. § (2) bekezdése a) pontja is kizárja, mert a perújítás elrendelésének az alapügy-
ben hamis bizonyíték felhasználására hivatkozás esetén, annak törvényi előfeltétele, 
hogy ilyen bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet állapítsa meg.

További lényeges követelmény, hogy a rendőr által elkövetett intellektuális köz-
okirat-hamisítás tényét bíróságnak ítéletben kellene kimondania. Ez a perújítási ok 
azonban csak elméletileg lehetséges követelmény, és az méltánytalan eljárás is len-
ne a perújítás kezdeményezésére jogosult elítéltek számára, akiknek nem mellesleg 
a perújított eljárásban ismételten vádlottként kellene bíróság elé állniuk.

Amely eljárásban az ártatlanság vélelme nem érvényesül; ellenkezőleg, elítélt-
ként státusban az alapeljárásban semmilyen módon fel nem merült új, hiteles bizo-
nyítékkal kell megcáfolniuk a kifogásolt történeti tényállás valóságát.

Ezek a törvényi és egyéb akadályok az ügyek teljességét átfogó objektív valósá-
gát szem előtt tartva adják meg annak virtuális magyarázatát, hogy az elítéltek miért 
nem próbálkoztak perújítási eljárásban jogorvoslattal élni.

3 Fővárosi Bíróság 14.B.775/2007/22.; A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.92/2008/7 sz. végzésével, a Fő-
városi Bíróság 14.B.440/2007/12. helyben hagyott ítéletei
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A jogorvoslat egyedüli törvényes lehetőségeként a perújítási eljárást preferáló, 
jogalkalmazói gyakorlattal rendelkező személyek ezekkel az akadályokkal tisztában 
vannak. Alappal vethető fel, hogy valós szándékuk a történeti valóság feltárásának, 
a büntetőeljárás több garanciális szabályának megsértésével született és jogerőre 
emelkedett bírósági ítéletek hatályának fenntartására irányul. Ezzel érvelők az alaki 
jog érvényesülését az anyagi igazságnál fontosabbnak tartják. Ugyanakkor politikai 
motiváltság is okkal gyanítható.

 A fontosabb hivatkozásaiban összegezve említett alkotmányellenességet állító 
kifogások azonban nem újszerűek. Alaptalanságukat az Alkotmánybíróság koráb-
ban két határozatban is megállapította.

IV. A pártállami diktatúra jogsértéseinek orvoslása érdekében  
alkotott semmisségi törvények

A rendszerváltozás folyamatában rendkívül fontos szerepet kaptak a semmisségi 
törvények.

1. Az ún. „első semmisségi törvény” az 1989. évi XXXVI. törvény, amely az 
1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról rendelkezett. Ezt a tör-
vényt még az MSZMP kormányzása idején megválasztott Országgyűlés fogadta el. 

A törvény legfontosabb szakaszaiban az 1956. október 23. és 1963. április 4-e 
között a népfelkeléssel összefüggésben elkövetett politikai bűncselekmény, vala-
mint ezzel bűnhalmazatban – harci cselekmények során – elkövetett emberölés, rab-
lás, közveszély okozása vagy személy elleni erőszak miatti elítélések semmisnek 
tekintendők. A semmisnek tekintés egyrészt jogi, másrészt politikai, harmadrészt 
erkölcsi rehabilitálással járt. A törvény rendelkezése szerint a Legfelsőbb Bíróság 
– a legfőbb ügyész indítványára, illetve az elítélt vagy hozzátartozója kérelmére –  
semmisnek nyilvánítja a kijelölt időhatáron belül, a népfelkeléssel összefüggésben 
méltányolható körülmények között elkövetett köztörvényes bűncselekmény miatti 
elítélést.

2. Az 1990. évi XXVI. törvény az ún. „második semmisségi törvény”, amely az 
1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szól. Indo-
kolása kiemeli, hogy a törvénytelenül elítéltek ügyeiben korábban gyakorolt köz-
kegyelmi elhatározások alkalmatlanok voltak a sérelmek orvoslására, mert el nem 
követett bűnök nem bocsáthatók meg.

3. Az 1992. évi XI. törvény az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és 
közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánítását 
rendelte el az ún. „harmadik semmisségi törvény”. A törvény indokolásában utalt 
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arra, hogy hatályban maradtak a diktatúra jogrendjének olyan rendelkezései, ame-
lyek lehetővé tették az 1956–1963 közötti elítéléseket. Ezek a normák azonban el-
lentétben álltak „az Alkotmányban foglalt alapelvekkel (…) ellentétesek az emberi 
jogokra vonatkozó elismert elvekkel és szabályokkal (…) a társadalom erkölcsi ér-
tékrendjével, valamint ha a bűncselekmény elkövetése az 1978. évi 8. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában 
rögzített alapjogok gyakorlását, vagy az abban foglalt elvek és célok megvalósítását 
jelentette”.

4. A 2000. évi CXXX. törvény az 1956. évi forradalom és szabadságharc utá-
ni politikai leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról 
szól az ún. „negyedik semmisségi törvény”. A törvény preambuluma szerint meg 
kell semmisíteni azokat a törvényerejű rendeleteket is, amelyek megteremtették az 
1956. évi cselekmények elítélésének eljárásjogi alapját. A törvény indokolása rámu-
tat, hogy az érintett törvényerejű rendeletek a kor büntetőszellemiségében fogalma-
zódtak meg. A jogalkotók egyértelműen a politikai leszámolást helyezték előtérbe 
a koncipiált perekben, és az ilyen büntetőeljárások alanyai biztosra vehették az ese-
tenként végzetes ítéleteket. A törvényhozás figyelembe vette a politikai rendőrség 
és az ügyészség, a legfőbb „jogi méltóságok” és a párt vezetői között felismerhető 
háttéralkukat, amelyek eleve megkérdőjelezték a büntetőeljárások pártatlanságát, a 
tisztességes eljárást.

A proletárdiktatúrát a demokratikus jogállam joguralmával felváltó új hatalom-
mal szemben ellenérdekelt visszahúzó erők már ebben az időben is alkotmányelle-
nességre hivatkozással kísérelték meg a semmisségi törvények végrehajtását meg-
hiúsítani.

Az Alkotmánybíróság azonban az 1994. október 4. napján 1459/B/1992. AB 
szám alatt meghozott határozatában az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam 
és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításá-
ról szóló 1992. évi XI. törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irá-
nyuló indítványok, illetve bírói kezdeményezés tárgyában, az alkotmányellenesség 
megállapítására és megsemmisítésre irányuló indítványokat elutasította. 

A határozat indokolásából kitűnően a törvény alkotmányellenességét állítva több 
indítvány is érkezett az Alkotmánybírósághoz. Közülük a bírói indítványban elő-
adott álláspont szerint a törvény sérti a jogállamiság és annak alapvető eleme, a 
jogbiztonság elveit.

 Az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy a törvény azon rendhagyó törvények so-
rába tartozik, amelyek a múlt rendszer koncepciós büntető jogalkotásával és jogal-
kalmazásával okozott sérelmeket a magyar jogrendszerben addig nem ismert meg-
oldással, a jogerős ítéletek semmissé nyilvánításával orvosolják.
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A határozat kiemelten említi, hogy az első és második semmisségi törvény ex 
lege nyilvánítja semmissé a hatókörébe vont elítéléseket, azonban az első két tör-
vény megoldásával ellentétben az Alkotmánybíróság kötelező erejű tételként (dog-
ma) emelte ki, hogy a semmissé nyilvánítás a bíróság hatáskörébe tartozik. Rámu-
tatott, hogy bizonyos jogerős elítélések ex lege semmissé nyilvánításának részben 
politikai, részben jogtechnikai indokai voltak. 

Kiemelte, hogy a jogsértések orvoslása a büntetőeljárás hagyományos jogorvos-
lati eszközeivel sem érdemi, szakmai okokból (a jogtalanság nem csupán az ítélke-
zésben, hanem a jogalkotásban és a jogalkalmazás irányításában is fellelhető volt), 
sem gyakorlati, technikai okokból az ügyek tömegessége, a büntető iratok hiányai 
miatt nem oldható meg.

Az igazságügy-miniszter nyilatkozatát is elfogadva az Alkotmánybíróság meg-
állapította, hogy a harmadik törvény esetében az ex lege semmisség nem alkalmaz-
ható. Egyrészt a hatalmi ágak elválasztása azt kívánta, hogy a semmisséget bíróság 
mondja ki, és 1963 után sem az érintettek száma, sem az ítéleti tényállások elégte-
lensége, sem az iratok hiánya nem indokolta ezen elv csorbítását. Az érdemi bírói 
közreműködés mellőzhetetlennek bizonyult.

Az Alkotmánybíróság e határozatában – a jogbiztonság és a jogerő viszonyával 
korábban legrészletesebben foglalkozó 9/1992. (I. 30.) AB határozatára visszautal-
va – az indítványokat nem megalapozottnak minősítve kifejtette :

„A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság elve azonban 
tág mérlegelési és döntési lehetőséget hagy nyitva a jogalkotó számára, hiszen a 
jogállamiság más elvek érvényesülését is megköveteli, és ezek a jogbiztonság köve-
telményével ütközhetnek. Például az igazságosság egyedi esetekben megvalósulását 
elősegítő méltányosság intézménye a jogbiztonsággal elvileg ellentétes. A jogbiz-
tonság azonban nem szenved csorbát akkor, ha a konkrét kivételek érvényesülési 
körét és feltételeit a jog előre tisztázza. Vonatkozik ez a széles bírói mérlegelést 
lehetővé tevő fogalmakra is, amelyeknek tartalmi kiszámíthatóságát a jogállamban 
többféle – többek között jogegységi – intézmények szolgálják.

Az anyagi igazságosság jogállami követelménye csak a jogbiztonságot szolgáló 
intézményeken és garanciákon belül maradva valósulhat meg, és az Alkotmány nem 
biztosít alanyi jogot sem az anyagi igazság érvényesülésére, sem a bírósági határo-
zatok törvényességére. Ezek a jogállam céljai és feladatai, amelyek megvalósulása 
érdekében megfelelő – elsősorban eljárási garanciákat nyújtó – intézményeket kell 
létrehoznia és az érintett alanyi jogokat így garantálnia. Az anyagi igazságosság és 
a jogbiztonság követelményét a jogerő intézménye hozza összhangja – a jogbizton-
ság elsődlegessége alapján. A jogerő intézménye, alaki és anyagi jogerőként való 
pontos meghatározottsága a jogállamiság részeként alkotmányos követelmény.” 
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A korábbi 10/1992. (II. 25.) AB határozatnak a jogbiztonság elvéből idézett jog-
szabályra utalva azonban, ebben a határozatában az Alkotmánybíróság kötelező ere-
jű tételként állapította meg:

„A jogerő tisztelete nem abszolút és áttörhetetlen eleme a jogbiztonságnak. A 
lezárt jogviszonyok érinthetetlenségének tilalma alól engedhető kivétel, ha a jog-
biztonsággal konkuráló más alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem 
okoz céljaihoz képest aránytalan sérelmet. Az alkotmányos büntetőjog alapelveivel 
összhangban ilyen kivétel a jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálata az el-
ítélt javára, ha az eljárás később alkotmányellenesnek bizonyult jogszabály alapján 
folyt.

Önmagában tehát nem alkotmányellenes az, hogy a törvényalkotó az ügyek vi-
szonylag nagy számában, az elítélt javára, a büntetőeljárás rendkívüli jogorvoslatai 
mellett, a semmissé nyilvánítási eljárás útján is lehetővé tette a jogerő áttörését. 
Nem következik egyben annak alkotmányos tilalma, hogy a törvényhozó elrendelje 
a jogerősen lezárt büntetőügyek felülvizsgálatát az elítéltek javára. Ennek a jogbiz-
tonsággal és a jogerő tiszteletével konkuráló alkotmányos indoka lehet a jogállami 
következményeknek megfelelő büntetőjogi értékelés érvényre jutása a már lezárt 
jogviszonyok tekintetében is.”

Az érdemi döntés azonossága okán indokolt röviden utalni az Alkotmánybíróság 
652/B/1992. AB határozatának az 1945–1963 közötti törvénysértő elítélések sem-
missé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény 1. § (2) bekezdése alkotmány-
ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány elutasításáról, a bírói gya-
korlat alkotmányosságának vizsgálatára irányuló kérelem visszautasításáról szóló 
döntésére. Az indokolásból precedensként azt érdemes kiemelni, hogy a második 
semmisségi törvényben rendelt az a szabályozási koncepció, hogy csak meghatáro-
zott bűncselekmények esetében kell az elítélést semmisnek tekinteni, nem önkényes 
és nem ésszerűtlen.

Az Alkotmánybíróság 11/1992. (III. 5.) AB határozatából általános érvénnyel 
bíró kötelező erejű elvi tételeket az alábbiak tárgyában indokolt felidézni:

„A jogállam alapvető eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság – többek között – 
megköveteli a megszerzett jogok védelmét, a teljesedésbe ment, vagy egyébként vég-
legesen lezárt jogviszonyok érinthetetlenül hagyását (…) a jogbiztonság elvéből fő 
szabályként az következik, hogy lezárt jogviszonyokat sem jogszabállyal, sem jog-
szabály hatályon kívül helyezésével – származzék ez akár a jogalkotótól, akár az 
Alkotmánybíróságtól – nem lehet alkotmányosan megváltoztatni. Kivétel ez alól az 
elv alól csak akkor engedhető meg, ha azt a jogbiztonsággal konkuráló más alkot-
mányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz céljához képest aránytalan 
sérelmet. Ilyen kivétel például a jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálata az 
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elítélt javára (…) a jogviszonyok igazságtalan eredménye viszont önmagában nem 
érv a jogbiztonsággal szemben.” 

Az Alkotmánybíróság a már korábban megállapított kötelező erejű dogmatikai 
tételének megerősítése szándékával a 9/1992. (I. 30.) AB számú határozatból idézte:

„az anyagi igazságosság jogállami követelménye a jogbiztonságot szolgáló in-
tézményeken és garanciákon belül maradva valósulhat meg. Az anyagi igazság ér-
vényesülésére nem biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány. A jog és 
a jogviszonyok visszamenőleges megváltoztatására csak igen korlátozott lehetőség 
van (…) azokat új jogalkotással lehet alkotmányosan orvosolni.” 

Az alkotmányos jogállam tartalmi kritériumait elemezve az indokolás IV. feje-
zetéből kiemelve olvasható:

„A törvény(ek)ben az Alkotmány rendelkezéseiből is kitűnően a népszuvereni-
tást kifejező Országgyűlés többségi akarata testesül meg (…) az Alkotmánybíró-
ság feladata a jogszabályok és így a törvény alkotmányosságának felülvizsgálata. 
A büntetőhatalom gyakorlására rendelt hatóságok mulasztása (…) – mint kockázat 
– az államot terheli. Az Alkotmány mind rendkívüli állapot (szükségállapot), vagy 
veszélyhelyzet idején sem teszi lehetővé a büntetőjog alkotmányos alapelveinek kor-
látozását vagy felfüggesztését. A büntetőjogi felelősségre vonásnak, az elítélésnek 
és megbüntetésnek törvényesnek és törvényen alapulónak kell lennie. Bűnössé nyil-
vánítást (elítélést) csak bíróság végezhet, mégpedig a büntetőjogi felelősség hatá-
rozatban történő megállapításával. Ez következik az Alkotmánynak az ártatlanság 
vélelmét deklaráló 57. § (2) bekezdéséből. Az eljáró hatóságok mulasztása vagy 
hibája nem eshet az elkövető terhére.”

Csupán két – az ún. harmadik semmisségi törvényt kifogásoló – bírói előterjesz-
tés tapintott rá a probléma lényegére: figyelemmel a hatalmi ágak elválasztásának 
elvére, lehetséges-e bírósági ítéleteket törvénnyel semmissé nyilvánítani? Az Al-
kotmánybíróság a törvénytelenül elítéltek érdekében határozatának indokolásában 
kifejtette, hogy a jogállami követelményeknek megfelelő és az elítéltre kedvezőbb 
büntetőjogi értékelés konkurálhat a jogbiztonság alapelvével (1459/B/1992. AB 
számú határozat).

Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak elválasztásának elvével nem foglalkozott 
részletesebben. A törvényhozó sem büntetőjogi kategóriaként fogta fel a semmissé-
get. A törvénytervezet indokolása hangsúlyozta, hogy a hatalmi ágak elválasztásá-
nak elvére tekintettel hibás lenne az egykori elitéléseket büntető eljárásjogi fogal-
makkal minősíteni. Az Országgyűlés nem a bíróság szerepében jár el, az ítéletek 
megalapozottságát és törvényességét nem vizsgálja. Az ex lege semmissé nyilvání-
tás az elítéltek jogi, erkölcsi és politikai rehabilitációját jelenti. 
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V. A semmisségi törvény alkotmányos alapelvei

A történeti események és az Országgyűlés törvényalkotása időpontjában az 1949. 
évi XX. törvényben kihirdetett, de többször módosított Magyar Köztársaság Alkot-
mánya volt a hatályos alaptörvény.

– A korabeli Alkotmány deklarálja:
– A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. (2. § (1) bek.)
– A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást 

választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. (2. § (2) bek.)
Az államforma hatalmi berendezkedését definiálva az Alkotmánybíróság a 

4/1999. (III. 21.) AB határozatában deklarálta:
– „Demokratikus jogállam hatalmi berendezkedése a joguralom.
– A jogállamiság egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal rendelke-

ző szervek a jog által meghatározott keretek között, a jog által a polgárok számára 
megismerhető és kiszámítható módon, szabályozott keretek között fejtik ki tevékeny-
ségüket.”

Tényként lehet megállapítani, hogy a vizsgált időszakban a demokratikus jog-
állam alkotmányos működésében a jog uralmának törvényi alapjai adottak voltak. 

A közhatalommal rendelkező szervek – közülük kiemelten a közrend és közbiz-
tonság megteremtéséért kizárólagos felhatalmazással rendelkező rendőrség – po-
litikai irányításának az Alkotmányban, míg szervezeti felépítésének, parancsnoki 
hierarchiában működésének anyagi jogi rendje a rendőrség minősített elfogadású 
törvényében, a szakmai szolgálatok tevékenységének alaki és tartalmi normái a 
Rendőrség Szolgálati Szabályzatának miniszteri rendeletében, míg az egyes szolgá-
latok végrehajtási szabályzatai az országos rendőrfőkapitány utasításaiban öltöttek 
testet. 

Az utóbbiak közül kiemelkedő a fontosságú Magyar Köztársaság Rendőrsége 
Csapatszolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK Utasí-
tás. 

(Ügybeli jelentőségét érzékeltetve fel kell idéznünk a kormány az 1105/2006 
(XI. 6.) határozatával létrehozott Gönczöl-munkacsoport jelentésének4 azon megál-
lapítását, hogy ez a nem publikus Utasítás sokféle magatartási kötelezettséget ró az 
állampolgárokra, akik azonban, sérülést is okozó retorzióval fenyegetettség ellenére 
az ott írt szabályokat a nyilvánosságban nem ismerhetik meg!)

Megállapítható, hogy a közrend és közbiztonság fenntartásáért egyedül felelős 
hatalmi szerv hatékony működtetésének – ideértve az indokolt esetekben a legitim 

4 www.gonczolbizottsag.gov.hu
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erőszak alkalmazását is – törvényes rendje alkotmányosan, teljeskörűen szabályo-
zott volt.

A jogszabályokban rendezettségre utalás mellett ugyanakkor indokolt nagy 
nyomatékkal emlékeztetni az egykori közbiztonsági főigazgató, országos rendőr-
főkapitány-helyettes Hatala József r. vezérőrnagy úr 2004. január 21. napján be-
terjesztett 117/2004. ált. számú, a csapatszolgálati törzsek, századok állományának 
képzéséről, alkalmazhatóságáról, technikai, illetve egyéni védőeszköz-ellátottságá-
ról az 1998–2003 időszakban szóló Jelentés-ének súlyos megállapításaira. Annak 
összegzett következtetése szerint a rendőrség a rendezvénybiztosítási és tömegke-
zelési feladatok ellátására a rendőri létszám alacsonysága, a képzettségi szintjük és 
ugyanakkor a technikai fejlesztések súlyos hiányosságai miatt e szolgálati feladat 
ellátására csak részben alkalmasak. Jelezte, hogy tömegrendezvényekhez kapcsoló-
dóan közterületeken, ha kaotikus állapotok alakulnak ki, a rendőrség nem lesz képes 
a helyzet megfelelő kezelésére.

A Jelentés-ének nem lett jobbító következménye; ellenkezőleg, a főkapitány-he-
lyettesi jogállás megszüntetésével nyugállományba helyezésére került sor.

A demokratikus jogállam joguralomra alapozott hatalmi berendezkedésében az 
egyes indokolt esetekben akár legitim erőszak alkalmazására is feljogosított rendőr-
ségnek azonban ilyen fellépésekhez politikai döntésre volt szüksége.

Bene László országos rendőrfőkapitány azonban politikai döntés meghozatalá-
ra nem volt jogosult. Parancsnoki tevékenységét az Alkotmányban és a rendőrség 
törvényében rendelten a kormány nevében, de ténylegesen a felelős miniszterelnök 
által gyakorolt irányítói jognak alávetetten kellett végeznie. Az utóbbi jogosultsá-
gok közül kiemelkedő fontossága miatt említendő: az irányítás joga – a végrehaj-
tásra vonatkozó parancsnoki jogkörök elvonása nélkül – egyedi utasítások adására 
is kiterjedt.

A politikai döntésre vonatkozó felhatalmazást az Alkotmány a 35. §-a (1) bekez-
dése h) pontjában a kormány kizárólagos jogkörében telepítette. A magyar közjogi 
rendszerben a kormány élén álló felelős miniszterelnök szuverén döntési akarata a 
meghatározó, és kormányának tagjai – mint államigazgatási feladatkörükbe tartozó 
ágazati szervek irányítói – a kormány által hozott határozatok végrehajtására köte-
lezettek.

A hatályos Alkotmány 34. §-ának (4) bekezdése a kormányt feljogosította, és 
ezzel egyben arra kötelezte, hogy – jogszabály kivételével – az alárendelt szervek 
minden olyan határozatát vagy intézkedését megsemmisítse, illetőleg megváltoztas-
sa, amely törvénybe ütközik.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki tevékenysége a tárgyi időszakban az Alkot-
mányból és az alkotmányos jogszabályokból idézett jogrendet sorozatosan sértette. 
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Ezzel a demokratikus jogállam joguralma, míg következményeként a politikai és 
szabadságjogukkal élő ünnepelők, de a békésen tüntetők politikai, szabadságukhoz 
és méltóságukhoz tartozó jogai súlyosan sérültek. 

Tények bizonyítják, hogy a miniszterelnök alkotmányos felhatalmazásával élve 
2006. október 23-án politikai döntésekkel ténylegesen irányította a rendőri csapat-
erők „tömegkezelését”. Ezért felelősség terheli a 2006. szeptember 17-étől kezdő-
dően, de különösen október 23-án a rendőri csapaterőkkel végrehajtott fellépések 
jogszerűtlensége, azokkal a szakszerűség és arányosság követelményeinek tudatos 
megsértései miatt. 

Sajtóban idézett nyilatkozatai bizonyítják, hogy észlelte a közterületen zajló bé-
kés rendezvényeken, azok eseményein a véleménynyilvánítás korlátozhatatlan sza-
badsága gyakorlásának folyamatos és súlyos megsértését. 

A rendőri erők fellépése nem volt szükségszerű, mert október 23-án rendőrök 
szorították rendbontók kisebb csoportjait a tüntetők békés tömegéhez, akiknek a 
feloszlatására nem volt törvényes okuk. A rendbontók kiemelésével, technikai kor-
donok vagy csapaterő-állomány felállításával kellett volna a békésen ünnepelőket, 
akárcsak a még erőszakos magatartást nem tanúsító kormányellenes tüntetőket 
megvédeni.

Bene László országos rendőrfőkapitány az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbsé-
gi, civil- és vallásügyi bizottságának, a Honvédelmi és rendészeti bizottságának és 
a Nemzetbiztonsági bizottságának 2006. október 31-én, az Országház delegációs 
termében megtartott együttes ülésének a jegyzőkönyve 93. oldalán írottak szerint 
jelentette ki:

„23-án beszéltem a miniszterelnök úrral (…) mobilon is beszéltünk természe-
tesen. Rendszeresen beszéltünk mobilon (…) pillanatok alatt lehet kommunikálni. 
Ennek nem az a szándéka, mert el akarunk valamit titkolni.” 

Bene László nem zárta ki, hogy a mobiltelefonon kapott „közvetett” utasításo-
kat, de arról nem nyilatkozott, hogy miről kommunikáltak rendszeresen.

A rendőri erők helyszínparancsnokai és felettesei közötti kommunikációt ugyan-
csak a rendszeresített szolgálati rádiórendszeren kívüli mobiltelefonon történő kap-
csolatokra alapozták. Megjegyzendő, hogy a hivatalos rádióforgalmazás tartalmát 
archiválás céljával dokumentálni kellett (és lehetett), míg a mobiltelefon-forgalma-
zás tartalmi elemei esetében erre nem volt lehetőség.

A tényfeltárásra kötelezett ún. Balsai-bizottság az ügydöntő fontosságú tények 
felderítésekor az országos rendőrfőkapitány úrtól megkapta valamennyi parancsno-
ki beosztásban tevékenykedett rendőrtiszt személyes mobiltelefonjának hívószámát 
(Az adatközlés nem terjedt ki a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által aktuálisan 
használt mobiltelefon hívószámának közlésére.)
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A politikai és rendőri felsővezetők mobiltelefonon való kapcsolattartásának 
szakértői elemzéssel történő értékelését azonban a cellainformációkat is magába 
foglaló híváslisták törlése meghiúsította. 

Mandátumának lejárta előtt a regnáló kormány törvényben rövidítette le a hí-
váslisták megőrzésének időtartamát, ezzel előrelátóan meghiúsította relevánsnak 
mutatkozó rendőri parancsok kimenő és beérkező hívásai időpontjainak, a cellain-
formációk alapján a parancsnok térbeli tartózkodása helyének, valamint nemcsak 
szolgálati elöljáróval, hanem – különösen politikai felelősséget hordozó vezetők-
kel – folytatott kommunikációknak, és azoknak a kriminálisan releváns történeti 
eseményeknek térben és időben azonosítható történéseikkel összefüggésbe hozható 
szakértői értékelését.

Ez az ügyfelderítési lehetőség ugyan a beszélgetések tartalmának megismerésére 
nem nyújtott volna lehetőséget, azonban a helyszíni parancsnokok, Gergényi Péter 
és Bene László felelős rendőri vezetők, valamint a politikai döntésekkel irányítási 
jogukat gyakorló politikai vezetők térben és időben való kapcsolattartásának tényét 
bizonyították volna.

A miniszterelnök alkotmányos felhatalmazását ténylegesen gyakorolta. Arról az 
írott és elektronikus médiákban több ízben is nyilatkozott. Tevékenységéről abszo-
lút hitelességgel az Országgyűlés elnökéhez, Kövér László úrhoz 2010. szeptem-
ber 23. napján keltezett levelének tartalma tájékoztat. Ezt a levelet ugyan azzal a 
szándékkal írta, hogy megindokolja: miért nem hajlandó a Gulyás Gergely ország-
gyűlési képviselő által vezetett országgyűlési albizottság előtt megjelenni, és az ott 
felteendő kérdésekre válaszolni5.

A rendőrség tevékenységének irányítását illetően írja: „Miniszterelnökként ter-
mészetesen többször is beszéltem rendőri vezetőkkel, részt vettem a Nemzetbizton-
sági Kabinet ülésén. Tájékoztatót, értékelést kértem, továbbá megfogalmaztam el-
várásaimat. Ez utóbbiak világosak voltak: a rendőrség minden rendelkezésére álló 
eszközzel, határozottan, de természetesen jogszerűen eljárva védje meg a közrendet. 
Akkor követtem volna el hibát, ha nem ezt teszem. Konkrét rendőri intézkedésre 
utasítást nem adtam, mert nem adhattam: nem volt hozzá jogom, speciális szakér-
telmem és késztetésem sem. Nem így kormányoztam.”

Megjegyzendő, hogy a miniszterelnök a Szilvásy György által elnökölt Nemzet-
biztonsági Kabinetnek 2006. október 23-án a délutáni órákban, majd a következő 
napon, október 24-én tartott ülésein valóban részt vett. Az ülésen elhangzottakról 
jegyzőkönyv nem készült, hanem Szilvásy rendelkezése alapján később egyik mun-

5 Lásd a 3. sz. mellékletben.
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katársa emlékeztető feljegyzést készített. Azokból az ülésen felszólalók nyilatkoza-
tai hitelesen nem ismerhetők meg.

A miniszterelnök aktivitását bizonyítja, hogy Petrétei József miniszter szeptem-
ber 19-én benyújtott lemondását, Gergényi Péter 2007. január 1-jével történő nyug-
díjazási kérelmét, továbbá a saját országos parancsnoki jogkörét sértő kormányfői 
intézkedések miatt a főkapitányi tisztéből távozási szándékát bejelentő Bene László 
lemondását sem fogadta el. A miniszterelnöknek ezek a döntései arról szólnak, hogy 
vállalta a politikai felelősséget a jogsértő rendőri intézkedésekért, mint amelyek 
megfeleltek saját intencióinak.

 A miniszterelnök és az országos rendőrfőkapitány közötti kapcsolattartás al-
kotmányos szabályainak a megsértését bizonyítja az Országgyűlés Gulyás Gergely 
által vezetett albizottsága előtt Petrétei József miniszter és államtitkára, Kondorosi 
Ferenc egybehangzó tényállítása arról, hogy a kormányfő elvárásainak az országos 
rendőrfőkapitány számára továbbításában ők nem vettek részt; ilyen államigazga-
tási tevékenységet nem végeztek. Az eltérő gyakorlatot az államtitkár úr törvény-
sértőnek jellemezte. (Miniszteréhez hasonlóan, az államtitkár lakásán tartózkodva 
televíziós helyszíni tudósításokból tájékozódott a közterületi eseményekről és szak-
irodalom tanulmányozásával önmagát mentálisan helyezte szolgálati helyzetbe.)

Herczegh Géza – Tersztyánszkyné Vasadi Éva – Zlinszky János emeritus alkot-
mánybírók által 2007. május 8. napjáról keltezett – „Észrevételek az úgynevezett 
Gönczöl-munkacsoport jelentésének megállapításairól” című6 – alkotmányossági 
szempontokat alapul vevő értékelése szerint a 2006. szeptember 17-ét követően – 
mindenekelőtt október 23-án – történt rendőri intézkedések nem voltak jogszerűek 
(törvényesek). Ugyanis a fellépések során oly mértékben sértették meg az irány-
adó hatályos jogszabályokat, hogy ezek miatt már a fellépés egésze sem tekinthe-
tő jogszerűnek; még akkor sem, ha valóban akadtak a tüntetők között rendbontók, 
akiket kellő időben ártalmatlanná kellett volna tenni, hogy a békés polgárok az Al-
kotmányban biztosított gyülekezési, illetve véleménynyilvánítási jogukat gyakorol-
hassák. A fellépés nem volt szükségszerű, mert a rendőrök szorították a rendbontók 
kisebb csoportjait a békés tüntetők tömegéhez, akiknek a feloszlatására viszont nem 
volt okuk. 

Az aktuálisan hatályos Alkotmányból idézettek – miképpen új Alaptörvényünk 
elvi tételei szerint is – a hatalom az ország népességét illeti, amely a népszuvereni-
tást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

6 Észrevételek az úgynevezett Gönczöl-munkacsoport jelentésének megállapításairól / Herczegh 
Géza, Tersztyánszkyné Vasadi Éva, Zlinszky János; Magyar Szemle Alapítvány. Budapest, 2007.
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Az Alkotmány 2. § (2) bekezdésének idézett diszpozíciója egyértelmű abban a 
tekintetben is, hogy a szuverén hatalomgyakorlás mindkét említett formája egyen-
értékű. 

Teljes bizonyossággal jelenthető ki, hogy amikor kormányon nem lévő ellenzéki 
erők közterületi békés rendezvényeken véleményt nyilvánítanak – azt akár petíció-
ba foglalva az illetékesekhez eljuttatni törekszenek –, a népszuverenitásból szárma-
zó jogukat éppen közvetlenül gyakorolják.

Demokratikus jogállam közéletének jellemzője ugyanis a többpártrendszer. 
Azonban mindig a választással uralomra kerülő kormány van döntési pozícióban, 
számára biztosítottak a hatalom eszközei. A politikai ellenzék mozgásterei azzal 
nem egyenértékűek, ide nem értve a békés gyülekezés és a véleménynyilvánítás 
kommunikációjának, miképpen a sajtónak a szabadságát. Azok sérthetetlenek.

Az Alkotmánybíróság 56/1991. (XI. 8.) AB határozatának megállapítása szerint 
az állami cselekvést meghatározó és viszonylagos stabilitással bíró jog maga az 
Alkotmány. Ez magában foglalja a szabadságjogok tiszteletét és védelmét, míg a 
36/1992. (VI. 10.) AB határozat deklarációja szerint egy szabadságjog megsértése 
ugyanolyan súlyú indok lehet az államszervezet működési zavarának megállapítá-
sára, mint az intézmények tevékenységének fennakadása.

Ebben a tekintetben pedig történeti valóság, hogy az 1990. május 2-tól jogállam-
ban, hatalmi berendezkedése szerint joguralomra áttért Magyarországon a rendőr-
ség állományának egy része 2006. szeptember 18–október 23. közötti intervallum-
ban politikai utasításra tömeges jogsértéseket követett el. Amikor a hivatalos szervek 
működésében fordul elő ilyen mérvű jogsértés, az a jogállamiságot olyan mértékben 
csorbítja, amely csak rendkívüli eszközökkel orvosolható. Ez a jogorvoslat azonban 
nem hárítható át a sérelmet szenvedett állampolgárokra. Ezért kellett a törvényhozó 
hatalomnak biztosítani a bíróságoknak azt a lehetőséget, hogy az utólag nyilvános-
ságra került tömegoszlatások-kiemelések, elfogások – rendőrségi és büntetés-végre-
hajtási intézményekbe beszállítások alkalmazási technikája miatt – a legtöbb esetben 
objektíve közokirat-hamisítással készült jegyzőkönyvek és ezt a tényállást fedezni 
kívánó rendőri vallomásokra alapozott bírói ítéletek semmisségét pontosan körülha-
tárolt feltételek teljesülése esetén, rendkívüli bírósági felülvizsgálati eljárásban, bíró 
által hozott és jogorvoslattal támadható határozatban kimondhassák7.

Alkotmányosan igazolható, hogy amennyiben a néphatalom közösségéhez tar-
tozók az Alkotmányban és a nemzetközi jogban deklarált véleménynyilvánítási jo-
gukkal éltek, annak gyakorlását az így érintettek igényei alapján őket a közrend 

7 Balsai-jelentés: a 2006. őszi erőszakos rendőri fellépésről. Budapest: Kairosz, 2011. 293 p.
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fenntartására hivatott államrendőrség biztosítani, illetve annak szabad gyakorlása 
során őket megvédeni tartozik. [Alkotmány, 61. § (1) bek.; 62. § (1) bek.]

A korabeli hatályos Alkotmány egyik legfontosabb általános rendelkezése volt, 
hogy „senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére, 
vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására”. [Alkotmány, 2. § (3) bek.]

A már megnevezett három emeritus alkotmánybíró tanulmányában hivatkozott 
az Alkotmánybíróság korabeli határozatának indokolása tartalmára, amely szerint 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké jelölése pártjelöltként eleve alkotmánysértő 
volt, majd a következő választási ciklusban megtévesztett polgárok szavazataival 
megválasztott, látszatlegalitáson nyugvó, de semmi esetre sem teljesen legitim Or-
szággyűlés és a miniszterelnöki újabb megbízás elnyerése súlyos alkotmányellenes-
ség és törvénysértések tényét mutatja. 

Ez a súlyos elmarasztalás hitelesen, az államszervezet demokratikus működése 
ellenőrzésére jogosított és egyben kötelezett dr. Sólyom László köztársasági elnök 
úr államfői deklarációira alapozható.

2006. november 25. napján az Alkotmány 29. § (1) bekezdésében felvett alkot-
mányos felhatalmazásával élve, egyben elveket képviselve szólalt meg. 

Megvalósult tényként utalt arra, hogy „alapvető normák bizonytalanná válása 
miatt hatalmi rendszerünkben tartósan morális válság következett be. Politikusok 
egyre kevésbé kezelik méltó helyükön az alkotmányos értékeket, amely felfogás fo-
kozatosan odáig fajult, hogy ha bármilyen alkotmányos elv útjában áll a politikának 
–, akkor majd megváltoztatják az Alkotmányt. Elviselhetetlen mértékű lett a megosz-
tottságból fakadó indulat és elfogultság, amely egyre többször felülírja az elveket.” 
Az őszödi beszédre kitérve, annak cinikus hozzáállását és annak pőre megnyilvánu-
lását, hogy a „cél szentesíti az eszközt”– elmarasztalta.

Kijelentette: „Demokrácia nem létezhet morális normák nélkül. Azok áttörése 
megkérdőjelezi a demokrácia bizalmi alapját. Aki ezeket a világos határokat tuda-
tosan, sőt büszkén átlépi, az ilyen jelenség nem maradhat válasz nélkül. A beszéd 
súlyos lappangó dolgokat tett láthatóvá. Itt a demokrácia alapkérdéseiről van szó: 
Vannak-e még normáink? Szabad-e hazudni? Szabad-e bármilyen eszközt igénybe 
venni a hatalom megtartása érdekében? Ha olyan helyzet áll elő, hogy ezek a kérdé-
sek mindenkiben felmerülnek, akkor válság van.”

Az államfő utalt a politikai válság történéseinek alkotmányos keretek közé tere-
lését célzó fellépésére, bár hozzátette, hogy az Országgyűlés bizalmi szavazásával 
arra adott válasz okán közjogi szerepe, lehetőségei lezárultak.

A kibontakozás a megoldás irányaként a jogállamban való bizalom visszaállítá-
sát az intézmények jogkövető működésében jelölte meg. Ennek legsürgetőbb próbá-
jaként a 2006. október 23-án történt rendőri túlkapások kivizsgálását határozta meg. 
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A kormánypárti frakciókat sürgetve nevesítette a hatalommegosztás ama klasszikus 
elvének a gyakorlását, hogy a törvényhozó hatalom ellenőrizze a végrehajtó hatal-
mat. Ezt a fékek és ellensúlyok fontosságának kiemelésével nyomatékosította.

Az államfő különbséget tett a törvénysértéseket elkövetők és a jogaikat erőszak 
nélkül gyakorló tüntetők között. Az előbbiekkel szemben a legszigorúbb fellépést 
nevezte meg feladatként, míg a békés tüntető állampolgárok és intézményeik meg-
védését alkotmányos kötelességként nevezte meg, akiknek jogait az államnak ga-
rantálnia kell.

Államfői direktíváinak és intelmeinek hatástalanságát érzékelve a köztársasági 
elnök úr az Országgyűlés 2007. évi őszi ülésszaka megnyitásakor elmondott be-
szédében elítélte a békés szándékú tüntetőknek és az erőszakos magatartás okán az 
Alkotmány biztosította keretekből kilépő radikálisoknak az összemosását, az or-
szágot fasisztákra és antifasisztákra, a nemzetiekre és nemzetellenesekre megosztó 
megnyilvánulásokat. 

Óvott a hatóságoknak a tüntetők elleni nyomás gyakorlásától, amellyel akár el is 
lehet téríteni őket alapjogaik gyakorlásától. Kiemelte :

„Az Alkotmány nem tűri az erőszakot. Intézményi oldalról ennek fontos kérdése, 
hogy a rendőrség milyen kényszerítő eszközöket alkalmaz. Ezek garanciális szabá-
lyok. Túllépésük a jogállamot érzékenyen sértik. A jogállam próbája lesz, hogy mit 
tesz az igazságszolgáltatás, a tavaly szeptemberben, de főleg az október 23-i tün-
tetéseken történteket, jogállamban a bűnt – mérlegelve minden súlyosító és enyhítő 
körülményét – meg kell büntetni.” 

Tényként állapította meg, hogy „megrendítően súlyos jogsértéseket követtek el 
a rendőrök”.

„De kérdés, kik állnak bíró elé?”
Érzékelte, hogy nagyon kevés ügy jut el a bírósági tárgyalásig, mert az ügyész-

ség a rendőr elkövetőket nem tudja azonosítani, és ennek felderítésében a rendőrség 
az ügyészséggel egyáltalán nem együttműködő. 

Kinyilvánította azt az aggodalmát, hogy félő: „sok ismert vezető felelőssége a 
szakmai és a politikai felelősségek szintjén tisztázatlan marad”.

Keserű szavakkal zárta azzal a felszólalását, hogy a felelősségek kivizsgálása 
helyett kitüntetések osztogatására került sor.

A köztársasági elnök úr intelmei az érintett kormányzati ciklusban hatástalannak 
bizonyultak.

A 2010. évi országgyűlési képviselői választásokon hatalomra került pártszö-
vetség előbb a választási, majd a kormányprogramjában kötelezettséget vállalt a 
2006. év szeptember és október hónapjaiban megvalósult köztörvényes, közvádra 
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üldözendő, egy részükben katonai bűncselekmények elkövetőinek felderítésére, fe-
lelősségre vonására.

A Büntető Törvénykönyvben büntetni rendelt katonai és köztörvényes bűncse-
lekmények egész sorát kimerítő, véresen brutális rendőri tevékenység miatt az Or-
szággyűlés az állami vezetői mulasztások, az állam nevében elkövetett jogsértések 
áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozatában 
megállapította, hogy „tovább súlyosította a helyzetet, hogy az előzetes letartóztatá-
sok indítványozásakor és elrendelésekor első fokon az ügyészi és a bírói szervezet 
sem volt képes alkotmányos rendeltetésének megfelelni, és a személyi szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedésekre az esetek többségében megfelelő szakmai indokok 
hiányában, a büntetőeljárás alapelveinek semmibevételével került sor.

Polgárai méltóságán, kiszolgáltatottságán keresztül az államba vetett bizalom és 
az állam tekintélye is sérült.

A demokratikus jogállam legsúlyosabb sérelme mégis az, hogy a történtekre kö-
vetkezmények nélkül kerülhetett sor, törvényszerűen ássa alá a jogállamba vetett 
közbizalmat és a közrendet, ha az állami vezetők megbízatásukkal, a rendelkezésük-
re álló monopolizált erőszak-hatalommal következmények nélkül élhetnek vissza, 
illetve nyilvánvaló mulasztásaik kivizsgálatlanul és megtorlatlanul maradhatnak.”

Az Országgyűlés – mert a rendőri intézkedésekről szóló jelentések súlyos ag-
gályairól még nem értesülhetett – az alkotmányos alapjogában, illetve személyhez 
fűződő jogában sérelmet szenvedettek kártérítéséből kizárta azokat a természetes 
személyeket, akiknek a büntetőjogi felelősségét jogerős bírói ítélet megállapította.

Az Országgyűlés határozata félreérthetetlen. Az ügyészi és a bírói szervezetet 
azért marasztalta el, mert nem voltak képesek alkotmányos rendeltetésüknek meg-
felelni, a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseikre többségében 
szakmai indokok hiányában a büntetőeljárás alapelveinek semmibevételével került 
sor, s emiatt a polgárok méltóságán és kiszolgáltatottságán keresztül az államba és 
intézményeibe vetett bizalom és az állam tekintélye sérült.

Indokolt emlékeztetni arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság és egyben az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács korabeli elnöke, Baka András elnök úr – az általa veze-
tett intézményi háttérrel támogatva – felháborodottan tiltakozott, hogy az Ország-
gyűlés az önálló, független bírói hatalmi ágat bírálta. 

Az okozati összefüggés miatt már itt indokolt utalni arra, hogy Gatter László, a 
Fővárosi Bíróság korabeli elnöke az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és 
vallásügyi bizottságának, az állam részéről a politikai szabadságjogokkal összefüg-
gésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottságának 2010. október 13. napján 
tartott ülésén arról nyilatkozott: 
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„… a Fővárosi Bíróság nevében megkövetek minden olyan állampolgárt, aki az 
esetleges felületes bírói munkavégzés miatt akár csak egy nappal is többet töltött a 
személyes szabadságot korlátozó intézkedés hatálya alatt, mint amennyit indokolt 
lett volna. … a (büntető)kollégium által lefolytatott vizsgálat jelentése alapján nem 
láttam, és nem látok most sem lehetőséget … törvényes lehetőséget a korábban ho-
zott döntések miatt bírák ellen fegyelmi eljárás, felelősségre vonás lefolytatására.”

A 2006. év két őszi hónapjában – különösen az október 23-i budapesti erőszakos 
cselekményekkel összefüggően – a magánszemélyeket személyes szabadságuktól 
jogsértő módon megfosztás, majd ügyeikben a „bíróság elé állítás” eljárásai soka-
ságában a fegyverek egyenlőségének elve, a tisztességes (fair) és kontradiktórius 
tárgyilagos eljárás, a felek rendelkezési jogát is érvényesítő védekezés joga, a tár-
gyalás dominanciája sérült a törvénytelen jogkorlátozások formájában. Ezeknek az 
alanyi jogokat tömegesen sértő tényeknek kiemelt figyelmet érdemlő korabeli do-
kumentatív alapja is van. 

Nevezetesen: 
A 2006. október 23-i budapesti erőszakos események feltárására és kivizsgálásá-

ra alakult Civil Jogász Bizottság – képviseletében többek között jelen sorok szerző-
je is – 2007. január 18. napján az ún. „bíróság elé állításos” eljárásokban hozott első 
fokú ítéletek súlyos anyagi és eljárásjogi tévedéseit a Legfelsőbb Bíróság és egyben 
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökéhez, Lomnici Zoltán elnök úrhoz 
intézett részletes jogdogmatikai érvelésekkel támadta meg. 

A 12 oldal terjedelmű tájékoztatás lényegében a büntetőeljárás garanciális nor-
máinak a megsértését vagy mellőzését, a büntető anyagi jogi rendelkezéseknek a 
jogtudomány elvi tételeit, a magasabb fokú bíróságok – különösen a Legfelsőbb 
Bíróság – iránymutató eseti döntéseit és a Legfelsőbb Bíróság büntetőkollégiumi 
állásfoglalásai összességét kitevő „élő-jognak” a figyelmen kívül hagyását kifogá-
solta. 

A Bizottság kezdeményezte, hogy egy bírói kisebbség súlyos tévelygései okán a 
bíróságba vetett közbizalom megőrzésének preventív védelme érdekében az elnök 
úr a Pesti Központi Kerületi Bíróság szakmai percsoportjának vezetőjét és ennek a 
bíróságnak, valamint a Budai Központi Kerületi Bíróságnak érintett bíráit az anya-
gi és eljárási élő-jogi ismeretek felfrissítése érdekében a Bírói Akadémián történő 
utánképzésre irányítani szíveskedjen.

A Civil Jogász Bizottság szorgalmazta, hogy az „élet kioltására alkalmas eszköz” 
parttalan, az ésszerű korlátokat is átlépő kiterjesztő értelmezése, annak következmé-
nyeként a „felfegyverkezve elkövetettség” minősítő körülményének a Legfelsőbb 
Bíróság Büntető Kollégiuma 61. számú állásfoglalása iránymutatásával ellentétes 
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jogsértő módon értelmezése miatt az elnök úr a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollé-
giumánál jogegységi eljárást kezdeményezzen. 

Az igazgatási jogkörének korlátaira utalva az elnök úr a 2007. február 2. napján 
keltezett válaszlevelében közölte, hogy a Civil Jogász Bizottság levelét igazgatási 
intézkedések megtétele érdekében a Fővárosi Bíróság elnökének, míg tájékoztatás 
céljából Solt Pál úrnak, a Magyar Bíróképző akadémia vezetőjének egyaránt meg-
küldte. Jelezte, hogy a jogegységi eljárás megindítását szorgalmazó javaslatot az 
illetékes kollégium vezetője vizsgálja meg. 

Később a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma a 61. számú állásfoglalásában 
kifejtett téziseit – jogrendbeli változtatások okán a 24/2007. BK véleményében – to-
vábbi részletes értelmezéssel kiegészítve és megerősítve fenntartotta.

Tényként állapítható meg, hogy a bíróságok anyagi jogi ítélkezési gyakorlata 
az „élet kioltására alkalmas eszköz” parttalan és homályos tartalommal kiterjesztő 
értelmezése, illetve arra alapozottan a „felfegyverkezve elkövetettség” az élő-jog 
dogmatikai kritériumainak nem felel meg. Az anyagi jogi értelmezés minden ilyen 
esetében a cselekmény minősítése egyben a büntetések kiszabásai tekintetében 
súlyos repressziókat eredményeztek. Ilyen esetekben a jogerős elítéléshez fűződő 
hátrányok tényén túlmenően az érintett állampolgárok ki lettek rekesztve az Ország-
gyűlés 33/2010. (VI. 11.) OGY határozatával elrendelt kártérítésből is.

A bíróságok igazságszolgáltatásában főbb vonalaiban vázolt injúriáknak előidé-
zői-okozói alapjai pontosan meghatározhatók az ügyészségi szervek nyomozati, 
vádelemelési, majd vádképviseleti hibáiban. Ebben a tekintetben különös figyelmet 
érdemelnek a már fentebb említett országgyűlési albizottság előtt 2010. szeptem-
ber 6. napján Falvai Zsolt, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség korabeli vezetője, és 
Szoboszlai-Szász Richárd, a Fővárosi Főügyészség büntető-helyettes főügyésze 
tényfeltáró nyilatkozatai. A terjedelmes jegyzőkönyvet mellékletként csatolva, ab-
ból kiemelést érdemel, hogy a közterületekről előállított személyek több száz főt 
tettek ki. 

Ihász Sándor fővárosi főügyész és Palásti Márta, a Budapesti VI–VII. kerületi 
Ügyészség vezetőjének a parlamenti albizottság előtt történt meghallgatása során 
azonban az is kiderült, hogy a Budapesti VI–VII. kerületi Ügyészségnek nem volt 
eljárásjogi hatásköre hivatalos személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 
eljárás indítására. Tekintettel a 3 napig tartható őrizetbe vétel lehetőségére, időhi-
ány okán az ilyen ügyeket nem adták át a hatáskörrel és illetékességgel rendelkeztő 
ügyészségi szervnek, ezért e probléma áthidalása érdekében garázdaság alapos gya-
núja miatt maguk tettek indítványt az előzetes letartóztatások elrendelésére, majd 
csak ezt követően adták át az ügyet törvényes eljárásra a katonai ügyészségre.
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A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai börtönébe a rend-
őrség által előállított személyek tömegéről, emberi méltóságuk megalázásánál is 
súlyosabb, törvénytelen kínzásnak is megfelelő gyötrelmeikről az Intézet akkori pa-
rancsnoka, Boglyasovszky Csaba bv. dandártábornok az Országgyűlés Gulyás Ger-
gely által vezetett albizottsága előtt 2010. szeptember 3-án elhangzott tájékoztatása 
szolgáltat megrendítő ismereteket.

Az elfogottak tömeges előállítása miatt – mert az igazgatási szolgálat mintegy 20 
fő zárkaszerű elhelyezésére rendelkezett ún. fachokkal – azok telítettsége, a befoga-
dási eljárás procedúrája, szakmai szolgálatának létszámhiánya okán, a felgyülemlett 
embereket előbb az Intézet folyosóin, majd az épület belső udvarán várakoztatták. 
Volt olyan személy, aki már egy napja nem evett, ivóvizet nem kapott, míg a befo-
gadásukig őket kísérő rendőrök személyében váltásokat hajtottak végre. A már nagy 
nyomatékkal említett utolsó mozzanatban a befogadáshoz szükséges okmányokat a 
váltással érkezett utolsó rendőr állította ki.

A Fővárosi Nyomozóügyészség vezetője, valamint a Fővárosi Főügyészség 
büntető-helyettes főügyésze a parlamenti albizottság előtt egyetértően nyilatko-
zott arról, hogy a büntetőeljárás megindításához szükséges megalapozott gyanút 
a közokiratoknak minősülő rendőri jelentések és rendőrtanúk vallomásai, azokkal 
felismerésre bemutatások alapozták meg. A polgári perrendtartásra hivatkozással a 
vezető ügyészek arról nyilatkoztak, hogy az ellenkező tény bizonyításáig a rendőri 
szervek által kiállított közokiratokat hitelesnek kellett elfogadniuk.

Semmi okuk nem volt feltételezni azok valóságtartalmát mindaddig, amíg az ott 
írtak ellenkezője be nem igazolódott. Csupán szembetűnő volt a rendőri jelentések 
tömegének típusossága. Állították, hogy elég sokszor előfordult az, hogy a rend-
őri jelentés tartalma megkérdőjeleződött, aggályosnak bizonyult. Később pedig a 
bíróságon a megalapozott gyanú kritériumát a rendőri jelentések és a rendőrtanúk 
vallomásai alapozták meg, míg a nyomozási bírók azok alapján a Be. 129. § (2) be-
kezdésének a) – d) pontjaiban írt okok valamelyikének meglétét bizonyítás, érdemi 
vizsgálat nélkül bírálták el.

Falvai Zsolt említette, hogy személyesen soha nem találkozott ilyen tömegű két-
séges rendőri jelentéssel, mint amilyeneket 2006 őszén tapasztalt. De hangsúlyozta, 
hogy ezek csak kételyt felvetők voltak, és nem lehetett egyértelmű állást foglalni ar-
ról, hogy ezek az érintett személyek ellentétes állításai tükrében ténylegesen hamis 
tartalmúak-e, vagy sem.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vezetője hangsúlyozta, hogy amennyiben va-
lótlan tartalommal állunk szemben, úgy az okirat készítőjének nem csak közokirat-
hamisítás miatt kell majd felelnie, hiszen a rendőri jelentés egyben hamis vádat is 
tartalmazott; így – amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy ez a bűncselek-

56 s Rendészet és emberi jogok – 2012/3. 



mény rendőrök terhére megállapítható – a hamis vád és a közokirat-hamisítás bűn-
tettei miatt egyaránt az elkövetőknek felelniük kell.

A Fővárosi Főügyészség büntető-helyettese, Szoboszlai-Szász Richárd főügyész 
úr elmondta, hogy amikor a rendőri jelentésekkel szemben felvethető problémákat 
észlelték, ő maga volt az, aki minden vezető figyelmét felhívta a rendőri jelentések 
különös gonddal értékelésére, és csak olyan ügyekben emeljenek vádat, amelyek-
ben a rendőri jelentést felvétel vagy egyéb bizonyítási eszköz alátámasztja.

A tárgyi időszakban folytatott ügyészségi tevékenység szakmai kritikájához ki-
emelkedő adalékul szolgál a Polt Péter legfőbb ügyész úr részére a 2006. évi őszi 
eseményekkel összefüggő intézkedések vizsgálatáról Ig. 18/2011-48/1. szám alatt 
készült korlátozott terjesztésű feljegyzés8. Az ugyancsak terjedelmi okok miatt csa-
tolt tanulmányból kiemelésre érdemes, hogy a vizsgáló főügyész dokumentumként 
értékelte: 

Ad 4) A Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiuma vezetőjének 2007. El. IV. C. 4/13 
számú vizsgálati jelentését, amely megállapítja, hogy a nyomozási bírók gyakran 
eltekintettek az eléjük állított személyek esetében a megalapozott gyanú bizonyí-
tékának vizsgálatától; csak néhány perc állt rendelkezésükre; nem egyéniesítettek; 
gyakran elmaradt döntéseik indokolása; többször fordult elő, hogy egyáltalán nem 
állt rendelkezésre az ügyész által megjelölt bizonyíték. A Jelentés utal arra, hogy a 
másodfokon eljáró bírói tanácsok az esetek egy részében megalapozott gyanú vagy 
a törvényben írt különös ok hiányában megszüntető határozatokat hoztak. Teljesí-
tendő követelményként írja, hogy az ügyészi indítványban meg is kell jelölni a rele-
váns bizonyítékokat, és nem elegendő utalni a csatolt iratok tartalmára. Az előzetes 
letartóztatás elrendeléséhez szükséges különös okok bemutatásának nagy számban 
teljes hiánya ennek a jelentésnek az ügyészi tevékenységet érintő súlyos kritikája. 

Számos esetben fordult elő, hogy az ügyészség 10–12, de volt, amikor 19 sze-
mélyt egyidejűleg, egy ügyben állított nyomozási bíró elé személyes szabadságuk-
tól előzetes letartóztatásba helyezéssel megfosztásáért. Ezek az indítványok nem 
feleltek meg az egyes személyek esetében az előzetes letartóztatás különös feltételei 
bizonyítékai bemutatása kötelezettségének. A legkirívóbb eset a 19 személy sor-
sáról döntés indokolásának nem egészen egy gépelt oldalnyi terjedelme, melynek 
tartalma kísérletet sem tett a bírói rendelkezés törvényességének kifejtésére.

A Jelentés a szervezet „házi irataira” alapozva tárgyalja a 6. pontban az ügyész-
séget érintő kifogásokat. A Jelentés készítője végkövetkeztetésként említi, hogy az 
utóbb kétségessé váló rendőri jelentések, illetve tanúvallomások alapján bekövet-
kezett bírósági marasztaló döntésekkel összefüggésben, a házi iratok alapján történt 

8 Lásd a 2. sz. mellékletben.
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elemzés eredményeként a Fővárosi Főügyészség 31 terhelt 22 ügyét terjesztette fel 
a Legfőbb Ügyészséghez. 9 terhelt esetében a rendőri jelentésen, illetve rendőr val-
lomásán túlmenően egyéb bizonyíték értékelésével került sor a bűnösség megálla-
pítására. A Jelentés 6. pontjában figyelmet érdemlő fejtegetés olvasható perújítási 
eljárás de facto alkalmazhatatlanságára. 

A II. fejezetben tárgyaltak a maguk összességében indokolták a kizárólag vitatott 
rendőri jelentésre, rendőr tanúvallomására alapozott, és már jogerőre emelkedett 
egyes ítéletek ellen térben és időben elkövetett és pontosan meghatározott bűncse-
lekmények elítéltjei javára a közbeszédben „semmisségi törvény”-nek nevezett 
rendkívüli jogorvoslati törvény meghozatalát.

VI. A semmisségi törvény alkotmányellenességére hivatkozva  
benyújtott indítványok alaptalansága

A pontosan nem ismert, csupán a sajtóközleményekből idézett jogi érvelésekre a 
következő válaszok adhatók:

Teljesen értelmezhetetlen, hogy a törvény súlyosan sérti a hatalmi ágak megosz-
tásának elvét. A népszuverenitás jogával felhatalmazott Országgyűlés gyakorolja 
a törvényalkotási jogait és kötelezettségeit. Törvényalkotásának alkotmányosságát, 
illetve az új Alaptörvénynek megfelelőséget az Alkotmánybíróság az intézményé-
ről alkotott törvényes felhatalmazások alapján vizsgálja. A jogerő után rendkívüli 
jogorvoslatokról alkotott törvények a fentiekben kifejtetteknek megfelelően sem 
a múltban, sem jelenleg nem sértik a hatalmi ágak megosztásának elvét. A való 
tényeket torzító állítás, hogy a törvényalkotó nemcsak felülvizsgálatra kötelezte a 
bíróságokat, de azt is előírja, hogy milyen döntést hozzanak.

A törvényhozó nem büntetőjogi kategóriaként fogta fel a semmisséget. Az Or-
szággyűlés nem a bíróság szerepében jár el, az ítéletek megalapozottságát és törvé-
nyességét nem vizsgálja. Az ex lege semmissé nyilvánítás az elítéltek jogi, erkölcsi 
és politikai rehabilitációját jelenti.

Ez a hivatkozás tehát a törvény tételes rendelkezéseivel áll ellentétben, és az 
vagy durva torzítás, vagy a norma ismeretének hiánya magyarázhatja.

A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) hivat-
kozásai a tényekkel szemben állnak és ezért értelmezhetetlenek. Ténybeli és jogi 
érveléseik alapvetően azért végzetesen hibásak, mert a büntetőeljárás alá vont sze-
mélyek összessége esetében a büntető – akárcsak szabálysértési – eljárások elren-
deléséhez szükséges „alapos gyanú” kritériumait illetően a közokiratnak minősülő 
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rendőri jelentések és tanúvallomások valóságtartalmának kétségbevonhatatlanságá-
ra alapozottak. 

A már említett Lomnici Zoltán úrhoz írt levél bevezetőjében történt utalás arra, 
hogy a Civil Jogász Bizottságot megelőzően éppen a Magyar Helsinki Bizottság 
fordult a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez, amelyben aggályaikat jelezték az állam-
polgári szabadságjogokat és a személyes szabadságot sértő egyes bírói határozatok 
meghozatala miatt. 

A történeti események tényei önmagukban cáfolják, hogy az országgyűlési 
képviselők politikai okokból felülírták a „független” igazságszolgáltatás ítéleteit. 
A „semmisségi törvény”-nek a jogbiztonságot sértő állításai az Alkotmánybíróság 
korábbi elvi döntéseivel ellentétben állnak.

A megelőző fejezetben tárgyalt tény- és jogkérdések tökéletesen érzékeltetik és 
bizonyítják, hogy a perújítási eljárás szigorúan, szorosan értelmezett szabályai al-
kalmatlanok és nem is működnek a virtuális valóságban. Az alapeljárásban fel nem 
merült újabb és az ügy érdemében releváns bizonyíték felhívásának lehetetlensége 
miatt perújítás kezdeményezőjének a perújítási eljárás megengedéséről szóló bíró-
sági határozat meghozatalára sincs esélye. 

Az Alkotmánybírósághoz forduló három ügyintéző bíró alkotmányellenességet 
észlelő álláspontjáról nyilatkozó legfelsőbb bírósági szóvivő eljárásjogi hivatkozás-
ként említette a bírák szabad mérlegelési jogának elvonását, a jogbiztonság sérel-
mét.

Ez a hivatkozás a törvény betűjével és szellemével ellentétes torzítás. Az ún. 
„semmisségi törvény” a rendkívüli jogorvoslati eljárás törvényi kereteit meghatá-
rozza. Annak lényege, hogy nem a törvény – ex lege – nyilvánítja semmissé a kü-
lönös elítélést, hanem a bíró peren kívüli eljárásban, a törvény rendelkezéseinek 
alapul vételével, az iratok tartalma alapján, bizonyítás felvétele nélkül mérlegelt 
döntést hoz a törvényi kritériumok meglétéről vagy hiányáról; arról indokolt hatá-
rozatot hoz, melyet a törvényben meghatározott jogosultak jogorvoslattal támad-
hatnak meg.

Az Alkotmánybíróságtól idézett, a megelőző négy semmisségi törvény alkot-
mányellenességét állító bírói indítványokat elutasító határozatok tartalma cáfolja a 
perjogi természetű kifogások alaposságát.

Ténybelileg és jogilag valótlan állítás, hogy ebben a sui generis eljárásban a bíró 
megdönthetetlen vélelemként találkozik a rendőri jelentések és tanúvallomások hi-
teltelenségével.

Jogalkotásunkban és ennek következtében az igazságszolgáltatás gyakorlatában 
a „megdönthetetlen vélelem” jogintézményként nem létezik.
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A Polgári Perrendtartásból korábban kiemelten idézett normának a közokiratok 
bizonyító erejével és annak megdönthetőségével kapcsolatos szabályozása önma-
gában cáfolja ennek az érvelésnek a teljes jogi képtelenségét. A közokirat minden 
lényeges elemét bizonyítással meg lehet támadni, és annak eredményétől függően 
ténybeli és jogi korrekciónak helye lehet.

Végezetül: csupán arra az alappal felvethető dogmatikai problematikára szük-
séges kitérni, hogy az Alkotmánybíróságnak az előző Alkotmányban és az Alaptör-
vényben felvett alapértékekre, emberi jogokra és szabadságokra (stb.) vonatkozó 
rendelkezései mennyiben érvényesek az Alaptörvény hatályba lépését követő idő-
ben.

Ebben a tekintetben az Alkotmánybíróság teljes ülése által 2012. május 8. napján 
meghozott X/2349/2012. AB határozatnak III/3.1. fejezetében kifejtett állásfogla-
lásra szükséges röviden utalni.

„Az Alkotmánybíróságnak azokra az alapértékekre, emberi jogokra és szabad-
ságokra, továbbá alkotmányos intézményekre vonatkozó megállapításai, amelyek 
az Alaptörvényben nem változtak meg alapvetően, érvényesek maradnak. Az előző 
Alkotmányon alapuló alkotmánybírósági döntésekben kifejtett elvi jelentőségű meg-
állapítások értelemszerűen irányadók az Alaptörvényt értelmező alkotmánybírósági 
döntésekben is. Ez azonban nem jelenti az előző Alkotmányon alapuló határozatok-
ban kifejtettek vizsgálódás nélküli, mechanikus átvételét, hanem az előző Alkotmány 
és az Alaptörvény megfelelő szabályainak összevetését és gondos mérlegelést kíván. 
Ha az összevetésnek az az eredménye, hogy az alkotmányjogi szabályozás változat-
lan, vagy jelentős mértékben hasonló, az átvételnek nincs akadálya.” 

Az Alkotmánybíróság mindenkire kötelező érvelése – mert a kiemelten említett 
jogintézmények tekintetében semmiféle változás nem következett be – valójában 
arról szól, hogy az 1992. év folyamán rendkívüli jogorvoslatként a jogrendbe felvett 
semmisségi törvények alkotmányosságát támadó bírói és más indítványokat eluta-
sító alkotmánybírósági határozatok indokolása változatlanul érvényes és irányadó.
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Mellékletek

1. számú melléklet
A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért 

(TASZ) szervezetek közös beadványa

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
1535 Budapest, Pf. 773.

Tárgy: indítvány jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására 
és megsemmisítésére 

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott dr. Kádár András Kristóf, mint a Magyar Helsinki Bizottság (1054 Bu-
dapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 36–38.) társelnöke, valamint dr. Dénes Balázs, mint a 
Társaság a Szabadságjogokért (1084 Budapest, Víg u. 28.) elnöke, az Alkotmány-
bíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § b) pontja, 21. § (2) bekezdése és 37. 
§-a alapján indítványozzuk, hogy a T. Alkotmánybíróság állapítsa meg a 2006. őszi 
tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. tör-
vény (továbbiakban: Törvény) alkotmányellenességét és egyúttal semmisítse meg 
a hivatkozott törvényt, mivel az a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 
évi XX. törvény 2. § (1) és 50. § (3) bekezdésébe ütközik.

Az indítványt a következő indokok támasztják alá.

1. A támadott Törvény törvényi formába burkolt egyedi aktus, s ez önmagában 
sérti a jogállamiságot és a bírói függetlenséget

A jogszabályi formába foglalt egyedi hatású döntésekkel kapcsolatos gyakorlatát 
a T. Alkotmánybíróság 5/2007. (II. 27.) AB határozatában foglalta össze, melyben 
a következőkre mutatott rá: „Az Alkotmánybíróság a 31/1998. (VI. 25.) AB ha-
tározatában kifejtette: »(…) mivel a joggal való visszaélés tilalmának forrása az 
Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése, alkotmányellenes az olyan rendelkezés is, amely 
amiatt ütközik az említett tilalomba, mert a jogalkotó valamely jogintézményt nem 
annak jogrendszeren belüli rendeltetése szerinti célra használt fel.« (ABH 1998, 
240, 245–246.) (…) Az Alkotmánybíróság a fenti megállapításra hivatkozással (…) 
a következőkre mutat rá: a jogalkotás diszfunkcionális, ha a jogalkotó normatív 
szabályozási tárgykörben (…) egyedi döntést hoz. A normatív aktus szükségképpeni 
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eleme ugyanis az, hogy a címzettek köre szélesebb, s nem közvetlenül és konkrétan 
meghatározott egy vagy több személy, vagyis a rendelkezés nem valamely konkrét 
egyedi ügyre vonatkozik. Ha a jogalkotó a hatályos jogszabály alkalmazását, vagy 
a jogszabály normatív módon történő módosítását kerüli meg az egyedi döntés jog-
szabályi formába öntésével, a megoldás visszaélésszerűvé válik.” 

A T. Alkotmánybíróság 5/2007. (II. 27.) AB határozatában megállapította, hogy 
az annak alapjául szolgáló indítványban kifogásolt jogszabályhely „szerinti egyedi 
esetre szabott, jogszabályi formába öltöztetett döntés sérti az Alkotmány 2. § (1) be-
kezdésében deklarált jogállamiság elvének szerves részét képező jogbiztonságot”.

A Törvény egyrészt egyedi esetekben való konkrét döntést tartalmaz, amikor 1. 
§-ában úgy rendelkezik, hogy a 2006. szeptember 18. és október 24. között a tör-
vény által taxatíve felsorolt bűncselekmények és szabálysértések miatti elítélések 
semmisnek tekintendők. Tekintettel az előzőekben hivatkozott 5/2007. (II. 27.) AB 
határozat megállapításaira, ezzel a Törvény súlyosan sérti az Alkotmány 2. § (1) 
bekezdésében szabályozott jogállamiság elvének immanens elemét jelentő joggal 
való visszaélés tilalmát és a jogbiztonságot. A jogalkotó ugyanis nem élhet vissza a 
törvényi formával.

Másrészt az indítványban kifogásolt jogszabály 3. § (1) bekezdés a) pontja az 
Alkotmány 50. § (3) bekezdése által deklarált bírói függetlenség követelményének 
sérelmét is megvalósítja azáltal, hogy törvényi formába foglalt konkrét és egyedi 
utasítást fogalmaz meg az 1. § szerint meghatározott ügyekben eljárt elsőfokú bí-
róságok számára. Hiszen a törvény lényege – ahogyan arra az 5/2007. (II. 27.) AB 
határozat is rámutat – a normatív, általános és absztrakt jelleg, szemben az egye-
di aktusok konkrét címzettekhez szóló, pontosan meghatározott esetekre vonatko-
zó jellegével. Így az Alkotmány 50. § (3) bekezdése szerinti törvény lényege is 
az, hogy absztrakt és általános szabályozás útján irányítsa a bírósági ítélkezést. A 
38/1993. (VI. 11.) AB határozat szerint „a csak a törvényeknek való alávetettség 
(…) – az Alkotmány határai és követelményei között maradó – független, folyama-
tos és rendszerképző törvényértelmezés és jogalkalmazás révén is biztosítja a bírói 
függetlenséget”. Vagyis az Országgyűlés által alkotott törvény nem adhat a bírósá-
gok számára konkrét utasítást egyedi esetekre, csak általános és absztrakt szabályt 
alkothat, teret engedve a bíró általi jogalkalmazásnak és jogértelmezésnek, amely a 
bírói ítélkezés lényege, és amelyre az Alkotmány 50. § (3) bekezdése által kimon-
dott bírói függetlenség vonatkozik. Az egyedi esetre vonatkozó formális törvény 
mindezek alapján a bírói függetlenség alkotmányos követelményének sérelmét 
eredményezi, miután egy másik hatalmi ágnak ad döntő befolyást az egyedi esetben 
történő bírói jogalkalmazásra.
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2. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése által deklarált jogállamiság sérelme

2.1. A jogállamiság sérelmének megvalósulása a hatalmi ágak elválasztása elvé-
nek sérelmével összefüggésben

A 2/2002. (I. 25.) AB határozatában a T. Alkotmánybíróság releváns gyakorlatát 
összegezve a következőket fogalmazta meg: „Bár az Alkotmány az államhatalmi 
ágak elválasztása elvét szövegszerűen nem tartalmazza, a Magyar Köztársaság ál-
lamszervezete ezen elv alapján épül fel. Ezt bizonyítják az egyes állami szervek (ha-
talmi ágak) feladatát és hatáskörét leíró alkotmányi rendelkezések, az állami szer-
vek egymáshoz való viszonyát érintő szabályok (szervezeti és eljárási garanciák), 
illetve az Alkotmányba foglalt összeférhetetlenségi rendelkezések. Az Alkotmánybí-
róság a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatában a hatalmi ágak elválasztásának elvét a 
jogállamiság alkotóelemének tekintette, s kifejtette, hogy ezt az elvet az Alkotmány 
is tükrözi (ABH 1993, 256., 261.). Az Alkotmánybíróság gyakorlatában az állam-
hatalmi ágak elválasztásának elvét (úgy is, mint az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe 
foglalt jogállamiság részét) következetesen érvényesítette.”

A 38/1993. (VI. 11.) AB határozat szerint „az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak 
elválasztása elvének (mint a jogállamiság alkotóelemének) értelmezése során abból 
a helyzetből indul ki, ahogy ez a szétválasztás a mai parlamentáris rendszerekben 
érvényesül, s ahogy azt az Alkotmány is tükrözi. A törvényhozó és a végrehajtó 
hatalom »elválasztása« ma lényegében a hatáskörök megosztását jelenti a parla-
ment és a kormány között, amelyek azonban politikailag összefonódtak. A parla-
menti többséget alkotó pártok alakítanak kormányt, a parlament zömmel a kormány 
törvényjavaslatait szavazza meg. A »jog«, amely folyamatosan keletkezik, az élet 
minden területét a választáson győztes pártok politikai programjának megfelelően 
újra- és újraszabályozhatja. Ilyen körülmények között a bírói hatalom sajátossága 
az, hogy a másik két, »politikai« jellegű hatalmi ággal szemben állandó és semleges 
(akkor is, ha a politikai programokat megvalósító törvényeket és rendeleteket (is) 
alkalmazza). (…) Ezt a semlegességet fogalmazza meg az Alkotmány 50. § (3) be-
kezdése azzal, hogy a bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alávetve. (…) 
Ebből következően a bíróság nem is lehet olyan kölcsönös meghatározottságban és 
függésben a többi hatalmi ágtól, amilyenben azok egymás között vannak.”

Az eddig kifejtettek alapján megállapítható tehát, hogy a magyar alkotmányos 
rendszerben a jogállamiság részét alkotó hatalommegosztás követelménye szoros 
összefüggésben áll az Alkotmány 50. § (3) bekezdésében megfogalmazott bírói füg-
getlenség elvével, hiszen a hatalmi ágak elválasztását azok önállósága és független-
sége biztosíthatja, s e vonatkozásban a 38/1993. (VI. 11.) AB határozat kiemelten 
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hívja fel a figyelmet a bírói hatalmi ág semlegességére, a többi hatalmi ág viszony-
rendszeréhez képest eltérő minőségére. 

A hivatkozott alkotmánybírósági határozat ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy 
„a csak a törvényeknek való alávetettség nemcsak a másik két hatalmi ág befolyását 
zárja ki tehát az ítélkezésre, hanem – az Alkotmány határai és követelményei között 
maradó – független, folyamatos és rendszerképző törvényértelmezés és jogalkal-
mazás révén is biztosítja a bírói függetlenséget. Az ítélkezés ilyen értelemben vett 
függetlensége is megköveteli, hogy a bíróságok és a másik két hatalmi ág között ne 
jöjjön létre olyan politikailag meghatározott függés, mint a parlament és a kormány 
között. (…) A bírói hatalom tehát független a másik két hatalmi ág politikai meg-
határozottságától és annak változásaitól, s ilyen értelemben állandó, folyamatos.” 
Vagyis az ítélkezési folyamatot, illetve annak eredményét másik hatalmi ág nem 
bírálhatja felül arra hivatkozva, hogy az ítélethez vezető bírói mérlegelés téves volt, 
mert a bírói függetlenség alapján az egyedi ügyekben a mérlegelés mind ténykér-
désben, mind jogkérdésben kizárólagos bírói monopólium.

Az indítványozók az 1. pontban rámutattak az egyedi esetre vonatkozó, a bíró-
ságok számára konkrét utasítást tartalmazó törvény bírói függetlenséget, azaz az 
Alkotmány 50. § (3) bekezdését sértő jellegére. Ehelyütt – a 2.1. pontban össze-
foglaltak alapján – azt szükséges megállapítani, hogy a Törvény azáltal, hogy a 
törvényalkotó a bíróságokat a szabad mérlegelési jogkörben meghozott bírói dön-
tések előre meghatározott tartalmú felülvizsgálatára (ti. megalapozatlanság okán 
semmissé nyilvánítására) kötelezi, a hatalmi ágak elválasztásának a jogállamiság 
követelményéből fakadó elvét is súlyosan sérti. A törvényhozó hatalmi ág konkrét, 
egyedi utasítás útján történő beavatkozása az önálló és független igazságszolgálta-
tás működésébe elfogadhatatlan egy alkotmányos jogállamban. 

A magyar jogrendszerben nem ismeretlen a semmisségi törvény koncepciója: 
1989-től 2000-ig négy semmisségi törvény született. Ezek funkciója az volt, hogy 
jogi elégtételt nyújtsanak a szocialista rendszer koncepciós pereiben ártatlanul el-
ítélteknek. Az érintett eljárások koncepciós jellegét kiterjedt történelmi kutatások 
támasztják alá, az eljárások tisztességtelen, a jogállami garanciákat semmibe vevő 
volta történelmi tény. A korábbi semmisségi törvények meghozatalával az Ország-
gyűlés deklarálta, hogy a semmissé nyilvánítani kívánt ügyekben nem volt füg-
getlen és pártatlan a magyar igazságszolgáltatási rendszer. Egy újabb semmisségi 
törvény elfogadása ugyanezt jelentené, ezzel súlyosan rombolná az igazságszolgál-
tatási rendszer legitimitását és a jogbiztonságot, ugyanakkor az igazságszolgáltatási 
rendszer függetlenségének vagy pártatlanságának hiányára vonatkozó bizonyíték 
nem áll rendelkezésre, ilyet az érintett törvény indokolása nem tartalmaz. A Törvény 
indokolása nem is arra utal, hogy az igazságszolgáltatás az érintett ügyekben ne lett 
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volna független vagy pártatlan, vagy egyébként ne érvényesültek volna az alkot-
mányos büntetőjog eljárási garanciái. A Törvény meghozatalának egyetlen indoka, 
hogy az érintett bírói döntések a törvényhozó megítélése szerint téves mérlegelés 
alapján születettek meg. Erre viszont – mint alább, a 3. pontban kifejtettek szerint 
rámutatunk – az Országgyűlésnek nincs alkotmányos hatásköre.

2.2. A jogállamiság sérelmének megvalósulása a jogbiztonság alkotmányos kö-
vetelményének sérelmével összefüggésben

2.2.1. A jogerő tiszteletben tartására vonatkozó alkotmányos követelmény sérelme

A 9/1992. (I. 30.) AB határozatában a T. Alkotmánybíróság elvi éllel mutatott 
rá arra, hogy „az Alkotmányban tételesen szereplő jogállam alapértékének sérelme 
önmagában is megalapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét”, és hogy 
„a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság”. Majd a következőket fejtette 
ki: a „jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, 
de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetőek 
a jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák. (…) Az anyagi igazságosság 
jogállami követelménye a jogbiztonságot szolgáló intézményeken 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 felada-
tai, amelyek megvalósulása érdekében megfelelő – elsősorban eljárási garanciákat 
nyújtó – intézményeket kell létrehoznia és az érintett alanyi jogokat garantálnia. Az 
Alkotmány tehát az anyagi igazság érvényre juttatásához szükséges és az esetek 
többségében alkalmas eljárásra ad jogot. (…) Az anyagi igazságosság és a jogbiz-
tonság követelményét a jogerő intézménye hozza összhangba – megint csak a jog-
biztonság elsődlegessége alapján. A jogerő intézménye, alaki és anyagi jogerőként 
való pontos meghatározottsága a jogállamiság részeként alkotmányos követelmény. 
Az Alkotmánynak megfelelően biztosított jogorvoslati lehetőségek mellett beállott 
jogerő tiszteletben tartása a jogrend egészének biztonságát szolgálja. A jogerős ha-
tározatok megváltoztathatatlanságához és irányadó voltához alapvető alkotmányos 
érdek fűződik.” 

A magyar alkotmánybírósági jogértelmezés a formális jogállamiságot (jogbiz-
tonságot) a materiális jogállamiság (jog igazságossága) elé helyezi. A 11/1992. (III. 
5.) AB határozatában a T. Alkotmánybíróság – a 9/1992. (I. 30.) AB határozatá-
ban foglaltakkal összhangban – a jogbiztonság és a jogerő alkotmányos követel-
ményével összefüggésben további releváns megállapításokat tett. Ezek szerint „a 
jogbiztonság elvéből főszabályként az következik, hogy lezárt jogviszonyokat sem 
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jogszabállyal, sem jogszabály hatályon kívül helyezésével – származzék ez akár a 
jogalkotótól, akár az Alkotmánybíróságtól – nem lehet alkotmányosan megváltoz-
tatni. Kivétel ez alól az elv alól csak akkor engedhető meg, ha azt a jogbiztonsággal 
konkuráló más alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és ezzel nem okoz céljához 
képest aránytalan sérelmet. Ilyen kivétel például a jogerősen lezárt büntetőeljárások 
felülvizsgálata az elítélt javára, ha az eljárás később alkotmányellenessé nyilvánított 
jogszabály alapján folyt. Ezt az alkotmányos büntetőjog követeli meg. A jogviszo-
nyok igazságtalan eredménye viszont önmagában nem érv a jogbiztonsággal szem-
ben. (…) Büntetőjogi garanciák alóli kivétel fogalmilag is csak a garanciák nyílt 
félretételével lenne lehetséges, ezt azonban a jogállam elve kizárja. (…).” 

A jelen indítvánnyal támadott jogszabály elkerülhetetlensége azonban bizonyít-
hatatlan, hiszen az alábbiakban hivatkozott perújítás intézménye lehetővé teszi azt, 
hogy az alkotmányos jogállamban szükségszerűen érvényesülő eljárási garanciá-
kat, valamint a bírói függetlenséget nem sértve kerüljön sor egyedi ügyekben az 
anyagi igazságnak is megfelelő döntések meghozatalára. 

A Törvény 1. §-ában a jogalkotó által megnevezett cselekményekkel összefüggő 
eljárásokat a bíróságok jogerősen lezárták. A római jog óta ismeretes jogelv a „res 
iudicata pro veritate accipitur”, mely szerint az ítélt dolgot igazságként kell elfo-
gadni. A res iudicata a jogerős ítéleti tényállás igazságának vélelmét és egyben azt 
is jelenti, hogy a cselekményeket csak egyszer lehet jogerősen elbírálni. Hiszen a 
jogerős határozatok megváltoztathatatlansága és irányadó volta olyan alkotmányos 
érdeket testesít meg, amely a jogállamiság részét képező jogbiztonság érvényesülé-
sének biztosítéka.

Kivételesen áttörhető ugyan a jogerő, gyengítve ezáltal a jogbiztonság elvét az 
anyagi igazságosság javára, azonban csak „az Alkotmánynak megfelelően biztosí-
tott jogorvoslati lehetőségek mellett”, az eljárási garanciák által biztosított megfe-
lelő eljárásrendben. Ugyanis a jogviszonyok igazságtalan eredménye önmagában 
nem lehet érv a jogbiztonsággal szemben, a sérelmet szenvedett fél alanyi joga nem 
az anyagi igazságossághoz, hanem az anyagi igazság érvényre juttatásához szüksé-
ges és alkalmas eljáráshoz tapad. 

A jogerő áttörésének kivételes eszköze – a jogbiztonságot szolgáló intézménye-
ken és garanciákon belül maradva – a perújítás. Perújításnak van helye – többek 
között – akkor, ha az alapügyben megállapított tényállás megváltoztatását ered-
ményezheti az új – azaz az alapeljárás során fel sem merült, avagy felmerült, ám 
értékelési körbe nem vont, el nem bírált – bizonyíték. Tipikusan ilyen eset, ha az 
alapeljárásban hamis tanúvallomáson alapult az ítélet – ahogyan a Törvény 1. §-a 
is alapvetően a rendőri jelentések és tanúvallomások kifogásolhatóságát teszi az 
1. § által meghatározott ügyekben született bírósági ítéletek semmissé nyilvánítá-
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sának alapjává. A perújítást, annak során a tanúvallomásokra és más bizonyítékok 
mérlegelésére irányuló bizonyítási eljárást azonban az alkotmányos büntetőjog kö-
vetelményei szerint, az eljárási szabályoknak és eljárási garanciáknak a szigorú be-
tartásával és érvényre juttatásával kell lefolytatni. Jogállami, alkotmányos keretek 
között csak így juthat érvényre az anyagi igazságosság. A jogbiztonság elvéből kö-
vetkezően – főszabályként – a lezárt jogviszonyokat jogszabállyal nem lehet alkot-
mányosan megváltoztatni, mint ahogyan ezt a Törvény teszi, mert az az Alkotmány 
2. § (1) bekezdésének sérelmét eredményezi.

2.2.2. A normavilágosság követelményének sérelme

A 11/1992. (III. 5.) AB határozat a normavilágosság követelményét a jogbiz-
tonság tartalmi elemeként rögzíti, kimondva, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek 
„értelmes és világos, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat kell hor-
doznia”. A Törvény 2. § (1) bekezdésének a) pontja azáltal, hogy az első fokon 
eljárt bíróság számára lehetővé teszi, hogy az „1. §-ban meghatározott területen 
és időhatáron belül, a tömegoszlatással közvetlen összefüggésben, méltányolható 
körülmények között elkövetett más bűncselekmény, továbbá a bíróság hatáskörébe 
tartozó szabálysértés miatti elítélést vagy megállapítást” semmissé nyilváníthatja, a 
normavilágosság követelményének sérelme által a jogbiztonság, s így a jogállami-
ság sérelmét eredményezi, mivel a „méltányolható körülmények között elkövetett 
bűncselekmény” fogalma olyan módon és mértékben bizonytalan, hogy azt a nor-
mavilágosság követelményével összeegyeztethetőnek tekinteni nem lehet.

3. Az Alkotmány 50. § (3) bekezdése által deklarált bírói függetlenség sérelme

A 17/1994. (III. 29.) AB határozat szerint „az Alkotmánybíróság értelmezésében 
a hatalmi ágak elválasztásának alkotmányos szerkezetében a bírói hatalom függet-
lenségének kitüntetett szerepe van. A bírói hatalom legfőbb sajátossága a másik két, 
»politikai« jellegű hatalmi ággal szemben ugyanis az, hogy állandó és semleges. 
Ezt a semlegességet fogalmazza meg az Alkotmány 50. § (3) bekezdése annak ki-
mondásával, hogy a bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alávetve. (…) 
Az Alkotmánybíróság erre az alkotmányos követelményre volt tekintettel, amikor a 
38/1993. (VI. 11.) AB (ABK 1993. június-július, 268.) határozatban megállapította, 
hogy a bírói hatalomnak függetlennek kell lennie a másik két hatalmi ág politikai 
meghatározottságától és annak változásaitól; e követelmény pedig kizárja a másik 
két hatalmi ág befolyását a bíróságok ítélkezésére. Az Alkotmánybíróság állandó és 
következetes gyakorlata szerint az Alkotmány 50. § (3) bekezdése alapján a minden 
külső befolyástól független bírói ítélkezés feltétel nélküli követelmény és lényegé-
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ben abszolút alkotmányos védelem alatt áll. Alkotmányos indokok megléte esetén, a 
bírói szervezetet érintő külső hatalmi jogkör érvényesülése is csak a független ítél-
kezés sérelme nélkül engedhető meg, illetve fogadható el alkotmányosnak. A szűk 
határok közötti alkotmányos külső igazgatási jogkörön túl, az európai államokban 
is csak a – rendszerint szervezetileg elkülönült – alapjogi (alkotmány)bíráskodás, 
valamint az Európai Emberi Jogi Bíróság jelenti e tekintetben kizárólag a bírói szer-
vezeten kívüli kontrollt.”

A 17/1994. (III: 29.) AB határozatból is kitűnik, illetve a 38/1993. (VI. 11.) AB 
határozatban is elvi éllel szögezi le az Alkotmánybíróság, hogy a bírói függetlenség 
alapvetően „az ítélkezésre vonatkozik, a további, státuszbeli és szervezeti garanciák 
is a független ítélkezéshez szükségesek”.

Az Alkotmány 50. § (3) bekezdése kimondja a bírák törvényeknek való aláve-
tettségét, ami nem zárja ki, hogy a törvényhozó a bírót törvény útján egy bizonyos 
ítélet meghozatalára kényszerítse, a 19/1999. (VI. 25.) AB határozat alapján például 
törvény a bíróságot meghatározott körülmények megléte esetében az ügyészi indít-
vány jóváhagyására kötelezheti. A jogkövetkezmények törvényhozó általi kötelező 
jellegű elrendelése (indítványozó ehelyütt visszautal az 1. pontban megfogalmazot-
takra) azonban túllépi az alkotmányosan elfogadható határt, ha a törvény a bírósá-
got más állami szerv – jelen esetben az Országgyűlés – javaslatához oly módon köti, 
hogy a bíróság számára sem a tények meglétének vizsgálata, sem a jogi szempontok 
mérlegelése nem marad lehetséges. 

Az Alkotmánybíróság 47/2003. (X. 27.) AB határozatában ugyanis a követke-
zőket szögezte le. „Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a bírósági döntésho-
zatal pusztán formális értelemben vett előírása nem felel meg az alkotmányossági 
követelményeknek. A lényeg abban áll, hogy a bíróság ténylegesen mit vizsgálhat és 
mit mérlegelhet a döntés kialakításakor. A jogviszonyokat véglegesen lezáró bírói 
eljárás nem szólhat más szervek döntéseinek vagy elhatározásának formális felül-
vizsgálatáról [39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 272.], s nem lehet 
más szervek döntéseinek formális megjelenítője sem. (…) A bíró törvényi alávetett-
sége nem terjedhet odáig, hogy az a döntéséért személyes és szakmai felelősséggel 
tartozó bírót más hatóság elhatározásán alapuló intézkedés kritikátlan megjelení-
tőjévé fokozza le. Nem járhat továbbá azzal sem, hogy a bíróság bármely döntést 
valódi mérlegelési lehetőség nélkül, a bírói meggyőződés kialakításához szükséges 
eszközök és jogi feltételrendszer hiányában, avagy valamely, az említett feltételeket 
biztosító eljárás keretében korábban kialakult meggyőződése ellenére kényszerüljön 
meghozni.” 

Az olyan törvényi rendelkezés tehát, amely alapján a bíróságok hivatalból kö-
telesek – az eljárásban felhasznált bizonyítékok számától, keletkezésének körül-
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ményeitől függetlenül – egyedi ügyben konkrét, törvény által előre meghatározott 
tartalmú döntést hozni, a független ítélkezés alapját jelentő bírói döntési jogkört 
teljes egészében kiüresíti és ezáltal az Alkotmány 50. § (3) bekezdésének sérelmét 
valósítja meg. 

A Törvény a törvényhozó hatalomnak a büntetőeljárás keretében lefolytatott 
bizonyítási eljárásba való beavatkozása következtében teljes mértékben elvonja a 
bírótól a szabad mérlegelés és a bizonyítékok szabad értékélésének jogát annak a 
vélelemnek a felállításával, hogy a 2006-os zavargások során elkövetett egyes cse-
lekmények után lefolytatott büntetőeljárásokban a rendőrség minden esetben hamis 
jelentéseket készített, illetve a rendőrök minden esetben hamisan vádolták a gya-
núsítottakat. A vádlottak és a rendőrök ellentétes tartalmú vallomásai közül a bíró-
ság jogosult az egyiknek hinni, a másikat elvetni. Ezt az értékelést kizárólag a bíró 
végezheti el, a törvényhozó a történeti tényállás és a bűnösség, illetve ártatlanság 
megállapításába nem szólhat bele, hiszen a bírói függetlenség praktikusan az ítél-
kezési tevékenységben, az annak során elvégzett autonóm mérlegelésben ölt testet. 

Ebből fakadón az Országgyűlés mint külön hatalmi ág nem alkothat olyan tör-
vényt, amely a szabad bírói mérlegelés körében megszületett jogerős bírósági dön-
tések megsemmisítésére kötelezi a bíróságokat arra hivatkozva, hogy a törvény által 
megjelölt döntések megalapozatlanságuk okán semmisek. A Törvény azonban pon-
tosan ezt teszi, amikor a bíróságot a korábban meghozott bírósági ítélet mérlegelés 
nélküli megsemmisítésére kötelezi, ráadásul úgy, hogy az eljárásokat a bíróság hi-
vatalból köteles megindítani. Az, hogy az Országgyűlés ilyen tartalmú törvény meg-
hozatalával felügyeletet gyakorol a független bírói ítélkezés felett, egy alkotmányos 
jogállamban semmiképpen sem fogadható el.

A bírói függetlenség alkotmányos elvének fontos részét képező szakmai függet-
lenséghez az is hozzátartozik, hogy az ítélet tartalmát nem bírói szervek nem el-
lenőrzik. A 2. § (1) bekezdéséből következő hatalommegosztás követelményével 
szoros összefüggésben – tekintettel arra, hogy csak így zárható ki a más hatalmi 
ágak általi befolyásolás – kizárólag a bírói szervezeten belüli szakmai kontroll 
egyeztethető össze a bíró szakmai függetlenségével. Ugyanis az igazságszolgálta-
tás szakmai kontrollja is igazságszolgáltatás, ezért csak így érvényesülhet az igaz-
ságszolgáltatás bírói monopóliumának az Alkotmány 45. §-ából következő elve. A 
bírói monopólium követelményének pedig nemcsak első fokon, de a többi szinten 
is érvényesülnie kell. A szakmai ellenőrzés kizárólag a bírói jogorvoslati rendszer 
keretein belül valósulhat meg. A szakmai kontrollnak és a jogerő áttörésének az in-
dítványozó által kifogásolt Törvény által szabályozott esetben a bírói szervezet- és 
jogorvoslati rendszeren belüli megfelelő eszköze a perújítás, az Országgyűlés által 
alkotott Törvénnyel ez a cél – alkotmányos keretek között – nem valósítható meg.
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Mindazonáltal a Törvény 2. és 3. §-a a bírói szervezetrendszer alkotmányos logi-
kájával is ellentétes, mivel az első fokon eljárt bíróságot kötelezi a magasabb fokú 
bíróság határozatának megsemmisítésére.

Tisztelt Alkotmánybíróság!

A fentiek alapján indítványozzuk, hogy a T. Alkotmánybíróság állapítsa meg a 
2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi 
XVI. törvény alkotmányellenességét, és semmisítse meg a hivatkozott törvényt. 

Budapest, 2011. március 15. 
 
Tisztelettel: 

    Dr. Kádár András Kristóf    Dr. Dénes Balázs
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2. számú melléklet
 Dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr számára Dr. Bodony István 

legfőbb ügyészségi főügyész összefoglaló Jelentés-ének 6. pontja

(részlet)
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3. számú melléklet
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök levele 

Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének
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Bögi sándor – Juhász iMre – luKonics eszter

Gyermekjogok, a rendőri intézkedések tükrében

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van 
valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész 
kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígé-
ret és gyönyörűség.” (Gárdonyi Géza)

I. Előszó

Alapjogok és gyermekjogok

Az alapjogok olyan alapvető jogosultságot jelentenek, amelyek mindenkit megil-
letnek, vagyis ezekkel mindenki rendelkezik, és az államnak önkorlátozó módon 
ezeket tiszteletben kell tartani és biztosítani kell gyakorlásukat.

A történelmi fejlődés eredményeként vérzivataros forradalmak árán sikerült ki-
harcolni az ember veleszületett jogainak elismerését. Az alapjogokat többféle jogi 
megközelítésben lehet vizsgálni, de egyben minden vélemény megegyezik: az alap-
jogokat korlátozni csak nagyon kivételes esetben lehet.

Alapjogok az állampolgárok azon jogai, amelyek az állampolgári szabadságot és 
jogegyenlőséget, valamint az emberszeretet követelményeit hivatottak megvédeni 
az államhatalom szervezeteinek esetleges túlkapásaival szemben.

A gyermekeket – kevés kivételtől eltekintve – ugyanazok a jogok illetik meg, 
mint a felnőtteket. Ezek a kivételek az életkorból eredő sajátosságok, melyek a vá-
lasztójoghoz, a munkavállalás jogához kapcsolódnak.

A gyermekjogok vizsgálatakor egy dolgot nem szabad szem elől téveszteni: a 
gyerekek a jövő felnőtt társadalmának tagjai. Ha az alapvető jogok gyermekkorban 
sérülnek, olyan időzített bombát helyezünk el a jövő társadalmakban, amelyek rette-
netes károkat tudnak okozni. Sok esetben ezek a sérülések olyan deviáns felnőttekké 
alakítják a gyermekeket, akik embertársaik életére törnek, vagy tömegkatasztrófák 
előidézésével próbálnak szabadulni a bennük kialakult kényszerképzetek világából.

dr. Bögi sándor – a Független Rendészeti Panasztestület titkárságvezetője
dr. Juhász iMre Ph.d. – a Független Rendészeti Panasztestület elnöke
dr. luKonics eszter – a Független Rendészeti Panasztestület tanácsadója



Ezért különösen nagy felelősség terheli a szülőket, pedagógusokat, a hatóságo-
kat és minden olyan személyt, aki hivatásból vagy magánszorgalomból gyermekek-
kel kerül kapcsolatba.

A szakirodalom széleskörűen tárgyalja a gyermekek családban elfoglalt helyét, 
szerepét, az iskolai oktatásban való részvételét, a gyermekmunkát mint a kizsákmá-
nyolás egyik eszközét, valamint a gyermekprostitúciót egyaránt. Ezek a területek 
komoly kutatások eredményeként oly mértékben feltérképezettek, hogy szinten tar-
tásuk és a szükséges beavatkozások képesek biztosítani a gyermekjogok eredmé-
nyes gyakorlásának védelmét.1

Jelen dolgozat egy eddig nem kutatott területen kíván vizsgálatot folytatni a Füg-
getlen Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Testület) közel 4 éves gyakorla-
tából és tapasztalataiból merítve, nevezetesen a rendőri intézkedések gyermekek 
jogait érintő vagy sértő hatásai tekintetében. Ezen témakörön belül célszerűnek tűnt 
elhatárolni a felnőttekkel szembeni intézkedés során történő gyermeki alapjogsérel-
meket, a gyermekekkel szembeni alapjogsérelmek, illetve a várandós kismamákkal 
és így a magzattal szembeni alapjogsérelmek vizsgálatát.

A nemzetközi és a hazai jogi szabályozás ismertetését követően ezen jogesetek 
ismertetésével kívánjuk felhívni a figyelmet a rendőri szervek intézkedési tevékeny-
sége során szem előtt tartandó alapjogi sérelmek okozásának eshetőségére.

II. A gyermekjogok nemzetközi jogi szabályozása

Mint arról a bevezetőben szóltunk, a gyermekeket – kevés kivételtől eltekintve – 
megilletik mindazok az emberi jogok, amelyek a felnőtteket, hiszen a gyermek: 
ember. A gyermekek sajátos helyzete azonban olyan sajátos jogok biztosítását is 
megköveteli, amelyek speciálisan csak a gyerekekre vonatkoznak, ezért fokozott 
védelmet igényelnek.

Genfi Deklaráció 1924.2

1924-ben egy magánszervezet, „A gyermekek megsegítésére létrehozott nemzetkö-
zi Unió” kezdeményezte a Nemzetek Szövetsége közgyűlésén a gyermekek helyze-
tére vonatkozó deklaráció előterjesztését. Ebben az évben a Nemzetek Szövetsége 

1 rózsás eszter: Gyermekjogok. Dialóg Campus, Pécs 2011. 208. o.
2 Elfogadva és kinyilvánítva a Közgyűlés 1948. december 10. napján kelt 217 A (III) sz. határozata 

által.
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elfogadta a Genfi Deklarációként emlegetett dokumentumot, amely elsőként fogal-
mazta meg a gyermekek védelmére vonatkozó általános igényt és az ehhez szorosan 
kapcsolódó állami, társadalmi feladatokat.

UNICEF, az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) Gyermekalapja3

Az ENSZ Közgyűlésének megbízásából 1946 óta a gyermekek jogai védelmében 
tevékenykedik, közreműködik a gyermekek alapvető igényeinek kielégítésében, va-
lamint képességeik kielégítéséhez szükséges lehetőségek megteremtésében.

Az UNICEF a világ legnagyobb gyermekvédelmi szervezete. Magyarországon 
1971 óta működik az UNICEF Magyar Bizottsága, mely 2011. július óta alapítványi 
formában végzi munkáját.

Nyilatkozat a gyermek jogairól 1959.4

Az ENSZ 1959-ben elfogadott gyermeki jogokra vonatkozó deklarációja is a Gen-
fi Deklarációra hivatkozik vissza preambulumában. Az 1959. évi deklaráció, mely 
valójában csupán ajánlás, még nem szabályozta teljeskörűen a gyermekek speciális 
védelmével kapcsolatos kérdéseket és nem szabhatott az államokra konkrét kötele-
zettségeket ezekre nézve, jelentősége mégis az, hogy előrevetítette a gyermekjogo-
kat átfogóan szabályozó egyezmény kidolgozásának igényét.

A deklarációt (Nyilatkozat a gyermek jogairól) az ENSZ-közgyűlés 1959. no-
vember 20-án fogadta el. Ebben néhány konkrét jogot is megfogalmaztak, így pél-
dául a névhez, az állampolgársághoz, vagy az ingyenes alapfokú oktatáshoz való 
jogot, 5. számú elvként pedig rögzítik, hogy „A fizikailag, szellemileg vagy társa-
dalmilag hátrányos helyzetben levő gyermeknek a helyzete által megkívánt különle-
ges kezelést, oktatást és gondoskodást kell biztosítani.”.

ENSZ Egyezségokmányok 1966.

A gazdasági, szociális és kulturális jogokról, illetve a polgári és politikai jogokról 
1966-ban elfogadott Egyezségokmányokkal jöttek létre az első átfogó emberi jogi 
szerződések. Ezen dokumentumok a gyermekjogokkal kapcsolatban tartalmazzák a 
gyermek jogát arra, hogy a család, a társadalom és az állam megvédje; a névhez és 

3 Alapvető tények az ENSZ-ről, 49. oldal
4 Hazánk 1999. március 19-én csatlakozott az egyezményhez.
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állampolgársághoz való jogát; a diszkrimináció tilalmát; valamint a gyermek védel-
mét a szülők házasságának felbomlása esetén.

Egyezmény a Gyermekek Jogairól 1989.

Az egyezmény célja, hogy a gyermekjogokat összefoglalja, és hogy aktív szerepvál-
lalásra késztesse az államokat a gyermekek jólétének biztosítása érdekében.

1989. november 20-án, 30 évvel a Gyermek jogairól szóló nyilatkozat elfogadása 
után, az ENSZ Közgyűlése elfogadta az egyezményt, melyet 1990. január 26-án, az 
aláírás megnyitásának napján már 61 ország aláírt. Rendkívül gyorsan, 1990. szep-
tember 2-án, egy hónappal a huszadik ratifikáció után hatályba lépett és a világ majd 
minden országa ratifikálta. (Az USA és Szomália kivételével.) Hazánk az 1991. évi 
LXIV. törvénnyel hirdette ki. Az Egyezmény I. rész 1. cikke kimondja, hogy „az 
Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem 
töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát 
már korábban eléri”.

A Gyermek Jogairól szóló egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvei

Két jegyzőkönyv született, mellyel pontosították az Egyezmény rendelkezéseit és 
szabályozták a gyermekek fegyveres konfliktusokban való részvételét, illetve meg-
tiltották a gyermekkereskedelmet, a gyermekprostitúciót és a gyermekpornográfiát.

A jegyzőkönyveket az Országgyűlés 2009 decemberében erősítette meg.

Európai Szociális Karta, Torino5

A Karta I. rész 7. pontja kiemeli, hogy „A gyermekeknek és a fiataloknak különleges 
védelemre van joguk azokkal a fizikai és morális veszélyekkel szemben, amelyeknek 
ki vannak téve.” 6

A Karta 7. cikke taglalja a gyermekek és fiatalok védelemhez való jogát, amely 
a munkaviszonyra, a munkaidőre, az éjszakai munkára, a szabadságra, a rendszeres 
orvosi vizsgálatra, illetve a fizikai és morális védelemre vonatkozik.

5 Beiktatta az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény.
6 Európai Szociális Karta, 1961. október 18. (I. rész 7. pont)
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Hágai Egyezmény7

Egyezmény a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedé-
sekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ügyekre irányadó joghatóságról, 
alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája8

A társadalmi változások, a társadalmi haladás, valamint a tudományos és techno-
lógiai fejlődés szükségessé tette az alapvető jogok megerősítését és ezen jogoknak 
egy chartában történő kinyilvánítását.

A Charta 24. cikke rögzíti a gyermekek jogait. A 21. bekezdés leszögezi, hogy 
„A hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében 
a gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie.”

III. Hazai szabályozás

Gyermekjogok az Alaptörvényben, visszatekintés az Alkotmányra

Az Alaptörvény Nemzeti hitvallást követő Alapvetés részének – amely Magyar-
országra mint államra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, az alapértékeket és al-
kotmányos alapelveket, államcélokat, valamint az Alaptörvényre és az egyéb jog-
szabályokra vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartalmazza – L) cikke deklarálja, 
hogy „Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkén-
tes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet 
fennmaradásának alapját”. A cikk (2) bekezdése szerint „Magyarország támogatja 
a gyermekvállalást”, valamint (3) bekezdése rögzíti, hogy sarkalatos törvény sza-
bályozza a családok védelmét. Szükséges visszautalni arra, hogy a 2011. december 
31-éig hatályban levő, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 

7 A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együtt-
működésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és 
végrehajtásról szóló egyezményt 1996. október 19-én kötötték meg Hágában. Beiktatta a szülői fele-
lősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint 
az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, 
Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény.

8 Az Európai Unió Alapjogi Chartáját 2000. december 7-én a nizzai csúcstalálkozón írták alá.
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törvény (a továbbiakban: Alkotmány) szintén rögzítette a házasság és család Ma-
gyar Köztársaság általi védelmét (15. §), illetőleg a 16. § külön kiemelte: „a Magyar 
Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelé-
sére, védelmezi az ifjúság érdekeit”. 

Az Alaptörvény kifejezetten a gyermekek számára garantált alapjogokat a máso-
dik, az alapvető jogokról és kötelezettségekről rendelkező Szabadság és felelősség 
című részben részletezi. A XV. cikk (5) bekezdése szerint: „Magyarország külön 
intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.” 
Látható, hogy az Alaptörvény amellett, hogy a hivatkozott cikk további bekezdé-
seiben az általános jogegyenlőségi szabályt és a megkülönböztetés általános tilal-
mát határozza meg, külön védelemre szoruló csoportként emeli ki mások mellett 
a gyermekeket, biztosítva ezáltal számukra a különleges gondoskodást és annak 
szükségességét.

Ezt követően a XVI. cikk további szintén közvetlenül a gyermekeket illető alap-
vető jogokról rendelkezik. Az (1) bekezdés szerint: „Minden gyermeknek joga van 
a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gon-
doskodáshoz.” A rendelkezés az Alkotmány 67. § (1) bekezdését „váltja fel”, amely 
kimondta: „A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az 
állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfe-
lelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.” Ezen védelmet és gondos-
kodást a család, másrészről az állam és az egész társadalom köteles biztosítani. Az 
Alkotmánybíróság az Alkotmány ezen passzusát illetően kimondta, hogy az állam 
szerepe a gyermekek védelmében és a róluk való gondoskodásban az, hogy meg-
határozza a gyermekek alapvető jogai érvényesítésének garanciáit, létrehozza és 
működtesse a gyermekek védelmét biztosító intézményrendszert9.

Itt kell rámutatni arra, hogy jelen dolgozat témáját illetően az állam oldalán az 
ország rendje felett őrködő szervezet, azaz a rendőrség tevékenysége meghatáro-
zó. A rendőrség akkor, amikor intézkedést foganatosít akár egy kiskorú személlyel 
szemben, akár pedig egy kiskorú személy jelenlétében, köteles az állam megteste-
sítőjeként érvényre juttatni az Alaptörvényben és az egyéb jogszabályokban fog-
lalt, gyermekeket megillető garanciákat. Köteles oly módon eljárni, hogy a némileg 
mindenkivel szemben kiszolgáltatott helyzetben levő gyermeknek a legkevésbé 
okozzon hátrányt. Ki kell ugyanakkor jelenteni azt, még ha a rendőrség az alapve-
tő jogok tiszteletben tartásával és a gyermek védelmében is jár el, még egy olyan 
rendőri intézkedés is, amelynek a gyermek nem közvetlen, hanem „csak” közvetett 
érintettje, felmérhetetlen károkat okozhat a gyermek lelkében, és negatívan befolyá-
solhatja személyisége (testi, szellemi, erkölcsi) fejlődését.

9 434/E/2000 AB határozat
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Az Alaptörvény XVI. cikkének további bekezdései – az Alkotmányhoz10 hason-
lóan – egyrészről jogosultságként fogalmazzák meg a szülők számára a neveltetés 
megválasztását, másrészről kötelezettségként írják elő a kiskorú gyermek feletti 
gondoskodást, ami magában foglalja a taníttatást is: „(2) A szülőknek joguk van 
megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. (3) A szülők kötelesek kiskorú 
gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük tanítta-
tását.” Az Alaptörvény a nagykorú gyermek számára előírja a rászoruló szülőkről 
való gondoskodást. Mind az Alaptörvény, mind az Alkotmány külön rendelkezik a 
művelődéshez való jogról, amely jog minden magyar állampolgárt megillet, vala-
mint kiemeli egyebek mellett a gyermekek megfelelő fejlődését biztosító kötelező 
alapfokú oktatást.11

Az Alaptörvény ugyanezen részének II. cikke szerint: „Az emberi méltóság 
sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a 
magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” A passzus második mon-
datának második fordulata egy jelentős újítást tartalmaz az Alkotmányhoz képest 
azzal, hogy kimondja: a magzatot fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Az „új” 
rendelkezés érvényesülése és érvényesítése a rendőri intézkedések vonatkozásában 
akkor fog előtérbe kerülni, amikor a rendőri intézkedés foganatosítására egy váran-
dós nővel szemben kerül sor.

A gyermekek alapjog-gyakorlásával összefüggésben az Alkotmánybíróság állás-
pontjáról kell megemlékezni, amelyet még az Alkotmány egyes rendelkezéseinek 
értelmezésével összefüggésben fogalmazott meg: az Alkotmány szerint az embe-
ri jogok „mindenkit” megilletnek, az állampolgári jogok értelemszerűen a magyar 
állampolgárokat, egyes jogoknál az Alkotmány maga határozza meg a sajátos 
jogosulti kört (menedékjog, választójog). Az Alkotmány nem él következetesen az 
alapjogi jogképesség és az alapjog gyakorlásához való jog megkülönböztetésével. 
(A választójognak elvileg az utóbbi körbe tartozó korlátait a 70. §-a választójogból 
való kizárásként, vagyis a jogképesség hiányaként határozza meg.) Az alapjog-gya-

10 Az Alkotmány 67. § (2) bekezdése szerint: „A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek 
adandó nevelést megválasszák.” Alkotmány 70/J. §: A Magyar Köztársaságban a szülők, gondviselők 
kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni.

11 Alaptörvény XI. cikk: (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Ma-
gyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező 
alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján 
mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben 
meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. Alkotmány 70/F. §: A Magyar Köztársaság 
biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot. (2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot 
a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, 
képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatás-
ban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.
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korlás feltételeit azonban a törvények egyes személyi körökre nézve megállapíthat-
ják. A gyermeket megilletik az alapjogok. Az Alkotmány kifejezetten csak a válasz-
tójogból zárja ki a gyermekeket. A gyermek az alapjogokat – mint mindenki más 
is – azokkal a feltételekkel gyakorolhatja, amelyeket az egyes jogterületek számára 
előírnak. Az ilyen korlátozások viszont alkotmányossági vizsgálat tárgyai lehetnek. 
Ahol a törvények nem szabályozzák a kis- és fiatalkorúak joggyakorlását, az Al-
kotmány alapján esetről esetre kell meghatározni, hogy a gyermek mely alapjogot, 
milyen vonatkozásban gyakorolhat maga, illetve, hogy ki gyakorolja nevében és 
érdekében, illetve, hogy gyermek voltára és a 67. §-ra tekintettel az alapjog gyakor-
lásának egyes területeiről nem zárható-e ki teljesen. A gyermek alapjog-gyakorlá-
sának – s ezen belül a személyes joggyakorlásnak – lehetősége a joggyakorlás kö-
vetkezményeit átfogó döntési képesség kibontakozásával együtt, a növekvő korral 
egyre szélesebb lesz.12

A gyermekekre vonatkozó egyes rendelkezéseket tartalmaz – más jogszabályok 
mellett – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (kiskorúság miat-
ti korlátozott cselekvőképességre, illetve cselekvőképtelenségre vonatkozó szabá-
lyok), a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (gyermekkor mint 
büntethetőséget kizáró ok; fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések), illetőleg a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (munkaviszony alanyával 
kapcsolatos előírások, vagy a fiatal munkavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezé-
sek). Közvetlenül a gyermekek jogait rögzítő tételeket tartalmaz a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Gyermekvédelmi törvény), valamint a házasságról, a családról és a gyámságról 
szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.)

Gyermekjogok a Gyermekvédelmi törvényben

Jogszabály preambuluma kimondja, hogy az Országgyűlés a jövő nemzedékért ér-
zett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. novem-
ber 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben, továb-
bá az Alaptörvényben meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében, 
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvénnyel, valamint 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel össz-
hangban megalkotja a Gyermekvédelmi törvényt. 

12 21/1996. (V. 17.) AB határozat
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„E törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek 
szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természe-
tes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek 
meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek 
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek 
teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelő-
zéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a 
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedé-
séről.” (1. §) E célok elérése érdekében a Gyermekvédelmi törvény meghatározza 
a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek 
védelmének rendszerét, alapvető szabályait. Tekintettel a jelen dolgozat témájára, a 
törvényben foglalt jogok közül példálózó jelleggel a következőket emeljük ki: csa-
ládban nevelkedés joga, helyettesítő védelemhez való jog, kapcsolattartás joga; mű-
velődéshez való jog; fokozott védelemhez való jog a káros környezeti és társadalmi 
hatások ellen; emberi méltósághoz való jog és védelem a bántalmazással szemben; 
szabad véleménynyilvánítás joga; jogérvényesítés és panaszjog.

A törvény a jogok meghatározásán túl kötelezettségeket is rögzít a gyermek szá-
mára, illetve biztosítja a szülők jogait és számunkra is kötelezettségeket támaszt 
– elsősorban a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében (együttműködési kö-
telezettség, emberi méltóság tiszteletben tartása stb.).

Családjogi törvény

A Csjt. szabályozza a névviseléshez való jogot, a kiskorú gyermekek tartását, a 
szülői felügyeletet (mind jogok, mind pedig kötelezettségek meghatározásával) és 
a kapcsolattartás jogát.

A gyermekjogokkal, gyermekvédelemmel összefüggésben számtalan aspektus 
vethető fel és vizsgálható, úgymint a gyermekek jogai az oktatásban, a beteg gyer-
mekek jogai, gyermekeket, valamint a fiatalkorúakat megillető garanciák a bünte-
tőeljárásban vagy a munkaviszonyban, de távolabb menve a gyermekek helyzete 
családon belüli erőszak esetén stb. E dolgozat témája a gyermekjogok érvényesü-
lésének kérdését egy igen specifikus területen, a rendőri intézkedések, a rendőrségi 
eljárások terén kívánja bemutatni, ezért szükségeltetik a szűkebb jogi környezet – 
azaz a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.), vala-
mint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendeletet 
(a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) kapcsolódó, meglehetősen szűkös rendel-
kezéseinek ismertetése.
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A rendőrségi törvény gyermekek jogait érintő rendelkezései

Az Rtv. 18. § (1) bekezdése szerint az előállítás alakalmával az előállított személyt 
megilleti a hozzátartozó vagy más személy értesítésének a joga, amely jog elsősor-
ban – feltéve, hogy az nem veszélyezteti az intézkedés célját, illetőleg amennyiben 
a fogvatartott abban a helyzetben van, hogy ezen joggal élni is tud – az érintettet 
személyesen illet meg. E bekezdés harmadik mondata tartalmaz külön rendelkezést 
a fiatalkorú fogvatartottakra nézve: „ha a fogvatartott fiatalkorú vagy gondnokság 
alá helyezett, haladéktalanul értesíteni kell törvényes képviselőjét vagy gondnokát”. 
Azaz fiatalkorú esetén a rendőrség oldalán kötelezettségként jelenik meg a törvé-
nyes képviselő haladéktalan értesítése.

További, speciális előírást a műszeres ellenőrzés esetére az Rtv. 41. §-a rögzít: 
„A rendőrség a büntetőeljárásban vagy körözött személy felkutatásakor az ügyben 
érintettet, ha előzetesen írásban hozzájárul, illetve gyermekkorú vagy fiatalkorú ese-
tében törvényes képviselőjének írásos hozzájárulásával, műszeres (poligráfos) vizs-
gálat alkalmazásával is ellenőrizheti. Fiatalkorú gyanúsított esetében a műszeres 
(poligráfos) vizsgálatot alkalmazni nem lehet.”

A kényszerítő eszközökre vonatkozó közös rendelkezések között a 61. § (2) be-
kezdése fontos tilalmat fogalmaz meg. Eszerint nem alkalmazható a testi kényszer 
és a bilincs kivételével kényszerítő eszköz – a jogos védelem esetét kivéve – a lát-
hatóan terhes nővel és a gyermekkorúval szemben.

A Szolgálati Szabályzat vonatkozó előírásai

A Szolgálati Szabályzat 15. § (1)–(2) bekezdése a gondoskodásra szoruló személyek 
és az őrizetlenül maradó vagyontárgyak megóvására ír elő ideiglenes intézkedést. 
Amennyiben egy személyt az Rtv. meghatározott rendelkezései alapján (előállítás, 
elővezetés, biztonsági intézkedés)13 lakásból szállítanak el, a hátramaradt betegről, 
magatehetetlen személyről, gyermekről történő gondoskodás érdekében a rendőr in-
tézkedik. Ha a helyszíni ellátásuk nem oldható meg, kórházba, intézetbe utalásukról 
kell gondoskodni, valamint karitatív szervezetet is fel lehet kérni ellátásukra.

Az elfogásra és előállításra vonatkozó részletszabályok között a rendelet 29. § 
(2) bekezdésében az értesítésre vonatkozóan speciális rendelkezéseket rögzít, ki-
egészítve ezáltal a fentebb már ismertetett Rtv. 18. §-át. Eszerint a szülői felügyelet 
vagy gyámság alól magát engedély nélkül kivonó személy vagy a bentlakásos gyer-

13 Rtv. 33–34. §, Rtv. 37. § b)–c)
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mekvédelmi intézményből engedély nélkül távozó személy előállításáról értesíteni 
kell a felügyelet gyakorlására jogosultat, a hatáskörébe tartozó intézkedés megté-
telének felmerülése esetén a gyámhatóságot is. Az okok és körülmények tisztázása 
után a fogvatartott személyt át kell adni a felügyelet gyakorlására jogosultnak. A 
fogvatartottak elhelyezésével összefüggő előírás pedig kizárja a gyermekkorú sze-
mély előállító egységben való elhelyezését (tudniillik főszabály szerint a fogvatar-
tott elhelyezésére előállító egységben kerül sor), ami alól kivételt csak az jelent, ha 
a gyermekkorú személy harmadik országbeli állampolgárok által gyakorolt szülői 
felügyeleti jog alatt áll és velük együtt előállított eltartott.14 Ezen túlmenően pedig 
további, a fiatalkorúkat érintő kötelezettséget határoz meg a Szolgálati Szabályzat 
31. § (9) bekezdése, amely az előállító helyiségben elhelyezett személyek elkülöní-
tési szempontjait szabja meg, meghatározva mások mellett azt, hogy gondoskodni 
kell a felnőttkorúak és a fiatalkorúak elkülönítéséről.

Mint látható, a rendőri intézkedésekre vonatkozó szabályozásban a gyermekjo-
gokat és a fiatalkorúakat illető garanciákat meglehetősen szűkösen tartalmazzák a 
fenti jogszabályok.

A nemzetközi és a hazai jogszabályi környezet bemutatása után a Független 
Rendészeti Panasztestület tapasztalatain keresztül szükséges rámutatni – néhány 
eset bemutatása, illetve statisztikai adatok révén – arra, hogy az oly távolinak és 
speciálisnak tűnő kontextus valójában igen gyakran előforduló problémát rejt.

IV. Jogesetek

Panasz előterjesztésének kérdése

Elsőként a rendőri intézkedéssel szembeni panasztétel lehetőségét és az előterjesztés-
re jogosult személyi kör kérdését kell tisztázni. Az Rtv. 92. § (1) bekezdése szerint, 
akinek az Rtv. törvény IV., V. és VI. fejezetében meghatározott kötelezettség meg-
sértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása 
(e fejezet alkalmazásában a továbbiakban 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. Tehát a Testület hatáskörére 
irányadó szabályozás szerint annak a kérelme alapján járhat el a Testület, akinek a 
rendőri intézkedés vagy mulasztás a jogát vagy jogos érdekét érintette. 

14 Szolgálati Szabályzat 31. § (1) 
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Ugyanezen törvényhely (3) bekezdése a kiskorú személyeket illetően annyit rög-
zít, hogy a Testület előtti eljárásban a cselekvőképtelen személy helyett törvényes 
képviselője jár el, korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvényes képviője 
vagy meghatalmazottja is eljárhat. Tehát a cselekvőképtelen személy nevében kizá-
rólag a törvényes képviselő járhat el, ugyanakkor nem ilyen egyértelmű a megfo-
galmazás a korlátozottan cselekvőképes személyek esetében („korlátozottan cselek-
vőképes személy helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat”).

A Testületnek az 59/2009. (III. 11.) számú állásfoglalásában elsőként abban kel-
lett állást foglalnia, hogy az intézkedés és a panaszelőterjesztés időpontjában 16. 
életévét betöltött – azaz a Ptk. rendelkezései értelmében korlátozottan cselekvőké-
pes15 – panaszos beadványát joghatályos és érdemi vizsgálatra alkalmas panaszként 
befogadja-e. 

A Testület az Rtv. 93. § (3) bekezdése kapcsán leszögezte, hogy a nyelvtani ér-
telmezésből nem egyértelmű, hogy a rendelkezés értelmében korlátozottan cselek-
vőképes panaszos esetében mind a panaszos, mind pedig a panaszos törvényes kép-
viselője vagy meghatalmazottja is eljárhat, vagy pedig a kérdéses szabály arra utal, 
hogy a korlátozottan cselekvőképes panaszos helyett vagy a törvényes képviselő, 
vagy a meghatalmazott jár el. Mivel a rendelkezés nyelvtanilag nem egyértelmű, a 
Testület analóg módon vette figyelembe a Ptk. szabályait.

A Ptk. 12/A. §-ának (2) bekezdése szerint a „korlátozottan cselekvőképes kisko-
rú nyilatkozatának érvényességéhez – ha jogszabály kivételt nem tesz – törvényes 
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges”. Ugyanezen 
jogszabály 85. §-ának (1) bekezdése ugyanakkor azon kivételt is rögzíti, hogy a 
„személyhez fűződő jogokat […] csak személyesen lehet érvényesíteni”, továbbá, 
hogy a „korlátozottan cselekvőképes személy a személyhez fűződő jogai védelmé-
ben maga is felléphet”.

A fenti rendelkezések értelmezését követően a Testület arra jutott, hogy mivel a 
panaszeljárás keretében vizsgálandó alkotmányos alapjogok egyúttal a Ptk. szerinti 
személyhez fűződő jogokat is jelentenek, a Ptk. 85. §-a által tett kivétel alapján 
nincs akadálya annak, hogy egy korlátozottan cselekvőképes személy által előter-
jesztett panaszt a Testület kivizsgáljon, arra állásfoglalást alapítson. Fentiek alapján 
a Testület a panaszos panaszát hiánypótlásra felhívás nélkül elfogadta.

15 Ptk. 12. § 1. mondata: Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, 
ha házasságot kötött. Ptk. 12/A. § (1): Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik 
életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.
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Rendőri intézkedésben közvetlenül érintett kiskorú

2008 őszén ismeretlen személy bejelentést tett, miszerint 3 fiatal gördeszkázik a 
téren és felhívására nem fejezték be szórakozásukat, és szerinte a díszburkolatot 
is megrongálják. Tekintettel arra, hogy a kerületben több alkalommal is volt már 
állampolgári bejelentés a gördeszkázókkal kapcsolatban, az ügyelet rendőrjárőröket 
küldött a helyszínre. A járőrök a három fiatallal közölték, hogy a hely nem gördesz-
kázásra lett kialakítva, figyelmeztették őket, majd személyazonosságuk megállapí-
tása végett igazoltatásba kezdtek. Két fiatal igazolta magát a náluk lévő okmányok-
kal, de a harmadiknál (a panaszosnál) nem volt igazolásra alkalmas okirat, ezért a 
rendőrök előállították a kerületi rendőrkapitányságra. A panaszos előállítása 25 per-
cig tartott, az általa bediktált adatok egyeztek a nyilvántartásban rögzített adatokkal.

Bár a Testület a vizsgált ügyben alapjogot sértő intézkedést nem tartott megál-
lapíthatónak, az ügy mégis elgondolkodtató. Miért kellett egy 15 éves fiatalembert 
előállítani, amikor adóvevővel vagy telefonon meg lehetett volna kérdezni a rendőr-
kapitányság ügyeletesét, hogy a panaszos által bemondott adatok valósak-e.16

A 253/2009 (IX. 9.) sz. állásfoglalás alapjául szolgáló beadványban a panaszos 
előadta, hogy a rendőrök a 17 éves fiát garázdaság vétségének alapos gyanúja miatt 
a lakásukról előállították. Az előállításkor fia egyedül tartózkodott a lakásban, ahová 
a rendőrjárőr becsengetett, majd igazoltatta, és közölte vele, hogy elő fogja állítani. 
A rendőrök az előállítás során kérdezgették a fiát, hogy fogyaszt-e kábítószert vagy 
ilyen hatású cigarettát. A panaszos szerint az eljárás és a kérdések tartalma alkalmas 
volt arra, hogy fiában félelmet keltsen. A panaszos szerint azt is megkérdezték a fiá-
tól, hogy elgondolkozott-e azon, amit tett, és gondolkodást segítő pofont ajánlottak 
neki, de tettlegesség nem történt. A panaszt, tekintettel arra, hogy bűncselekményt 
követett el a panaszos fia, a Testület hatáskör hiányában elutasította.

Érdemi vizsgálat nélkül kellett szintén elutasítania a Testületnek azt a panaszt is, 
amely szerint egy külföldi házaspár és 4 éves kisfiúk érkezett Budapestre repülővel, 
amikor a biztonsági ellenőrzésnél a jelzőkészülék a kisfiúnál bejelzett. Háromszor is 
átment a kapun, de minden alkalommal jelzett a berendezés, ezért a biztonsági szol-
gálat dolgozói arra kérték az édesanyát, hogy vetkőztesse le a kisfiút. A kisfiú fázott 
és sírni kezdett, de csak 10 perc múltán engedték felöltöztetni. A panaszos szerint a 
kisfiúnak azóta is nagy megrázkódtatást okoz, ha egy üzletben biztonsági őrt lát, és 
repülőre sem szívesen ülne, mert fél. A panasz elkésett, ezért a Testület érdemben 
nem folytatott vizsgálatot az ügyben.17

16 143/2008 (XI. 26.) sz. állásfoglalás
17 12/2009 (I. 21.) sz. állásfoglalás
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A 143/2009 (V. 27.) sz. állásfoglalás alapául szolgáló esetben a panaszos és öcs-
cse szórakozni mentek egy diszkóba. Az este folyamán rendőrök jelentek meg a 
szórakozóhelyen és sok fiatalt hazaküldtek. Így járt a panaszos és testvére is, ami-
kor az egyik rendőr az asztalukhoz lépett és „irány hazafele” felszólítással elküldte 
őket. Ezt a panaszos nem értette, hiszen még nem is igazoltatta a rendőr, akkor 
honnan tudta, hogy hány éves. Kiment a diszkó épületéből, és ekkor látta, hogy a 
rendőrök az öccsét igazoltatják, de nem volt nála igazolvány. Felszólították, hogy 
diktálja be az adatait, de 17 évesnek vallotta magát, holott csak 15 éves volt. Több 
adatra is kíváncsi volt az igazoltató rendőr, és mivel rendes választ nem kapott, egy 
alkalommal arcul ütötte a panaszost, amit látott az öccse és annak egyik barátja is. 
Kifogásolta továbbá a panaszos azt is, hogy a rendőr minősíthetetlen hangnemben 
beszélt vele. Az ügyben a Testület, mivel alapjogot sértő intézkedést nem tartott 
megállapíthatónak, állásfoglalásával együtt a panaszt áttette az intézkedést fogana-
tosító rendőri szerv vezetőjéhez.

A 363/2010. (VII. 7.) sz. állásfoglalásában az Rtv. 32. § érvényesítésének jog-
szerűségét az Rtv. 2. §-ában foglalt rendelkezéssel szoros összefüggésben vonta 
vizsgálatai körébe a Testület. Az ügy kapcsán az Rtv. lőfegyverhasználattal kapcso-
latos rendelkezéseit is értékelte. A panaszos előadta beadványában, hogy egy hajnali 
órában arra ébredt, hogy valaki a redőnyét zörgeti, majd mire a bejárati ajtóhoz ért, 
már két rendőr kopogtatott az ajtón. Miután a panaszos beengedte a rendőröket, el-
kezdték átkutatni a lakást. A panaszos hatéves kislánya mindeközben kijött az egyik 
szobából, és ahogy ezt a zajt az egyik rendőr meghallotta, rögtön a pisztolytartó-
jához nyúlt. Később, amikor a panaszos bement gyermekéhez a szobába, azt látta, 
hogy a két rendőr „faggatja” a kislányt arról, hogy mikor látta utoljára édesapját, 
illetve a körözés alatt álló személy hollétéről is kérdezték őt. 

A Rtv. 32. §-a szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az, akitől a rend-
őr felvilágosítást kér, az általa ismert tényekkel, adatokkal kapcsolatos válaszadást 
nem tagadhatja meg. Bár a hivatkozott jogszabályhely nem tartalmaz speciális ren-
delkezést a gyermekekkel kapcsolatos eljárásról, a Testület szerint egyértelműen 
levezethető, hogy egy hatéves gyermeknek jogszerűen nem tehető fel olyan kérdés, 
amelynek megválaszolása a szülőjére nézve hátrányos következményekkel járhat. A 
Testület az Rtv. indokolását is alapul vette álláspontja kialakításakor, ami kimondja: 
„a kérdezett köteles a rendőr kérdéseire válaszolni. E kötelezettség nem korlátlan, 
külön jogszabályokban meghatározott esetekben – titokvédelmi előírások, vallo-
mástétel alóli mentesség stb. – a felvilágosítás megtagadható.” 

A Testület a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt, 
Magyarország vonatkozásában az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett egyez-
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mény 3. cikkére18 figyelemmel, és megvizsgálva a büntetőeljárásról szóló 1998. évi 
XIX. törvény tanúvallomás tételére vonatkozó rendelkezéseit – amely, szemben az 
Rtv.-vel, többszintű védelmet biztosít a kiskorú személyeknek –, arra a megállapí-
tásra jutott, hogy a panaszos kiskorú gyermekét az apja hollétéről kérdező rendőr 
eljárása az Rtv. 32. § (1) bekezdésébe ütközött és sértette a panaszos gyermekének 
tisztességes eljáráshoz való jogát.

A panaszos azon sérelme kapcsán, hogy az egyik intézkedő rendőr a pisztolytás-
kájához nyúlt a gyermeke közeledése hallatán, a Testület a következőképpen foglalt 
állást. Az Rtv. 53. §-a kimondja, hogy lőfegyverhasználatnak csak a szándékosan, 
személyre leadott lövés minősül, ezért az eljáró rendőr pisztolytartóhoz nyúlása 
– tekintve, hogy lövésre nem került sor – nem minősül lőfegyverhasználatnak. A 
Testület megjegyezte azonban, hogy a rendőr azon mozdulatát, amely legfeljebb 
egy jövőbeni esetleges lőfegyverhasználat előkészítésének tekinthető, a panaszos 
okkal érezte fenyegetőnek, különös tekintettel arra, hogy a rendőrökkel ellentétben 
a panaszos tudta, kiskorú gyermeke tartózkodik a szomszédos szobában. Figyelem-
be véve azonban az intézkedés célját, körülményeit, valamint azt, hogy a rendőr a 
lőfegyvert nem vette elő, nem helyezte tűzkész állapotba, és amint látta, hogy nem 
fenyegeti támadás, a kezét a pisztolytáskától is elvette, a Testület úgy ítélte meg, 
hogy a panaszos és gyermeke oldalán alapjogsérelem nem következett be.

A Testület ugyanakkor összességében úgy ítélte meg, hogy azon jogsértés súlya, 
amelyet a rendőrség a kérdések feltevésével a panaszos hatéves kislányának okozott, 
kellően súlyos ahhoz, hogy állásfoglalását az országos főkapitánynak megküldje. 
Az országos rendőrfőkapitány határozatával19 a panaszt elutasította, és a hatéves 
kislánynak feltett kérdések vonatkozásában megállapította, hogy a rendőr egyszer 
tett csak fel kérdést a gyermeknek – amely felvilágosításkérésnek minősült az Rtv. 
32. §-a alapján –, és miután ő nem felelt, azt nem ismételte meg. Az országos rend-
őrfőkapitány megítélése szerint „a rendőr a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
járt el akkor, amikor a bűnüldözési érdeket szem előtt tartva a helyszínen tartózko-
dóknak kérdéseket tett fel”, illetve nem tette jogszerűtlenné a felvilágosításkérést az 
a körülmény, hogy akihez a kérdést intézték, a nyilatkozattételre egyéb okok alapján 
nem kötelezhető, és egyébként egy esetleges későbbi eljárás során a vallomástételt 
megtagadhatja.

Hasonló esetet vizsgált a Testület a 484/2010. (XII. 1.) sz. állásfoglalásában, 
amelynek alapjául szolgáló panasz tényállása szerint a panaszos otthona pincéjében 

18 3. cikk 1. A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok 
és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló 
érdekét veszik figyelembe elsősorban.

19 29000/105/1512/9/2009. RP.
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egy munka előkészítésén dolgozott, amikor lánya álmából rémülten ébredve ment 
le hozzá, és kérte, hogy azonnal menjen fel, mert két nyomozó keresi. A rendőrök 
közölték, a feleségének másnap a rendőrségen kell megjelennie tanúkihallgatás cél-
jából. Miután a rendőrök elmentek, a panaszos gyermekei elmondták: a rendőrök 
becsöngettek, de azt nem hallotta meg senki, mert a lány aludt, a fiú pedig az emele-
ten volt. Mivel a kapu nyitva volt, a rendőrök azon bementek, majd a nyitott bejárati 
ajtón kopogtak, szólongatták őket, amit kicsivel később a fiú meghallott és kiment 
az előszobáig. Ekkor az egyik nyomozó kéretlenül belépett a lakásba, és a 13 éves 
gyereket kérdezgetni kezdte telefonszámokról, a gyerek nevéről, életkoráról, hogy 
hol az anyja stb., és felírták az adatait. A Testület más jogsértések megállapítása 
mellett úgy találta – hivatkozással a fent ismertetett ügyre is –, hogy a rendőrség 
megsértette a panaszos kiskorú gyermekének tisztességes eljáráshoz fűződő jogát, 
amikor édesanyja hollétéről tett fel kérdéseket neki. A panaszt az országos rendőr-
főkapitány határozatában elutasította.20

Egy másik esetben a panaszos azért fordult a Testülethez, mert a rendőrök meg-
jelentek a fia munkahelyén és felszólították, hogy menjen velük a rendőrkapitány-
ságra meghallgatás céljából. A panaszos fia ez ellen tiltakozott, hiszen még nem 
töltötte be a 18. életévét, és szerette volna, ha jogi képviselő is jelen van a meg-
hallgatásán. Ennek ellenére a rendőrök elvitték, meghallgatták, majd elbocsátották 
a rendőrségről. Az ügyben érdemi vizsgálatra nem került sor, mert a panaszos a 
panaszt visszavonta, így a Testület megszüntető állásfoglalást hozott.21

A 457/2010. (XI. 10.) sz. állásfoglalás alapjául szolgáló esetben – ahol a panaszos 
a törvényes képviselői által meghatalmazott rokona útján terjesztette elő panaszát – 
egy iskolából hazafele tartó és éppen a rendőrség épülete előtt elhaladó kisfiút – aki 
az intézkedéskor 14 éves volt – előállítottak, arra való hivatkozással, hogy korábban 
minden bizonnyal ő karcolt meg egy a rendőrkapitányság előtt parkoló – egyébként 
az egyik rendőr tulajdonát képező – gépjárművet. Az előállítás időtartamának egy 
részén a fiú semmilyen hozzátartozója, illetve törvényes képviselője nem volt jelen, 
a rendőrök az előállítás alatt fényképeket is készítettek a fiú iskolatáskájában lévő 
tárgyakról, és próbálták őt meggyőzni, hogy ismerje el a terhére rótt cselekményt. 
Az Rtv. 13. § (2) bekezdése érvényesülését értékelve – miszerint a rendőr köteles a 
törvény rendelkezésének megfelelően, részrehajlás nélkül intézkedni –, valamint az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának Piersask v. Belgium ügyben22 hozott döntését a 
panaszügyre vetítve a Testület kimondta, hogy az intézkedő r. főtörzsőrmester eljá-
rása nem nyújtott elégséges garanciát ahhoz, hogy kizárhatóak lettek volna a pártat-

20 2900-105-/1423-7/2010. RP.
21 149/2009 (V. 27.) sz. állásfoglalás
22 8692/79 (1/10/1982), A53
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lanság legitim kételyei. Tudniillik az intézkedő r. főtörzsőrmester tulajdona volt a 
megkarcolt gépkocsi, aki a rendőrségi iratok tanúsága szerint feljelentést is tett, azaz 
az ügyben érintett, tehát elfogult volt. A Testület ezért megállapította, hogy a rész-
rehajlás-mentességgel szemben felmerült kétségek miatt súlyosan sérült a panaszos 
tisztességes eljáráshoz való joga. A Testület vizsgálata tárgyává tette a panaszos 
előállításának jogszerűségét, és helytelennek tartotta, hogy a rendőrség a panaszos 
előállítása mellett döntött. A rendőrség az előállítás alapjaként a bűncselekmény 
elkövetésének gyanúját jelölte meg [Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja], amely gyanú 
a Testület szerint fenn is állt, azonban a rendőrségnek több tényezőt kellett volna mér-
legelnie – tekintve, hogy a hivatkozott Rtv.-beli rendelkezés mindössze lehetőségként 
írja elő az érintett előállítását. A Testület utalt arra, hogy a panaszos az elkövetéskor 
mindössze 14 éves volt, úgyszintén arra is, hogy az ügyészség azt már korábban meg-
állapította, a rendőrségnek meg kellett volna idéznie a panaszost, a szüleit pedig érte-
síteni kellett volna a kihallgatásról. A Testület úgy foglalt állást, hogy nem merült fel 
olyan körülmény, amely az azonnali intézkedést – és előállítást – megalapozta, ezért 
a panaszos előállítását aránytalannak minősítette, ami sértette a panaszos személyi 
szabadságát. A panasznak az országos rendőrfőkapitány a 29000-105/780-13/2010. 
RP. sz., 2010. december 15-én kelt határozatában helyt adott.

Nem állapított meg alapjogsérelmet a Testület azoknak a panaszosoknak az 
ügyében, akik elővezetésüket és annak során a gyermekeikkel szemben tanúsított 
rendőri magatartást sérelmezték. A Testület az intézkedéskor és az ügy vizsgálata-
kor hatályos, a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM 
rendelet 28. §-ára („elővezetés esetén a gyermekekről történő gondoskodás iránt a 
rendőr intézkedik”), a Gyermekvédelmi törvény 105. §-ának (2) bekezdésére (az 
állam a gyámügyi feladatokat a települési önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal 
útján látja el), valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellá-
tásáról, a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésére (a gyermekvédelmi és gyámügyi igazga-
tási ügyekben általános első fokú hatóságként a települési önkormányzat jegyzője 
jár el) alapozva állapította meg, hogy a rendőrség jogszerűen és a gyermekeknek a 
lehető legkisebb hátrányt okozva járt el a gyermekekről való gondoskodására irá-
nyuló kötelezettségének körében akkor, amikor a szülők bíróságra történő előveze-
tése során úgy döntött, hogy a három kiskorú gyermek elhelyezése miatt a körjegy-
zőséggel veszi fel a kapcsolatot.23 

Súlyos alapjogsértésről döntött a Testület amiatt, mert egy rendőr az általános 
iskola nyolcadik osztályát végző panaszosnak az iskolában, egy tanítási órán hamis 

23 423/2010. (IX. 29.) sz. állásfoglalás
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gyanúsítotti idézést adott át. A Testület a panaszeljárás során megállapította, hogy a 
rendőr a panaszos emberi méltósághoz való jogát sértette azzal, hogy egy valós ügy 
iktatási számát felhasználva valótlan tartalmú hivatalos iratot állított ki és adott át 
a panaszosnak. Kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy a sérelmezett fellépést 
végrehajtó rendőr az Rtv. 2. §-ában24, valamint az Rtv. 11. § (1) bekezdésében25 
foglalt kötelezettségeit megsértette és mindenfajta jogszabályi felhatalmazás hiá-
nyában járt el. Az eljáró rendőr a törvény által hivatásánál fogva ráruházott hatalmat 
arra használta, hogy a panaszosban egy fiktív büntetőeljárási cselekmény kilátásba 
helyezésével – pedagógiainak gondolt célzattal – félelmet, riadalmat keltsen. A sé-
relem súlyát fokozta az is, hogy a hamis idézés átadására a panaszos osztálytársai 
előtt került sor, így a rendőr eljárása a panaszos becsületét is csorbította és jó hír-
névhez való jogát is sértette. A Testület megítélése szerint a rendőr magatartása ezen 
túlmenően alkalmas volt a büntető igazságszolgáltatás komolyságába és a rendőrség 
megfelelő működésébe vetett állampolgári bizalom megrendítésére is, hiszen azt a 
benyomást keltette, hogy a büntetőeljárás nem több, mint fegyelmezési célzattal 
igénybe vehető „drámapedagógiai” eszköz, amelyet a rendőr – ha szükségesnek 
látja – akár általános iskolások megfegyelmezése érdekében is alkalmazhat.26 Az 
országos rendőrfőkapitány a panasznak határozatában – a Testület állásfoglalásával 
minden tekintetben egyetértve – helyt adott.27

Különleges esetet vizsgált a Testület a 300/2011. (X. 26.) sz. állásfoglalásában. 
A panaszbeadvány szerint a panaszos és családja – köztük egy 5, 10, és egy 13 éves 
kiskorú gyermek – előállítására került sor amiatt, mert a panaszos mosógépben ki-
mosott és ezáltal elszíneződött bankjegyeket kívánt a postán beváltani, aminek kö-
vetkezményeként a postai alkalmazott rendőri segítséget hívott. A postára kiérkező 
rendőrök a panaszos és felesége előállítása mellett, biztonsági intézkedés kereté-
ben28, a gyermekek rendőrkapitányságra történő beszállításáról döntöttek, amelyet 
többórás várakozás követett. A Testület a panaszos előállításának indokolatlan és 
jogszerűtlen voltára tekintettel a gyermekekkel szembeni intézkedést már önmagá-

24 Rtv. 2. § (1) bekezdés 2. mondata: a rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltó-
ságot, óvja az ember jogait.

25 Rtv. 11. § (1): A rendőr köteles a szolgálati beosztásában meghatározott feladatait a törvényes 
előírásoknak megfelelően teljesíteni, az elöljárója utasításainak – az e törvényben foglaltak figye-
lembevételével – engedelmeskedni, a közbiztonságot és a közrendet, ha kell, élete kockáztatásával is 
megvédeni.

26 180/2011 (VI. 22.) sz. állásfoglalás
27 29000/105/367/8/2011. RP.
28 Amelynek alapja a rendőrségi iratok szerint az Rtv. 37. § (1) bekezdés a) pontja volt: A rendőr 

az önveszélyes állapot vagy a személyeket, illetőleg az anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszély-
helyzet megszüntetése érdekében megteszi a veszélyhelyzet elhárításához, megszüntetéséhez haladék-
talanul szükséges, a feladatkörébe tartozó intézkedéseket.
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ban is jogsértőnek találta, ami által sérült a gyermekek személyi szabadsághoz, 
emberi méltósághoz és testi, lelki egészséghez való joga, amely sérelmet súlyos-
bító körülményként értékelte a gyermekek kiskorúságának tényét. Hiszen egy ilyen 
jellegű intézkedés – úgy, hogy ráadásul az több órán keresztül zajlott – felmérhetet-
len károkat okozhat a gyermek személyiségében, és hátrányosan hathat a személy-
iség fejlődésére is. A Testület hozzátette azt is: még ha a panaszossal szemben fenn 
is állt volna bűncselekmény elkövetésének olyan fokú gyanúja, amely az előállítását 
indokolttá tette volna, akkor – figyelemmel a három kiskorú gyermek jelenlétére is 
– sem lett volna arányosnak tekinthető mindkét felnőtt korú személy előállítása, így 
a gyermekekkel szemben a biztonsági intézkedés foganatosítása.

A Testület elfogadhatatlannak tartotta azon tényt is, hogy a három gyermeket 
gyermekülés alkalmazása nélkül szállították a rendőrségre. A rendőrségi iratokban 
ennek cáfolatára uraló adatot a Testület nem talált, ezért addigi tapasztalata alapján 
megállapította, hogy a rendőrségi gépkocsikhoz gyermekülés – illetve az ahhoz szük-
séges ISOFIX bekötési lehetőség – jellemzően nincs rendszeresítve. Emiatt a gy-
ermekek oldalán egy további alapjogi jogsérelemről, azaz a testi épséghez való jog 
megsértéséről döntött. Összességében pedig a Testület úgy foglalt állást, hogy a sé-
relem súlyossága miatt állásfoglalását az országos rendőrfőkapitánynak küldi meg.

Rendőri intézkedésben közvetve érintett gyermek

2008 nyarán a rendőrség egy körözött bűnelkövető elfogása érdekében akciót ter-
vezett, szervezett és hajtott végre Budapesten. Hajnali 2–3 óra körül dörömböltek 
az épület ajtaján és rendőrségi kiáltásokkal jelezték kilétüket. Ezt követően felemelt 
kézzel kiparancsolták a család tagjait, melynek során egy 10 és egy 13 éves leány-
gyermekre, az akció során a másik házban egy 9 éves gyermekre, míg a harmadik 
házban egy 14 éves fiúgyermekre fegyvert fogtak, mely fegyverek tűzkész álla-
potban voltak. A panaszosok sérelmezték azt is, hogy őket és családjaikat – közte 
a gyermekeket – hosszú ideig térdre kényszerítették, térdeltették, amit kegyetlen, 
embertelen és megalázó bánásmódként éltek meg. A Testület mindhárom panasz 
esetében súlyos fokú alapjogsérelmet állapított meg. A rendőrség a büntetett előé-
letű elkövetőt ezen akció keretében nem fogta el, mert az átvizsgált épületekben ez 
idő tájt nem tartózkodott.29

A 496/2010. (XII. 1.) sz. állásfoglalás alapjául szolgáló panaszban kifogásolta a 
panaszos a lakásában, hajnali órákban foganatosított rendőri intézkedést és az azt 

29 118/2008 (X. 21.) sz. állásfoglalás
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követő eseményeket. A panaszos előadta, hogy az intézkedés során erőteljes hangon 
többször megkérdezték tőle, hogy ki tartózkodik még a lakásban. A panaszos közöl-
te, hogy a belső szobában alszik 14 éves neveltlánya, mire az egyik rendőr bement 
és felébresztette a gyermeket, majd pedig kikísérte a konyhába. Neveltlányának 
végig kellett néznie, ahogy a panaszost a folyosón továbbra is két rendőr tartja a 
falhoz szorítva. A panaszost előállították, ugyanakkor neveltlánya egyedül maradt 
a lakásban, róla semmilyen formában nem gondoskodtak a rendőrök. A kiskorú 
gyermeket érintő kifogással összefüggésben a fentiekben már hivatkozott Rtv. 2. § 
(1) bekezdése mellett a vizsgálat alapját az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tar-
tozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény 8. 
cikke képezte. Ezen cikk szerint mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi 
életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. E jog gyakorlásába hatóság csak a 
törvényben meghatározott olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokra-
tikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági 
jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy 
az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében 
szükséges. 

A rendőrség, szemben a panaszos állításával, arról tájékoztatta a Testületet, hogy 
a panaszos neveltlánya a rendőri intézkedés megkezdésekor a szobájában tartózko-
dott felöltözve, akit a lakás átvizsgálása során átkísértek a lakás konyhájába, miköz-
ben a panaszost a lakás nappali szobájába kísérték. A lány az intézkedésről akkor 
szerzett tudomást, amikor az intézkedők a lakás átvizsgálása során őt szobájából 
a konyhába kísérték. A rendőrség megjegyezte, hogy a panaszos neveltlányának 
szobájából nem is lehet a folyosóra kilátni. A rendőrség hozzátette azt is, hogy a 
panaszos neveltlánya a házkutatás során „nem érezte magát kellemetlenül, nyugod-
tan viselkedett, együttműködő volt”. A Testület a kérdést illetően úgy foglalt állást, 
hogy az egymásnak ellentmondó bizonyítékok miatt nem volt megállapítható a pa-
naszos emberi méltósághoz való jogának sérelme, illetőleg a magán- és családi élet 
tiszteletben tartásához való jogának sérelme amiatt, hogy a testi kényszert kiskorú 
neveltgyermeke szeme láttára foganatosították.

A 498/2010. (XII. 1.) sz. állásfoglalásában a rendőrök intézkedési kötelezettsé-
gének fennállását és teljesítését vizsgálta a Testület azon panaszügy kapcsán, amely 
alapjául szolgáló beadványban a panaszos előadta, hogy gyermekeit az édesapjuk 
a nap folyamán az ő tudta nélkül magával vitte, ezért a rendőrség segítségét kérte 
abban, hogy a gyermekeket visszakapja. A Testületnek a konkrét esetben egyrészt 
vizsgálnia kellett azt, hogy a panaszos előadása, illetve a rendőrség tudomására jutott 
további információk alapján fennállt-e valamely jogellenes cselekmény elkövetésé-
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nek olyan fokú gyanúja, amely a rendőrség intézkedési kötelezettségét megalapoz-
ta, továbbá azt is, hogy az intézkedő rendőr megtett-e mindent, amire az eljárására 
irányadó normák felhatalmazták és kötelezték annak érdekében, hogy a panaszos 
sérelmeit orvosolja. A Testület arra a következtetésre jutott, hogy a hatályos jogsza-
bályok alapján a rendőröknek nem volt sem felhatalmazásuk, sem kötelezettségük 
arra, hogy a gyermekek elhelyezéséről döntsenek, vagy a panaszos kérésének eleget 
téve fellépjenek azért, hogy őket az anyának visszaadják, tehát a rendőrségnek in-
tézkedési kötelezettsége a konkrét helyzetben nem állt fenn. Ugyanakkor a Testület 
megállapította, hogy az eljáró rendőr nem megfelelően tett eleget a segítségnyújtási 
és tájékoztatási kötelezettségének, ami által sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz 
való joga, az alábbiak szerint. 

Aggályosnak találta a Testület, hogy az eljáró rendőr – eleget téve az apa erre irá-
nyuló kérésének – nem adott a gyermekek hollétéről felvilágosítást a panaszosnak. 
Mivel az apáéhoz hasonlóan a panaszos szülői felügyeleti joga sem szünetelt a kér-
déses időpontban, megillette őt a gyermekekkel való kapcsolattartás joga, amely-
nek gyakorlásához a gyermekek hollétének ismerete elengedhetetlenül fontos. Így 
ennek az információnak a visszatartása a Testület megítélése szerint a rendőrt ter-
helő segítségnyújtási és felvilágosítási kötelezettség megsértését jelentette. Szintén 
e kötelezettség sérelmét valósította meg a rendőr, amikor a panaszos bejelentésé-
nek jegyzőkönyvezését megtagadta. A Testület elfogadta azt a panaszosi állítást – 
amelyet tanúkkal is igazolni tudott –, hogy kérése ellenére semmilyen formában 
nem volt hajlandó a rendőrség rögzíteni azt a tényt, hogy ő tőlük segítséget kért. 
Minthogy a későbbi gyermekelhelyezés szempontjából fontos lehet az a körülmény, 
hogy a panaszos volt élettársa a panaszossal való egyeztetés nélkül vitte el és vette 
magához a gyermekeket, a panaszosnak teljes mértékben méltányolható jogi érdeke 
fűződött az általa kért jegyzőkönyv felvételéhez. Ezért a Testület megítélése szerint 
az Rtv. 24. § (1) bekezdése, valamint az Rtv. 2. §-ában foglalt általános jogvédelmi 
kötelezettsége alapján a rendőrség köteles lett volna a panaszos bejelentését jegy-
zőkönyvben rögzíteni. A Testület állásfoglalását az országos rendőrfőkapitánynak 
megküldte – mivel több vonatkozásban súlyos alapjogsérelmet látott igazoltnak 
megállapítani –, aki a panaszt minden tekintetben elutasította.30

Érintettség „másképp” – várandós nővel szembeni rendőri intézkedés

2008 májusában egy családi házban lévő otthonában beszélgetett a panaszos a barát-
nőjével, aki arra lett figyelmes, hogy a kerítésen egy maszkos ember ugrott át, majd 

30 29000-105/568- 8/2010. RP.
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többen is követték. Ekkor kimentek a házból és azt tapasztalták, hogy 5–6 fekete 
ruhás, maszkos, felfegyverkezett személy megy a ház felé, akik kiabálva felszólí-
tottak mindenkit, hogy jöjjenek ki a házból és felemelt kézzel álljanak a fal mellé. 
A panaszos a felszólításra felhúzta a pulóverét és a hasára mutatva mondta, hogy 6 
hónapos terhes. Erre azt a választ kapta, hogy „Kuss, álljon a falhoz”. Közben a pa-
naszos kutyája is észlelte az idegeneket, de a rendőrök gázspray-vel lefújták, majd 
bementek a házba. A kutya követte őket, és odabent ismét lefújták a könnygázzal. 
Amikor kijöttek a lakásból, közölték, hogy kit keresnek. A panaszos elmondta, hogy 
nem régen vették a házat és a keresett személyt nem ismeri. A rendőrök felszólítot-
ták, hogy mutassa meg az ingatlan adás-vételi szerződését, de a panaszos nem volt 
hajlandó bemenni a könnygázzal befújt lakásba, mert félt, hogy saját, illetve magza-
ta egészségének árthat. A panaszos azt sérelmezte az eljárás során, hogy nem voltak 
tekintettel az intézkedést foganatosító rendőrök az állapotára, nem kérdezték meg 
tőle, hogy nem sérült-e meg, illetve, hogy van-e szüksége orvosra. A ház átkutatása 
során a panaszos állítása szerint 150–200 ezer forint kár keletkezett, melynek meg-
térítését kérte. Az ügyben a Testület enyhe fokú alapjogsérelmet állapított meg. 31

Hatásköre hiányát állapította meg a Testület abban az ügyben, amelyben a pana-
szosok egy folyamatban levő büntetőeljárásban foganatosított kényszerintézkedé-
sek (házkutatás, lefoglalás) tényét és annak végrehajtási módját, így mások mellett 
azt sérelmezték, hogy pszichikai kényszer alkalmazásával, a panaszos védtelen, 6 
hónapos állapotos felesége megtévesztésével hajtották végre a házkutatást. Figye-
lemmel a Testület hatáskörét szabályozó rendelkezésekre, így arra, hogy büntető-
eljárási kérdésekben döntési jogköre nincsen, a Testület a hatásköre hiánya miatt 
elutasította a panaszt.32

A 340/2010. (VI. 16.) sz. állásfoglalásában a 7 hónapos várandós panaszos elő-
állításának jogszerűségét és annak körülményit értékelte. Megállapította, hogy a 
panaszos magánlakásban történő elfogása és előállítása – elfogatóparancs alapján 
– indokolt volt; a rendőrségre történő beszállítása során történt telefonkikapcsol-
tatást a Testület a nyomozás érdekében indokoltnak tekintette, elfogadta továbbá 
a rendőrség azon érvelését is, hogy az álló rendőrségi gépjármű motorját a hideg 
időjárás miatt, a panaszos nő érdekében járatták, illetve a rendőrautó vezetése so-
rán a rendőrök nem veszélyeztették a panaszos életét, testi épségét. Ugyanakkor a 
panaszos előállításának 8 órát meghaladó időtartamát indokolatlannak, az átvizs-
gálásra alkalmas zárt helyiség biztosításának hiányát emberi méltóságot sértőnek 
találta. Annak kapcsán pedig, hogy a panaszos két alkalommal is jelezte terhes-

31 111/2008 (X. 21.) sz. állásfoglalás
32 55/2010. (II. 24.) sz. állásfoglalás
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ségével kapcsolatosan panaszait (feszülés, görcsölés), az Rtv. 18. § (2) bekezdése 
második mondata alapján, miszerint „a sérült, beteg vagy más okból sürgős orvosi 
ellátásra szoruló fogvatartottat orvosi ellátásban kell részesíteni”, arra a következte-
tésre jutott, hogy a rendőrség jogszerűtlenül járt el akkor, amikor a panaszos orvosi 
ellátásáról nem gondoskodott. A rendőrségi érvelés szerint az intézkedő rendőrök a 
panaszost nyilatkoztatták arról, hogy terhessége miatt – az előállítás foganatosítása 
során – veszélyeztetve lesz-e az állapota, illetve, hogy veszélyeztetett terhes-e, ami-
re nemmel felelt. A rendőri jelentésekben és a panaszos által aláírt nyilatkozatban 
az szerepelt, hogy a panaszosnak az előállítás során sérülése nem keletkezett, fo-
lyamatos kezelést és orvosi felügyeletet igénylő betegsége nincs. A rendőrség ezen 
információk alapján úgy érvelt, hogy nem állt fenn további intézkedési kötelezett-
sége a panaszos vonatkozásában. A Testület ezzel szemben rámutatott arra, hogy a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem a fogvatartott kérésétől teszik függővé az 
orvosi ellátás kötelező voltát, hanem azt kell vizsgálni, hogy az érintett személy arra 
rászorul-e. Ezen érvelés alapján pedig úgy ítélte meg az adott ügyet, hogy a pana-
szos előrehaladott terhes állapotára figyelemmel, a fogvatartás okozta izgalom miatt 
kialakult állapot (görcsölés, has keményedése) miatt mindenképpen szükségesnek 
mutatkozott az orvosi ellátás biztosítása. A Testület megállapítása szerint a rendőri 
mulasztással összefüggésben sérült a panaszos testi épséghez és egészséghez való 
joga. Az országos rendőrfőkapitány a panaszt egyrészről – az élethez és testi épség-
hez, valamint egészséghez való jogot illető kifogások kapcsán is – elutasította, más-
részről a személyi szabadsághoz való jog sérelme tekintetében annak helyt adott. 

A várandós nőkkel szemben foganatosított intézkedések során minden esetben 
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ők a várandóságukból adódóan fokozot-
tan sebezhetőek, érzékenyebbek.

V. Összegzés

Mint a fentiekből látható, számos esetben fordul elő, hogy kiskorúak, gyermek-
korúak válnak érintettjévé a rendőri intézkedéseknek, melyek veszélye abban rej-
lik, hogy nem tudni, milyen traumát okoz, milyen sebet ejthet mindez a lelkükben. 
Számtalan egyszerű kérdés merül fel. Hogyan éli meg egy gyermek adott pillanat-
ban a rendőri intézkedést? Mennyi idő alatt és egyáltalán fel tudja-e dolgozni az így 
átélteket? Hogyan kerülhető el a gyermeki részvétel? És még sorolhatnánk… Nyil-
vánvaló, hogy egyre több fórmunon kitüntetett figyelmet kell szentelni a gyermek-
korúakra és a gyermekek jogainak érvényesítésére. Az állam és a családok szerepe 
elsődleges, de fontos az is, hogy a társadalom minden szereplője – így egy rendőri 
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intézkedés során az eljáró rendőr is – megkülönböztetett figyelembe részesítse a 
gyermekeket. Különösen kiemelt szerepe van az oktatásnak, azaz, hogy olyan hi-
vatásos állományú rendvédelmi dolgozókat képezzenek ki, akik tevékenységüket 
nemcsak a tágabb értelemben vett emberi jogokra, hanem a gyermekjogokra is te-
kintettel látják el.
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FéJa andrás

Az adatkezelés, adatvédelem összefüggései  
a panaszeljárásban

 

I. A Független Rendészeti Panasztestület gyakorlatáról 
a vizsgált intézkedések tükrében 

1. A jogszabályi környezetről

A rendőri tevékenység során végzett adatkezelésre vonatkozó szabályok a Rendőr-
ségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) önálló fejezeteiben 
találhatóak. Az Rtv. VII. fejezete a titkos információgyűjtésre, míg a VIII. fejezete a 
rendőrség adatkezelésére vonatkozó szabályokat rögzíti.

A Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Testület) beszámolói 
[így különösen a Testület 3 éves tevékenységét bemutató beszámoló III. fejezete 
– Jogalkotási és hatáskör-bővítési javaslatok1] részletesen is foglalkoznak azzal a 
kérdéssel, hogy a rendészeti jogterület komplex továbbgondolása elmaradt a Testü-
let vonatkozásában a kodifikáció során, így a törvénymódosítás, mely a Testületet 
2007-ben létrehozta, nem integrálta kellően a Testületet az Rtv. rendszerébe. Ennek 
a sajnálatos következménye az is, hogy a Testület hatásköre az adatkezeléssel és 
adatvédelemmel kapcsolatos szabályok érvényesülésének kontrolljára közvetle-
nül és generálisan nem terjed ki: a hatáskörét megállapító törvényi szakasz szerint 
ugyanis hatásköre kizárólag az Rtv. IV–V–VI. fejezetében meghatározott kötele-
zettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz 
alkalmazása során bekövetkezett alapjogsértések vizsgálatára vonatkozik2.

Utalni kell azonban arra a joggyakorlatra, melyet a Testület a minél szélesebb 
körű jogvédelem biztosítása érdekében alakított ki. Ez a joggyakorlat abból indul 
ki, hogy az Rtv. IV. fejezetének egyik bevezető rendelkezése szerint a rendőr kö-
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teles a szolgálati beosztásában meghatározott feladatait a törvényes előírásoknak 
megfelelően teljesíteni3. Ezt a kiterjesztő szabályt azonban a Testület megszorítóan 
értelmezi és csak azokra az esetekre alkalmazza, ahol egyéb sajátlagos jogorvoslat 
nem áll rendelkezésre. Mindebből nyilvánvalóan az is következik, hogy a rendészeti 
feladatok ellátása során a rendőrnek az adatvédelmi szabályokra is tekintettel kell 
lennie – legyen az az Rtv.-ben vagy a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Avtv.) 
foglalt szabály –, a Testületnek pedig vizsgálnia kell, hogy a kérdéses adatkezelés a 
törvényes előírásoknak (Rtv., Avtv.) megfelel-e.

Általánosságban az is megállapítható, hogy a Testület gyakorlatában tipikusan 
az igazoltatással (adatmegismerés), a személyazonosító adatok rögzítésével (adat-
rögzítés), a lakcímkártya kezelésével kapcsolatban, illetőleg a rendőri fellépéshez 
köthető kép- és hangfelvételek készítése során merülnek fel adatvédelmi kérdések 
és jelenik meg a személyes adatok védelméhez fűződő jog mint érintett alapjog.4 
Ennélfogva a Testület a konkrét intézkedésekhez kapcsolódóan (nyilvánvalóan ott, 
ahol a személyes adatok kezelése és a kapcsolódó alapjog érintettsége felmerül) is 
vizsgál adatkezelési, adatvédelmi kérdéseket.

2. Adatvédelmi szempontok a gyakorlatban  
az egyes intézkedések mentén

2.1. Igazoltatás

Az Rtv. vonatkozó rendelkezésének5 megfelelően a rendőr a feladata ellátása során 
igazoltathatja azt, akinek a személyazonosságát a közrend, a közbiztonság védel-
me érdekében, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célból, a tartózkodása jogszerű-
ségének megállapítása céljából, közlekedésrendészeti ellenőrzés során, továbbá az 
igazoltatott vagy más természetes, illetve jogi személy és egyéb szervezet jogainak 
védelme érdekében kell megállapítani. Az igazoltatott köteles a személyazonosító 
adatait hitelt érdemlően igazolni.6

Az idézett rendelkezés rögzíti, hogy az igazoltatásnak (ha úgy tetszik, a szemé-
lyes adatok rendőrség részéről való megismerésének) mi lehet a jogalapja, milyen 

3 Rtv. 11. § (1) bekezdés
4 Magyarország Alaptörvénye VI) cikk (2) bekezdés: „Mindenkinek joga van személyes adatai 

védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.”
5 Rtv. 29. § (1) bekezdés a) pontja
6 Rtv. 29. § (2) bekezdés
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célból lehet valakit igazoltatni. Itt kell közbevetőleg felhívni a figyelmet arra a kö-
telezettségre is, miszerint a rendőrnek az intézkedés célját az intézkedés megkez-
dése előtt – ha pedig az a rendőri intézkedés eredményességét veszélyezteti, úgy 
az intézkedés befejezésekor – közölnie kell.7 Egy „hétköznapi” igazoltatás esetén 
– jellemzően – nem áll fenn olyan körülmény, ami az intézkedés céljának a közlését 
(pl. bűnüldözési cél, a tartózkodás jogszerűségének megállapítása vagy akár közle-
kedésrendészeti ellenőrzés) az intézkedés megkezdésekor mellőzhetővé tenné.

Elmondható a gyakorlati tapasztalatok alapján, hogy a konkrét ügyekben a Tes-
tület – ennek ellenére – számos alkalommal találkozik olyan igazoltatással, amely-
nek jogalapját a rendőrök egyáltalán nem jelölik meg vagy az intézkedés jogalapja, 
célja közléseként „általános igazoltatás” szerepel. Mivel az igazoltatás speciális 
jogkorlátozó jellege (a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozása) foly-
tán az igazoltatás jogalapja, célja egyúttal az adatkezelés céljának megjelölését is 
jelenti, ez az „általános” hivatkozás – az Rtv.-ben foglalt előírásokon túl – az adat-
kezelés célhozkötöttségét rögzítő elvnek sem felel meg. A Testület ilyen esetekben 
az állásfoglalásaiban rögzíti, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme mellett 
a panaszos(ok) személyes adatok védelméhez fűződő joga is sérül. 

2.2. Adatrögzítés az igazoltatás során

Az Rtv. idevonatkozó (korábban hatályos8) előírása szerint az igazoltatás során rög-
zíteni kell – ha további intézkedéshez, eljáráshoz szükséges, vagy egyéb körülmé-
nyek ezt indokolják – az igazoltatott személyazonosító adatait, az igazolvány soro-
zatát és számát, valamint az igazoltatás helyét, idejét és okát.9

2.2.1. A jogalap kérdésköre

Az adatrögzítés során tehát – az igazoltatáshoz hasonlóan – ugyancsak vizsgálni 
kell annak jogalapját. A Testület vizsgálja, hogy fennáll-e olyan tényleges indok, 
miszerint a személyazonosító adat további intézkedéshez vagy eljáráshoz szüksé-
ges, illetőleg van-e releváns „egyéb körülmény”, ami az adatrögzítést szükségessé 

7 Rtv. 20. § (2) bekezdés
8 Az Rtv. 29. § (3) bekezdése a törvény legutóbbi módosítása során kiegészült az igazoltatott sze-

mély lakóhelyének, tartózkodási helyének rögzíthetőségével. Ezzel a problematikával azonban a lak-
címkártyát érintő részben foglalkozom részletesen. 

9 Rtv. 29. § (3) bekezdés
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teszi. Általánosságban itt is azt lehet kijelenteni, hogy szinte minden vizsgált in-
tézkedésnél az intézkedő rendőrök – a kötelező előírás ellenére – nem tudták, vagy 
nem akarták megjelölni az adatrögzítés Rtv. 29. §-ának (3) bekezdése szerinti konk-
rét célját, jogalapját, indokát (hasonlóan magához az igazoltatáshoz). A Testület jel-
lemzően olyan indokot fogad el az adatrögzítés során jogalapként, ha a rendőrség 
igazolja, hogy azt egy további eljárás (pl. szabálysértési eljárás, közigazgatási vagy 
büntetőeljárás) tette szükségessé azt, vagy ha az igazoltatás fokozott ellenőrzés so-
rán történt (erről részletesen a 2.4. pontban). 

2.2.2. Versengő alapjogok (személyes adatok védelme, jogorvoslathoz való jog)

Korábban – konkrét panaszok kapcsán – érdemi vita bontakozott ki a Testületen 
belül arról a nem ritkán előforduló körülményről, amikor az intézkedő rendőr arra 
hivatkozással rögzítette a panaszos személyazonosító adatait, hogy a panaszos a 
rendőr tudomására hozta, miszerint vitatja az intézkedés jogosságát, vagy tényle-
gesen közölte, hogy panasszal fog élni az intézkedéssel szemben. A Testület meg-
osztott volt abban a kérdésben, hogy megfelelő, az adatrögzítést szükségessé tevő 
„egyéb körülménynek” tekinthető-e az, ha az igazoltatott személy az igazoltatás 
során közli, hogy panasszal kíván élni az intézkedéssel szemben. A többségi döntés 
szerint ez nem tekinthető megfelelő indoknak, sőt ez akár felvetheti az úgynevezett 
retorziószerű intézkedés gyanúját, azonban a jelen tanulmány szerzője különvéle-
ményében10 levezette, hogy a panaszeljárás során éppen a körülmények feltárását 
segíti az, hogy az igazoltatás dokumentálására ilyen esetben sor kerül és ezáltal az 
intézkedés könnyebben beazonosíthatóvá válik.

Azt gondolom, abban az esetben, ha a panaszos már az intézkedés során közli, 
hogy az intézkedő rendőrökkel szemben „eljárást fog kezdeményezni” (ami nyil-
vánvalóan lehet akár panasz, akár feljelentés), úgy az intézkedő rendőrök alappal 
feltételezik, hogy az ügyben további eljárásra kerülhet sor. Ez a tény – mint további 
eljárás – pedig megfeleltethető az Rtv. 29.§-ának (3) bekezdésében írt feltételnek. 
Továbbá emiatt – már csak gyakorlati okokból is (pl. az intézkedés későbbi beazo-
nosíthatósága miatt) – indokolt, hogy az intézkedésről jelentés készüljön, amihez 
azonban elengedhetetlen, hogy az intézkedés alá vont személy adatait rögzítsék és 
az intézkedést is beazonosíthatóvá tegyék. Ha pedig az így rögzített adatok kizáró-
lag a panasz-, szabálysértési vagy büntetőeljárásban kerülnek felhasználásra, úgy 

10 Lásd a 38/2009. (II. 25.) sz. állásfoglalást, illetve az ahhoz fűzött különvéleményt (tartalmában 
párhuzamos indokolást).
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az eljárás célhoz kötöttsége – véleményem szerint – nem kifogásolható. Nincs je-
lentősége annak sem, hogy a panaszos esetleges további eljárást kilátásba helyező 
kijelentése alapján indul-e valóban eljárás. Ha egy állampolgár ilyen jellegű kijelen-
tést tesz – jóllehet azt nem lehet jognyilatkozatnak vagy a panasz tényleges előter-
jesztésének tekinteni –, az intézkedő rendőrnek nincs oka és lehetősége sem annak 
kétségbevonására, sem pedig mérlegelésére, hogy a panaszos ezzel a jogával való-
ban élni is fog-e. Véleményem szerint azt kell feltételezni, hogy az eljárás alá vont 
személy ezzel a jogával élni fog. Ennek alapján pedig mind az intézkedő rendőr 
szempontjából, mind az intézkedés pontos beazonosíthatósága érdekében nem kifo-
gásolható az, ha az intézkedésről jelentés készül, amihez a panaszos adatait rögzítik, 
majd ezután megsemmisítik. Számos esetben szembesül maga a Testület is olyan 
problémával, hogy az intézkedés nem lett dokumentálva és a később előterjesztett 
panasz alapján már nem beazonosítható az intézkedés, így pedig az érintett jogor-
voslathoz való joga lehetetlenül el.

2.2.3. Egy érdekes gyakorlati tapasztalat és probléma

A Testület elvi kiindulási pontja az egyes, az igazoltatással összefüggő panaszok 
vizsgálata során az volt, hogy nem minden igazoltatást kell követnie adatrögzítés-
nek. Arra csak abban az esetben lehet sort keríteni, ha az említett, a jogalap körében 
tárgyalt többletfeltételek („további intézkedéshez, eljáráshoz szükséges, vagy egyéb 
körülmények ezt indokolják”) valóban fennállnak. A konkrét panaszok vizsgálata 
során feltárt gyakorlat azonban más eredményre vezetett – a Testület ugyanis azzal 
szembesült, hogy a rendőrség szinte minden esetben rögzítette az igazoltatás során 
megismert személyazonosító adatokat, amit a rendőrök túlnyomórészt a lekérdezé-
sek és priorálások nyilvántartásával indokoltak. 

A Testület emiatt még 2009-ben tájékoztatást kért az ORFK-tól a lekérdezések 
és az adatrögzítések gyakorlatáról. A rendőrség magyarázata szerint a korábban ha-
tályos, a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM ren-
delet (a továbbiakban: korábban hatályos Szolgálati Szabályzat) minden igazoltatás 
esetén kötelezővé tette, hogy az igazoltatott személy okmányadatait a Schengeni 
Információs Rendszerben (SIS) és a körözési információs rendszerben, illetőleg – 
szükség szerint – a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban vagy az okmánynyil-
vántartásban ellenőrizzék.11 

11 Korábban hatályos Szolgálati Szabályzat 38. § (1) bekezdése 
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A gyakorlatban ez az ellenőrzés úgy történik, hogy az intézkedő járőr az intéz-
kedés alá vont állampolgár személyes adatai ismeretében rádión keresztül felveszi 
a kapcsolatot az illetékes kapitányság ügyeletével, ahol az ott szolgálatot teljesítő 
személy az ellenőrzésre váró adatokat egy formanyomtatványra feljegyzi. Ezt kö-
veti a tényleges ellenőrzés, amely a körözési nyilvántartásba, valamint a SIS ada-
tait tartalmazó Körözési Információs Rendszerbe (KIR), és az egyéb nyilvántartá-
si rendszereket tartalmazó rendszerbe való belépéssel történik. A fenti rendszerek 
egyedi hozzáférési kódokkal használhatók. A rendszer azt rögzíti, hogy egy adott 
lekérdezést milyen kódszámmal végeztek el. Mivel az igazoltatással összefüggő le-
kérdezést az ügyeletes végzi, a rendszer az ő hozzáférését dokumentálja – tehát nem 
derül ki, hogy az érintettre vonatkozó adatlekérdezést a közterületen ténylegesen ki 
kezdeményezte. A fenti rendszerek ezen túlmenően a lekérdezés okát sem rögzítik. 
Az idevonatkozó ORFK utasítás abból a célból rendszeresíti az adattárakból törté-
nő lekérdezések nyilvántartását, hogy a lekérdezést kezdeményező személy kiléte 
és a lekérdezés oka utólag visszakereshető legyen. Az ügyeletes ugyanis ezen a 
formanyomtatványon rögzíti a lekérdezés időpontját, az adatkérő rendőr nevét, az 
adatkérés célját és jogalapját, ezen belül az igazoltatott személy nevét és születési 
adatait, illetve adott esetben a rendszámot, a kért adat tartalmát (személy, gépjármű, 
nyilvántartás stb.), az adatszolgáltató nevét, rendfokozatát és az intézkedés befeje-
zésének módját. Az alkalmazott gyakorlat szerint a járőr szolgálata végeztével a ka-
pitányságon megjelenik az ügyeletesnél, és az adatlekérdezések nyilvántartásában 
saját kézjegyével ellenjegyzi a kérései alapján végzett ellenőrzéseket. A rendőrségi 
indoklás szerint az RK lapot azért kell minden esetben kitölteni, mert a nap végén 
az eljáró rendőr ennek alapján tudja az általa aznap foganatosított – adott esetben 
nagyszámú – igazoltatást visszaidézni, és az általa kezdeményezett adatlekérése-
ket felelősen ellenjegyezni. Ezen túlmenően az RK lap tartalmazza részletesen az 
igazoltatás és adatlekérés okát, illetve célját, mivel az magukban az elektronikus 
rendszerekben nem rögzíthető.

Az Avtv. előírja, hogy az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az 
általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címé-
ről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, 
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.12 A rendőrség állás-
pontja szerint ez a jogszabályi kötelezettség teszi szükségessé, hogy a lekérdezések 
kapcsán a lekérdező személye és a lekérdezés célja visszakereshető legyen, amit 
– mivel maguk az egyébként nem is rendőrségi kezelésben lévő elektronikus rend-

12 Avtv. 12. § (1) bekezdés
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szerek nem alkalmasak ezen információk rögzítésére és visszakeresésére – csak a 
papíralapú nyilvántartás rendszeresítésével tud a rendőrség teljesíteni.

A Testület a tapasztalt problémáról úgy foglalt állást, hogy az igazoltatottak ada-
tainak kötelező ellenőrzését előíró Szolgálati Szabályzat és az elektronikus lekérde-
zések dokumentálása olyan általános gyakorlathoz vezet, amely teljesen kiüresíti, 
feleslegessé teszi az Rtv. 29. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat. A Testület ál-
láspontja szerint annak érdekében, hogy az Rtv. 29. §-ának (3) bekezdésében fog-
lalt rendelkezés ne üresedjen ki, hanem megfelelő tartalommal érvényesülhessen, a 
Szolgálati Szabályzat olyan módosítására lett volna szükség, amely az igazoltatott 
személy további ellenőrzését csak indokolt esetben és nem kötelező jelleggel, nem 
automatikusan írja elő. Indokoltnak látta továbbá a Testület megfontolni a rendőr-
ség által használt – de más szerv kezelésében lévő – adatbázisok olyan átalakítását, 
amelynek eredményeként maga a rendszer rögzítené az adatot lekérdező személyre 
és a lekérdezés céljára vonatkozó információkat. Ezáltal az adatlekérdezésre vo-
natkozó valamennyi körülmény visszakereshetővé válna magából az elektronikus 
rendszerből, szükségtelenné téve a többszörös adatrögzítést és a külön rendszeresí-
tett, papíralapú rendőrségi nyilvántartást. Ezen túlmenően a Testület azt is megje-
gyezte, hogy bár az adattárakból való lekérdezések nyilvántartásának alkalmazását 
valóban indokolja az Avtv. 12. §-a, a jogbiztonság szempontjából megnyugtatóbb 
helyzet lenne, ha kifejezett törvényi rendelkezés szabályozná a rendőrség ilyen jel-
legű és célú adatkezelését. A Testület szerint a kialakult helyzet – bár az a fentiek 
szerint nem elsősorban a rendőrségnek felróható – összhatását tekintve a szükséges-
nél nagyobb számú adatrögzítést eredményez, így sérti az állampolgárok személyes 
adatok védelméhez fűződő jogát.13

Meg kell azt is jegyezni, hogy a Szolgálati Szabályzat újrakodifikálása után a 
rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a további-
akban: hatályos Szolgálati Szabályzat) 25. §-a az igazoltatás kapcsán az igazoltatás-
sal összefüggő okmányellenőrzést a korábbiakkal lényegileg egyezően szabályozza.

Érdekes „színfoltja” volt az ehhez a tárgykörhöz kapcsolódó panaszoknak azon 
köre, melyek azt sérelmezték, hogy igazoltatás során a rendőrök nem kérték le, nem 
egyeztették az adatokat a Schengeni Információs Rendszerben – jóllehet azt a Szol-
gálati Szabályzat kötelezővé tesz. A kérdést vizsgálta a Testület14 és kimondta, hogy 
bár a Szolgálati Szabályzat 38. §-ának (1) bekezdése ezzel kapcsolatban valóban 
egyértelmű kötelezettséget ró az igazoltató rendőrre, mégis az a tény, hogy konkrét 

13 A Testület tájékoztatója 2009. évi tapasztalatairól (43–44. o.) http://www.panasztestulet.hu/
files/2009_tajekoztato.pdf

14 Lásd többek között a 232/2009. (VIII. 5.) sz. állásfoglalást.
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esetekben ez nem történt meg, legfeljebb szakszerűtlenné tette az intézkedést, de az 
érintett panaszos oldalán a priorálás elmaradása nem értelmezhető jogsérelemként 
vagy joghátrányként (egy bizonyos alapjog korlátozásának a mellőzése nyilvánva-
lóan nem lehet alapjogsértő).

2.2.4. A lakcímkártya problematikája

A Testületnél a korábbi években (és az Rtv. korábban hatályban volt rendelkezései 
alapján) számos esetben panaszolták azt a rendőrségi gyakorlatot, amely szerint az 
intézkedő rendőrök a lakcímkártyát is elkérik az igazoltatás során. 

A Testület az ilyen jellegű panaszok vizsgálata során arra a megállapításra jutott, 
hogy nincs teljes összhang az Rtv. és az állampolgárok személyi adatainak és lakcí-
mének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 29. 
§-ának (4) bekezdése között. 

Az Nytv. idézett rendelkezése szerint ugyanis a személyazonosságot – a sze-
mélyazonosító igazolványon túl – az érvényes útlevél vagy a kártyaformátumú 
vezetői engedély igazolja. Megállapítható ugyanakkor, hogy az Rtv. idevonatkozó 
rendelkezése15 azt írja elő, hogy az igazoltatást szabályozó törvényi §16 alkalmazá-
sában személyazonosító adaton az érintett személy nevét, születési helyét, születési 
idejét és anyja születési családi és utónevét kell érteni, azaz az Rtv. bizonyos tekin-
tetben szélesebb körben határozza meg az igazolandó adatok körét, mint az Nytv., 
hiszen az érintett anyjának születési családi és utónevét is felsorolja a szükséges 
személyazonosító adatok között. Ugyanakkor az új típusú, kártyaformátumú veze-
tői engedély tartalmi elemeit felsoroló – korábban hatályban volt – norma, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM 
rendelet 4. melléklete szerint a tulajdonos anyjának családi és utóneve nem minősül 
kötelezően feltüntetendő adatnak. Ugyanígy rendelkezik a jelenleg hatályos, a köz-
úti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. melléklete.

Így az a helyzet állt elő, hogy míg az Nytv. szerint elvileg elégséges az új típusú 
vezetői engedély a személyazonosság igazolására, ezen okmánytípus nem tartal-
maz olyan adatokat (az érintett anyjának családi és utónevét), amelyek okmány-
nyal való igazolását a rendőr az Rtv. alapján egyébként jogosult kérni. Minthogy 
az Nytv. 29. §-ának (4) bekezdése enged jogszabályi kivételt17, nincsen kollízió a 

15 Rtv. 29. § (8) bekezdés
16 Az Rtv. 29. §-a
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két norma között: az Rtv. alapján eljárva az édesanya nevének igazolását (pl. sze-
mélyi igazolvánnyal) is megkövetelő rendőr magatartása nem ütközik az Nytv.-be. 
Ezzel szemben az Országos Rendőr-főkapitányság által az állampolgárok részére 
a rendőri igazoltatásról kiadott Tájékoztató18 a személyazonosság igazolására al-
kalmas iratok kapcsán az Nytv. fent hivatkozott, 29. §-ának (4) bekezdését idézi és 
megjegyzi, hogy a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványnak 
tekinthető az érvényes útlevél vagy az új típusú, kártyaformátumú vezetői enge-
dély. A Tájékoztató, idézve az Nytv. szövegét, rögzíti, hogy a felsorolt, illetve az 
előírt adattartalmú érvényes hatósági igazolványok valamelyikének a bemutatása 
esetében személyazonosítás céljából – ha más jogszabály ettől eltérően nem ren-
delkezik – a polgár nem kötelezhető további, egyéb okmány bemutatására. Tehát a 
Tájékoztató is egyértelműen arra utal, hogy a kártya formátumú vezetői engedély 
bemutatása esetén főszabály szerint további okmány bemutatására az állampolgár 
nem kötelezhető (legfeljebb – ahogy azt a Tájékoztató is rögzíti – a rendőr ellenőrző 
kérdéseket tehet fel az irattal kapcsolatban).

A Testület az e tárgyban megfogalmazott panaszok ügyében hozott állásfogla-
lásaiban19 levezette, hogy jóllehet az Rtv. valóban tartalmaz olyan többlet-követel-
ményt (az édesanya születési családi és utónevének igazolását), amelynek fényében 
az új típusú, kártya formátumú vezetői engedély – ezen adat vonatkozásában – ön-
magában nem alkalmas a személyazonosság igazolására, erre azonban a rendőrség 
által az állampolgároknak nyújtott tájékoztatás és a Testület által megismert rendőri 
gyakorlat sincs tekintettel. Ez utóbbi körülmények fényében a Testület úgy ítélte 
meg, hogy a panaszosok általában alappal tételezhetik fel, hogy a személyi igazol-
vány mellett semmilyen további okmány bemutatására nem kötelesek a személy-
azonosságuk igazolására, és alappal kifogásolták ezt a gyakorlatot.

A fent ismertetett, korábban hatályos szabályokból – így különösen azt Rtv. 29. § 
(8) bekezdéséből – az is egyértelműen megállapítható, hogy az igazoltatás szem-
pontjából a lakcím nem minősül a személyazonosság igazolásához szükséges adat-
nak, így – amint arra a Testület számos állásfoglalásában rámutatott – a lakcímkár-
tya átadására a rendőr nem hívhatta fel jogszerűen a panaszost. Igaz ugyanis, hogy a 
lakcímkártya tartalmazza birtokosa anyjának születési nevét (és ezért előfordulhat, 
hogy személyi igazolvány hiányában ezen adat tekintetében az érintett lakcímkár-
tyájának bemutatásával tesz eleget igazolási kötelezettségének), ám a Testület a pa-
naszügyek többségében megállapította, hogy a lakcímkártyát a rendőrök jellemzően 

17 „A személyazonosítás céljából – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a polgár nem köte-
lezhető más okmány bemutatására.”

18 http://www.police.hu/kozadat/taj_igazoltat.html?query=igazoltat%C3%A1s&pagenum=1
19 Lásd többek között a Testület 213/2009 (VII. 8.) sz. állásfoglalását.
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nem a panaszos anyja nevének megismerése céljából kérték el, hanem a lakcímének 
rögzítése érdekében, minthogy ez az adat az igazoltatásról kiállított RK lapon rend-
szerint szerepel. Tekintettel pedig arra, hogy a lakcímadat igazolására a panaszos 
– illetve annak megismerésére a rendőr – az Rtv. korábban hatályos rendelkezései 
értelmében nem volt jogosult, a panaszos lakcímkártyájának elkérése és a panaszos 
lakcímének rögzítése ezekben az ügyekben a panaszos tisztességes eljáráshoz való 
jogának és személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértését valósította 
meg a Testület álláspontja szerint.

Fontos azonban kitérni arra is, hogy az Rtv. időközben hatályba lépett egyik 
legutóbbi módosítása az Rtv. igazoltatásra vonatkozó rendelkezéseit kiegészítette.20 
A kiegészült szabályozás szerint az eljáró rendőr az igazoltatás során most már az 
igazoltatott személyt – annak választása szerint – lakcímének, tartózkodási helyé-
nek a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy más alkalmas dokumentummal 
történő igazolására vagy a lakcímre, tartózkodási helyre vonatkozó nyilatkozattétel-
re kérheti fel. Ezzel egyidejűleg a jogalkotó az adatrögzítést érintő rendelkezéseket 
is kiegészítette21 és lehetővé tette, hogy az intézkedő rendőr az igazoltatott személy 
lakóhelyét, tartózkodási helyét is rögzíthesse. Látható tehát, hogy a jogalkotó a Tes-
tület által feltárt gyakorlati problémát – ha nem is az Rtv. és az Nytv. koherencia-
zavarának feloldásával, de – a jogalap megteremtésével részben orvosolta.

2.3. Fokozott ellenőrzés

Az Rtv. idevonatkozó rendelkezése szerint, a fokozott ellenőrzés alapján a rendőr-
ség a bűncselekmény elkövetőjének elfogása és előállítása, vagy a közbiztonságot 
veszélyeztető cselekmény vagy esemény megelőzése, megakadályozása érdekében 
a rendőri szerv vezetője által meghatározott nyilvános helyen vagy a közterület ki-
jelölt részén az oda belépőket vagy az ott tartózkodókat igazoltathatja.22

Látható, hogy a fokozott ellenőrzés alapján végrehajtott igazoltatás esetén nem 
szükséges az Rtv. 29. §-ában írt feltételek fennálltának vizsgálata és azok mérlegelé-
se az intézkedő rendőr részéről, ugyanis a fokozott ellenőrzés a jogalapot ehhez ön-
magában biztosítja, egyfajta mögöttes felhatalmazást alapít. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a fokozott ellenőrzés elrendelésével teljes mértékben megkerülhető 
az igazoltatás célhoz kötöttségének és megalapozottságának követelménye. Vizs-

20 Lásd az Rtv. 29. §-a (1) bekezdésének b) pontját.
21 Lásd az Rtv. 29. §-ának (3) bekezdésében a gondolatjelek közötti részt és utolsó fordulatát.
22 Rtv. 30. § (1) bekezdés
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gálható egyrészt, hogy a fokozott ellenőrzés elrendelése indokolt volt-e, másfelől 
az is, hogy a fokozott ellenőrzés keretében foganatosított konkrét igazoltatás nem 
volt-e egyértelműen indokolatlan a fokozott ellenőrzés céljainak fényében.

Kialakított gyakorlata alapján megállapíthatónak tartotta mindemellett a Testület 
az adatrögzítés törvényes jogalapját is, ha a fokozott ellenőrzés körében végrehajtott 
igazoltatások során megelőző jelleggel rögzítenek a rendőrök adatokat – ahogy ez 
a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeken számos esetben elő is fordult. 

Ebben az esetben, figyelemmel arra, hogy a panaszosok tudhattak a fokozott 
ellenőrzésről és a rendezvényről, így tisztában kellett lenniük azzal is, hogy a kö-
zelben tartózkodva esetlegesen igazoltathatják őket a fokozott ellenőrzés kereté-
ben. A vonatkozó érvelés szerint: a demonstrációkhoz kapcsolódó közrend elleni 
cselekmények elkövetőinek utólagos azonosíthatósága iránti igény, az adatrögzítés 
lehetséges preventív hatásait is figyelembe véve, indokolttá teszi az igazoltatások 
foganatosításán túlmenően az igazoltatott személyek adatainak rögzítését is. A sze-
mélyes adatok védelméhez fűződő jog ilyen helyzetekben összeütközésbe kerül a 
közrend és közbiztonság alkotmányos értékével, illetve az a mögött húzódó és ab-
ban megtestesülő egyéni alapjogokkal (a békés rendezvényen részt vevők gyüle-
kezési joga, véleménynyilvánítási joga és testi épséghez fűződő joga). A Testület 
álláspontja szerint az alkalmasság, szükségesség és arányosság tesztjét alkalmazva, 
a személyes adatok védelméhez fűződő jog ilyen jellegű korlátozása egy demokra-
tikus társadalomban megengedhetőnek minősül.23 

Meg kell ugyanakkor jegyezni azt, hogy az elmúlt esztendőkben lezajlott köz-
területi rendezvények békésebb jellege – és az a tény, hogy a közterületi rendezvé-
nyek az utóbbi években már komolyabb rendbontás és erőszakos cselekmény nélkül 
zajlottak le – a Testületet a fenti, főként 2008-ban és 2009-ben kialakított gyakorla-
tának felülvizsgálatára indíthatja.

2.4. Képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése  
a rendőri intézkedés során

A Rtv. idevonatkozó rendelkezései szerint a rendőrség a rendőri intézkedéssel, il-
letve az ellátott szolgálati feladattal összefüggésben az intézkedéssel érintett sze-
mélyről, a környezetéről, illetőleg a rendőri intézkedés szempontjából lényeges 
körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet. 
A rendőrség továbbá közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve 

23 Lásd többek között a 4/2009. (I. 7.) sz. állásfoglalást (7. o.).
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bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető 
módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.24

A gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy az alkalmazás módja és 
jellege miatt kevesebb panaszos sérelmezi az ún. kihelyezett vagy rögzített képfel-
vevők használatát, mint az egyedi intézkedések, szolgálati feladatok ellátása közben 
alkalmazott – jellemzően kézi – kamera használatát. A Testület ez utóbbi esetekben 
elsőként azt vizsgálja meg, hogy a kapcsolódó intézkedésre (tehát amit rögzítenek) 
volt-e megfelelő jogalap, hiszen ennek hiányában a felvételkészítés sem lehet jog-
szerű. További vizsgálatot igényel azonban egyrészről a felvételkészítés módja, 
másrészről a készítés, tárolás és felhasználás célja.

A felvétel felhasználására vonatkozóan az Rtv. úgy rendelkezik, hogy a felvétel, 
illetőleg az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett 
bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt in-
dult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy 
tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárás-
ban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása érde-
kében használható fel.25 Ez azt is jelenti, hogy – többek között – a panaszeljárásban 
(legyen szó akár a rendőrség, akár a testület által lefolytatott eljárásról) a felvételek 
felhasználhatóak. Meg kell jegyezni, hogy a Testület számos ügyben foglalt már 
állást a felvételen hordozott bizonyíték alapján. De mivel felvétel általában nem áll 
rendelkezésre, így a panaszügyek többségéről elmondható, hogy a felek – általában 
ellentmondó – elmondásán kívüli bizonyíték hiányában a Testület nem tud se pro se 
kontra megállapítást tenni a panaszolt állítólagos jogsérelemről.

Jogsértés jellemzően inkább a kamerázás módjával összefüggésben merül fel. 
Számos felvételnél előfordul, hogy az intézkedés alá vont személyt többször kö-
zelről végigpásztázza a kamera, tetőtől-talpig, esetleg körbeforgatják, táskájába 
bevilágítanak és bekameráznak, majd arra kötelezik, hogy adatait közölje, kifeje-
zetten kérve, hogy azokat a „kamerának mondja”, esetleg az igazoltatás során az 
igazolványait is közvetlen közelről lekamerázzák.26 Az előállítás során végrehajtott 
befogadási eljárás során esetenként hasonló kamerázás zajlik, például külön meg-
kérik az előállított személyt, hogy forduljon körbe, esetleg csak félig látható (nyaki) 
tetoválását mutassa meg stb.

A rendőrség Rtv-ben rögzített felhatalmazása kiterjed az intézkedéssel, szolgálati 
feladattal összefüggésben a felvételkészítésre. Sokszor vizsgálandó, hogy jogszerű 
felvételkészítésnek tekinthető-e az, ha valójában nem is az intézkedés körülményeit, 

24 Rtv. 42. § (1)–(2) bekezdés
25 Rtv. 42. § (6) bekezdés
26 Lásd többek között a 179/2009. (VI. 17.) sz. állásfoglalást.
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hanem kizárólag az érintettet rögzíti – behatóan – a felvételt készítő rendőr. Az Rtv. 
a 29. § (4) bekezdésében felhatalmazást tartalmaz arra is, hogy az igazoltatottról 
fényképfelvétel készíthető, továbbá a külső testi jegyek észlelés és mérés alapján 
rögzíthetők, azonban ezt ahhoz a feltételhez köti a törvény, ha a személyazonosítás 
megállapítása más módon nem biztosítható. Nyilvánvaló ebből, hogy a kifejezetten 
személyazonosítási célú adatrögzítést a törvény csak ez utóbbi esetben teszi lehe-
tővé, a már igazoltatott, tehát azonosított személynél az ilyen, beható, a külső testi 
jegyek rögzítésére is kiterjedő képi adatrögzítés mindenképpen jogszerűtlen. 

A Testület – osztva az adatvédelmi biztos e tárgyú megállapításait – arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a felvételek készítése akkor jogszerű, ha azt a törvényes 
célnak megfelelő módon alkalmazzák,27 továbbá ha az nem sérti az Rtv. 15. §-ának 
(1) bekezdésében foglalt arányosság elvét sem. A „tetőtől talpig” való felvételkészí-
tés, illetve amikor arra kötelezik az érintettet, hogy a nézzen a kamerába, nem felel 
meg az arányosság elvének, ezért jogszerűtlen; a forgatás, a rabosításhoz hasonló 
kamerázás (pl. szám tartására kötelezés vagy mérőléc előtti felvételkészítés) pedig 
ugyancsak sérti az érintett emberi méltóságát, ezért jogellenes.28

27 Lásd az adatvédelmi biztosnak az 502/P/2008 sz. ügyben tett megállapításait.
28 Lásd az adatvédelmi biztosnak a 2253/K/2007 sz. ügyben tett megállapításait.

 Rendészet és emberi jogok – 2012/3. s 115





luKonics eszter

A Független Rendészeti Panasztestület 200/2012.  
(VI. 6.) számú állásfoglalásának ismertetése

I.

A Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Testület) súlyos alapjog-
sérelmet állapított meg annak a fiatalkorú, 15 éves panaszosnak az ügyében, akit 
tanítási időben állítottak elő a rendőrségre. A panaszt a panaszos nevében törvényes 
képviselője fogalmazta meg és jutatta el a Testülethez, amelyben kifogásolta, hogy 
anélkül állították elő iskolájából a panaszost, hogy őt vagy törvényes képviselőjét 
a rendőri intézkedést megelőzően értesítették volna. A panaszos nehezményezte az 
előállításon kívül azt is, hogy törvényes képviselőjét nem értesítették az előállítás-
ról, azaz próbálták elérni, de azt nem megfelelő telefonszámon tették. Az előállítás-
ra úgy került sor, hogy a panaszost először az igazgató kivitte az irodájába, ahol két 
rendőr várta, majd elszállították a rendőrkapitányságra. A panaszos „kihallgatását” 
már a rendőrségi gépkocsiban megkezdték, majd a rendőrségen folytatták, még mi-
előtt a kirendelt védő megérkezett volna. A panaszos úgyszintén azt is sérelmezte, 
hogy az előállításról kiállított igazoláson nem a megfelelő időpont szerepelt, azaz a 
2011. szeptember 30-án készült igazoláson az intézkedés időpontjaként 2011. szep-
tember 26-a került feltüntetésre. A panaszbeadvány szerint a panaszossal szemben 
agresszíven, fenyegetőleg léptek fel az eljáró rendőrök – nevezetesen: az „eljáró 
rendőr agresszív volt, trágárul ordított vele, megpróbálta megfélemlíteni, börtönnel 
fenyegette, a bilincset dobálta az asztalra” –, az intézkedés befejeztével pedig úgy 
engedték el a rendőrkapitányságról – annak ellenére, hogy 40 km távolságra van 
az otthona –, hogy a hazajutásban nem segédkeztek neki. A panaszban a törvényes 
képviselője arról is beszámolt, hogy négy gyermekével igen nehéz körülmények 
között élnek.
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II.

A rendőrség által a Testület írásos megkeresése alapján rendelkezésre bocsátott do-
kumentumok szerint a panaszos előállítására azért került sor, mert megalapozottan 
gyanúsítható volt zsarolás bűntettének elkövetésével, ezért szükségessé vált ki-
hallgatása a városi rendőrkapitányságon. Egy 2011. szeptember 27-én kelt jegyző-
könyvben egy ismeretlen tettes ellen megtett feljelentés szerint 2011. szeptember 
26-án a feljelentő gyermekét az általános iskolában az elkövető megfenyegette és 
tőle 400,- Ft-ot követelt másnapi határidővel. A feljelentésben szerepelt a pana-
szos vezetékneve, valamint az, hogy egy szemüveges fiú követelte a kislánytól a 
400,- Ft-ot azzal, hogy ha elmondja a szüleinek a történteket, akkor megveri őt. A 
rendőrség tájékoztatása szerint a panaszos előállítását megelőzően – elsősorban az 
iskola vezetésével egyeztetve – megállapítást nyert, hogy a panaszos az iskolában 
tartózkodik. Ezután az iskola segítségével a panaszost először az igazgatói helyi-
ségbe kísérték, ahol a panaszossal közölték, hogy bűncselekmény elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt előállítják. A panaszos előállítását igen fontos krimi-
nalisztikai okok indokolták, éspedig a sértett befolyásolásának, adott esetben meg-
félemlítésének, bűncselekmény tovább folytatásának a veszélye. A panaszost azért 
az iskolából állították elő, „mert ott volt”, illetve mert ezt a lehetőséget nem zárja 
ki a törvény. A panaszos iskolából való kikísérését az ún. civil jellegű szolgálati 
gépkocsihoz több tanuló, számszerűen kb. 700 fő, ezen felül tanárok is láthatták. Az 
intézkedő rendőr jelentése arról adott számot, hogy a civil ruházat miatt a rendőri 
jelleg nem volt szembetűnő. Különösebb érdeklődést a rendőri intézkedés nem kel-
tett, őket nem kísérték külön figyelemmel, ugyanakkor amennyiben így lett volna, 
az sem lehetett volna akadálya az intézkedésnek. A panaszos előállítása 9 órától 10 
óra 50 percig tartott, amit gyanúsítottkénti kihallgatása követett. A fiatalkorú pa-
naszos kihallgatásán nem volt jelen a törvényes képviselője, akit több alkalommal 
próbáltak telefonon értesíteni, de az eredményre nem vezetett. Az eljáró rendőrök 
visszautasították azon panaszosi állítást, miszerint ők fenyegetőleg léptek volna fel, 
illetve a hazajutás kapcsán azt feltételezték, hogy nem fog gondot okozni a busszal 
történő hazamenetel, hiszen a panaszos nap mint nap busszal jár iskolába, rendel-
kezett érvényes diákigazolvánnyal, bérlettel és pénzzel, amit egyeztettek is vele. 
Olyan körülmény nem merült fel, amely következtében törvényi kötelezettségük 
keletkezett volna a rendőröknek arra, hogy a panaszost hazaszállítsák, és biztonság-
ba helyezzék, a törvény egyébként pedig nem írja elő azt, hogy a gyanúsítottként 
előállított, majd kihallgatott személyeket a nyomozóhatóságnak az eljárási cselek-
ményt követően otthonába kell szállítani.
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III.

A Testület elsőként azt állapította meg, hogy a panaszt az arra jogosult személy 
terjesztette elő, ezért azt érdemi vizsgálatra alkalmasnak találta. Ezen kérdés vizs-
gálata azon tény miatt vált szükségessé, mert noha a panaszos az intézkedés fogana-
tosításakor a 14. életévét betöltötte, ugyanakkor a 18. életévét nem, következéskép-
pen a Polgári Törvénykönyv1 értelmében korlátozott cselekvőképesnek minősült. 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. § (3) 
bekezdése2 ugyanakkor kifejezetten felhatalmazza a törvényes képviselőt arra, hogy 
korlátozottan cselekvőképes helyett eljárjon. Ezt követően a Testület a hatásköri 
korlátaira tekintettel leszögezte, hogy a panaszbeadvány egyes, a büntetőeljárás le-
folytatásával kapcsolatos kérdései, úgymint a bűnügyi nyilvántartásba vétel, az idé-
zés tartalma stb. olyanok, amelyek a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
hatálya tartoznak, amely jogszabály a büntetőeljárás egyes szakaszaiban biztosítja 
a megfelelő jogorvoslatot.

A Testület a panasz érdemi vizsgálata során elsőként azt állapította meg, hogy a 
panaszos előállításához az Rtv. 33. § (1) bekezdésének b) pontja – azaz előállítható 
az, aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható – kellő jogalapot szolgáltatott, 
tekintve, hogy azt egy olyan – noha ismeretlen tettes ellen megtett – feljelentés 
előzte meg, amely tartalmazta a panaszos vezetéknevét és a panaszosra illő egyéb 
jegyeket (ugyanazon iskolalábán 9. osztályos, szemüveges). A megismert körülmé-
nyek alapján a panaszos vált beazonosíthatóvá és a rendőrség a mihamarabbi kihall-
gatás érdekében zsarolás bűntettének gyanúja okán a panaszost előállította. Noha 
a feljelentésre tekintettel a Testület úgy értékelte, hogy az előállításhoz szükséges, 
megfelelő jogalap megvolt, azonban vizsgálni kellett azt is, hogy az arányosság kö-
vetelményét3 kellőképpen figyelembe vette-e a rendőrség akkor, amikor a személyi 

1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 12. § 1. mondata: Kiskorú az, aki a tizen-
nyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. Ptk. 12/A. § (1) Korlátozottan 
cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

2 Rtv. 92. § (3): Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben a cselekvőképtelen személy 
helyett törvényes képviselője jár el, korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvényes képvi-
selője vagy meghatalmazottja is eljárhat. A panasz meghatalmazott vagy jogi képviselő útján is elő-
terjeszthető. Jogi képviselőként jogvédelemmel foglalkozó egyesület vagy alapítvány, nemzetiségi 
önkormányzat, jogi oktatatást végző egyetem állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező 
egyetemi oktatója is eljárhat.

3 Az Rtv. 15. §-a rögzíti az arányosság követelményét, miszerint: „(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, sérü-
léssel vagy károkozással jár.”
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szabadságot korlátozó intézkedésről döntött. Tudniillik az Rtv. 33. § (2) bekezdésé-
ben rögzített előállítási okok – s így jelen esetben a bűncselekmény elkövetésének a 
gyanúja is – csak lehetőségként szolgálnak az előállításhoz, azaz az adott esetben a 
rendőr diszkrecionális jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy valóban feltétlenül 
szükséges-e az előállítást foganatosítani. A Testület nem tudta elfogadni a rendőr-
ség azon magyarázatát, miszerint a panaszos iskolából történő előállítását fontos 
„kriminalisztikai okok” indokolták, nevezetesen, hogy a nyomozás szempontjából 
elengedhetetlen volt a panaszos mihamarabbi kihallgatása, illetve fennállt a veszé-
lye annak, hogy a sértettet az elkövető befolyásolni próbálná, továbbá a zsarolást 
folytatná. Nem tartotta elégségesnek a rendőrség azon reakcióját sem a Testület, mi-
szerint azért az iskolából állították elő a panaszost, „mert ott volt”. A Testület hangot 
adott azon meggyőződésének, hogy ha fennállt volna a rendőrség által megjelölt ún. 
„kriminalisztikai ok”, ez esetben a rendőrségnek a bűncselekménnyel gyanúsítható 
személy azonnali előállításáról kellett volna intézkednie, még a feljelentés meg-
tételének napján, és azt elsődlegesen a panaszos otthonából megkísérelve kellett 
volna végrehajtani. A Testület úgy ítélte meg, hogy aránytalan sérelmet okozott a 
fiatalkorú panaszos számára a nevelőtestület tagjai és különösképpen kb. 700 társa 
előtt foganatosított előállítás. Ezen az aránytalanságon nem változtatnak az olyan 
körülmények, mint hogy a rendőrök civil ruhában voltak, és hogy szolgálati gépko-
csijuk megkülönböztető jelzésekkel nem volt felszerelve, mivel az intézkedés ténye 
és oka azonnal nyilvánvalóvá vált az azt észlelők számára. A Testület összességé-
ben aranytalannak és a személyi szabadságot súlyosan sértőnek értékelte a pana-
szos előállítását, és ezen felül megállapította annak megalázó és emberi méltóságot 
csorbító voltát. Nem hagyta figyelmen kívül a Testület azt a körülményt sem, hogy 
az intézkedés helyszínéül szolgáló településen a lakosság lélekszámánál fogva egy 
ilyen esemény rövid idő alatt és viszonylag széles körben elterjed, amely az emberi 
méltóság fokozott sérelmét eredményezi. A Testület az előállítás jogszerűsége után 
annak időtartama vonatkozásában foglalt állást. Általánosságban rögzíthető, hogy a 
Testület az előállítás időtartama vizsgálatakor azt mérlegeli, hogy az előállítás során 
elvégzett intézkedések és eljárási cselekmények, valamint azok időtartama össz-
hangban áll-e az előállítás teljes időtartamával. A szóban forgó esetben – tekintettel 
arra, hogy már maga az előállítás is indokolatlan és szükségtelen eszköz volt – en-
nek a vizsgálatnak az elvégzése nélkül arra az álláspontra helyezkedett a Testület, 
hogy az előállítás időtartama kapcsán úgyszintén megállapítható a jogszerűtlenség. 

A Testület megállapította a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét az előállítás 
időtartamáról kiállított igazoláson tapasztalt elírás okán is. Az igazoláson és az elő-
állítás végrehajtásáról készült jelentésen az előállítás dátumaként 2011. szeptember 
26-a került rögzítésre, noha nyilvánvaló, hogy arra szeptember 30-án került sor. A 
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rendőrség tájékoztatta a Testületet arról, hogy a szeptember 26-i dátum „természe-
tesen nem valós”. A Testület a kérdést illetően nyomatékosan felhívta a figyelmet 
arra, hogy az alakiság megtartása fontos garanciális követelmény, az arra vonatkozó 
kötelezettség minden esetben fennáll, amely alól nincs jogszabályban rögzített kivé-
telt biztosító rendelkezés sem. Ahhoz pedig különösen fontos érdek fűződik, hogy a 
fiatalkorú, tanköteles panaszos előállításának napja a valóságnak megfelelően sze-
repeljen az igazoláson.

A kivizsgálás során tényként volt megállapítható, hogy a panaszos törvényes 
képviselője nem értesült hivatalos úton a fiatalkorú előállításáról, noha az Rtv. 18. 
§ (1) bekezdése4 nem az intézkedés alá vont személy mérlegelésére bízza, hanem 
az eljáró rendőr kötelezettségévé teszi a törvényes képviselő haladéktalan értesíté-
sét. A rendőrségi adatok tanúsága szerint az előállítást foganatosító nyomozók az 
iskolában kísérelték meg telefonon kiértesíteni a panaszos édesanyját – egyrészről 
az iskola, másrészről az intézkedés alá vont által megadott telefonszámon –, azon-
ban az eredményre nem vezetett. A Testület álláspontja szerint ugyanakkor nem 
annak volt relevanciája, hogy a rendőrség megkísérelte az értesítést, hanem annak, 
hogy akár a fiatalkorú törvényes képviselője, akár a gyámhatóság értesülhetett-e a 
mintegy 3 órán át tartó és a panaszos lakóhelyétől több mint 40 km-re végrehajtott 
szabadságelvonásról. Leszögezte a Testület, hogy az Rtv. 18. § (1) bekezdésében 
előírt rendelkezés célja az, hogy a törvényes képviselő tudomást szerezzen az intéz-
kedés alá vont fiatalkorú hollétéről, illetve, hogy a fiatalkorú érdekében szükséges 
intézkedéseket és jognyilatkozatokat (nem feltétlenül pusztán az előállító szervnél) 
haladéktalanul meg tudja tenni. Mindezek alapján a Testület megállapította, hogy a 
rendőrség nem járt el a megfelelő gondossággal és körültekintéssel, ami a panaszos 
tisztességes eljárásoz fűződő alapvető jogának sérelméhez vezetett.

A Testület a bizonyítékok ellentmondó voltára tekintettel nem tudta megálla-
pítani azt, hogy milyen elbánásban, hangnemben részesült az intézkedés során a 
panaszos, azonban a vizsgálat utolsó kérdését illetően, nevezetesen, hogy elvárható 
lett volna-e a rendőrkapitányságtól több mint 40 kilométerre lakó panaszos haza-
szállítása vagy sem, ismételten alapjogsérelmet látott indokoltnak megállapítani. A 
Testület rögzítette azt, hogy ugyan a rendőrséget kifejezetten nem kötelezi egyetlen 
jogszabály sem az előállított személy hazaszállítására, illetve a hazaszállításhoz tör-
ténő segítségnyújtásra, ellenben a rendőrség működésére vonatkozó jogszabályok 

4 Rtv. 18. § (1): 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 értesíteni kell törvényes 
képviselőjét vagy gondnokát.
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több olyan előírást is tartalmaznak, amelyek a rendőrséget általános, jogvédelmi és 
segítségnyújtási kötelezettséggel ruházzák fel.5 A rendelkezésre álló információk 
alapján objektíve nem volt vitatható azon tény, hogy a panaszos szabadon bocsá-
tásáról, illetve útnak indításáról sem a törvényes képviselőt, sem a gyámhatóságot, 
úgyszintén az iskolát sem értesítették. A Testület értékelése szerint az elvárható mi-
nimum az lett volna – ha már a panaszos édesanyját és a gyámhatóságot nem is 
keresték fel –, hogy a rendőrség legalább azt az oktatási intézményt tájékoztassa 
a fentiekről, ahonnan az előállítást végrehajtották. A Testület ezen körülményre, a 
panaszos fiatalkorú voltára, valamint a rendőrkapitányság és a panaszos otthona kö-
zötti távolságra tekintettel úgy ítélte meg, hogy a rendőrség elmulasztotta az elvár-
ható és megfelelő segítségben részesíteni a panaszost, ami miatt indokoltnak látta 
a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét ezen panasz kapcsán is megállapítani.

A Testület a rendelkezésre álló bizonyítékok gondos mérlegelése alapján összes-
ségben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a fentiekben kifejtett egyes intézke-
dések súlyosan sértették a panaszos alapvető jogait, ezért a panaszt az Rtv. 93/A. § 
(6) bekezdése alapján a megküldte az országos rendőrfőkapitánynak.

IV.

Az országos rendőrfőkapitány az Rtv. 93/A. § (7) bekezdése alapján lefolytatott 
eljárást követően, 2012. augusztus 30-án meghozott határozatában a panaszt mint 
alaptalant teljes egészében elutasította.

A panaszos előállítása kapcsán megállapította, hogy arra egy olyan feljelentés 
nyomán került sor, amelyet ugyan ismeretlen tettes ellen tett meg a feljelentő, ugyan-
akkor abban megjelölte a panaszos vezetéknevét, azt, hogy az iskolában kilencedik 
osztályos, valamint, hogy szemüveget visel, ezért a rendőrség úgy értékelte, hogy 
a feljelentés alapján a panaszos zsarolás bűntettének elkövetésével gyanúsítható. A 
megtett feljelentésre és a panaszos azonosítására tekintettel a panaszos előállításá-
hoz megfelelő jogalapot szolgáltatott az Rtv. 33. § (2) bekezdése b) pontja, ezért a 
panaszt e tekintetben az országos rendőrfőkapitány elutasította, ahogy azt az elő-
állítás időtartama – 1 óra 50 perc – vonatkozásában is tette, figyelembe véve azt, 
hogy az oktatási intézmény és a rendőrkapitányság között megtett út és az elvégzett 
adminisztráció miatt az nem volt aránytalanul hosszúnak tekinthető. A határozat 
szerint ugyan a panaszos az 1 óra 50 perc eltelte után még nem távozott, „a nyomo-
zási cselekmény végrehajtása miatt nyilván még a rendőrkapitányság épületében 

5 Lásd az Rtv. 2. § (1), valamint az Rtv. 17. § (1) bekezdéseket.
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tartózkodott, de nem mint előállított, hanem mint kihallgatáson jelen levő személy”. 
Az iskolából való előállítás tényének vizsgálata vonatkozásában az országos rend-
őrfőkapitány úgy határozott, hogy tekintve a panaszos életkorát és iskolakötelezett-
ségét, a legnagyobb valószínűséggel és eredményességgel a napközbeni feltalálási 
helyéről, azaz az iskolából volt előállítható. Megítélése szerint az eljáró nyomozók 
a kellő körültekintéssel jártak el és állították elő a panaszost az iskolából. A büntető-
eljárás eredményes lefolytatáshoz fűződő érdek ebben az esetben megfelelő indokul 
szolgált a napközbeni feltalálási helyről való előállításhoz.

A panaszos hozzátartozójának értesítése kérdésében a határozat kimondta, hogy 
az intézkedő rendőrök a többször megismételt telefonhívással a jogszabályban előírt 
kötelezettségüknek eleget tettek, arra az esetre pedig nem ír elő a jogszabály külön 
intézkedést, ha a hozzátartozó értesítése sikeretlen. Fontos körülményként vette fi-
gyelembe az országos rendőrfőkapitány azt a tényt, hogy a büntetőeljárás szabá-
lyai szerint a nyomozók megfelelően gondoskodtak a védő kirendeléséről, ezért a 
fiatalkorú panaszos képviselete és jogainak védelme biztosított volt. Az Országos 
Rendőr-főkapitányság vezetője nem látott kivetnivalót abban sem, hogy a panaszos 
hazajutásához nem nyújtottak segítséget az eljáró rendőrök. A panaszos naponta 
jár busszal iskolába törvényes képviselő nélkül, ezért azt feltételezték, hogy nem 
fog problémát okozni számára a busszal való hazamenetel. A határozat kitért arra 
is, hogy a rendőrkapitányságra szállítást megelőzően a nyomozók meggyőződtek 
arról, hogy a panaszos rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal, bérlettel és pénzzel, 
illetve a panaszos maga sem kért segítséget a hazajutáshoz. Megállapításra került: 
„A rendőrségnek nincs olyan jogszabályi kötelezettsége, mely szerint az állampol-
gárokat egy-egy rendőri intézkedést követően haza kell szállítaniuk, vagy akár se-
gédkezniük kellene az állampolgárok hazajutásában, ezért e körben mulasztást az 
intézkedésben részt vevő rendőrök nem követtek el.”

A határozat mindössze egyetlen panaszosi kifogást illetően jutott megegyező 
következtetésre a Testülettel, éspedig az eljáró rendőrök által alkalmazott hangnem 
kérdésében. Ugyan a határozat tanúsága szerint – ahogy azt a Testület is rögzítette – 
a panaszos által előadottak és az eljáró rendőrök jelentésében szereplő körülmények 
között olyan ellentmondás volt tapasztalható, melyet az eljárás során rendelkezésre 
álló bizonyítási eszközökkel feloldani nem lehetséges, ezzel szemben mégis eluta-
sító döntés született a rendőrség részéről ezen kérdés vonatkozásban is6.

6 105/1281–11/2011. RP. 8. oldal: „A fentiek alapján a fenyegető fellépéssel kapcsolatban előadott 
panaszt mint alaptalant elutasítom.”
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V.

A testületi és a főkapitányi álláspont ismeretében – esetenként „költői kérdésekkel” 
– a következő anomáliákra szeretnék rávilágítani. 

Elsőként elengedhetetlen azon véleményemnek hangot adni, miszerint a rend-
őrséget és konkrét esetben az intézkedő rendőrt nem pusztán a szoros értelemben 
vett jogszabályi előírások kötik, mert mindenkor szem előtt kell tartani a rendőr-
ség működésére vonatkozó, általános érvényű, alapelvi szintű, egyébként ugyan-
csak törvényben rögzített kötelmeket is7. Így nem tekinthető elegendőnek az, hogy 
a rendőrség az előállítás vizsgálata során mindössze annak jogalapja kérdésében 
foglaljon állást. A vizsgált esetben ugyanis egyértelmű, hogy egy, a rendőr mér-
legelési jogkörébe tartozó előállítási ok állt fenn, mi több, egy fiatalkorú személy 
oktatási intézményből való előállításának feltétlen szükséges volta lett volna a di-
lemma. A rendőr-főkapitányi határozatban megfogalmazott megállapítások – amely 
tehát egyöntetűen elfogadja azt a metódust, amely alapján a panaszost előállították, 
valamint az ahhoz kapcsoló intézkedéseket és büntetőeljárási cselekményeket – tel-
jes mértékben figyelmen kívül hagyják az intézkedés alá vont fiatalkorú jogainak és 
más, az intézkedéssel összefüggő érdekeinek a fokozott védelmét. A hazajutással 
kapcsolatos rendőrségi álláspontból akár az is következhetne, hogy esetleg egy 14. 
életévét be nem töltött gyermekkorút lakóhelyétől akár 100 kilométeres távolságban 
útjára lehetne bocsátani, amennyiben, követve a rendőrség logikáját, csak akkor 
lenne elvárható a „szállítás”, ha azt a jogszabály kifejezetten kötelezővé tenné a ha-
tóság számára. A példa abszurdnak tűnhet, de a jelenlegi gyakorlat ismeretében egy-
általán nem kizárt annak jövőbeni bekövetkezése. Kimerülhet-e tehát a fiatalkorúak 
vagy adott esetben mások védelme abban, hogy a rendőr mindössze arról győződik 
meg, hogy a tömegközlekedésben való részvételre jogosító feltételek fennállnak-e? 
Megjegyzem, hogy a szóban forgó ügyben az a település, ahol az iskola található, 
rendőrőrssel rendelkezik, amelynek technikai felszereltsége ugyan nem ismert, de 
arra nyilván elegendő lett volna, hogy a nyomozók megkérdezzék a fiatalkorú kö-
zépiskolást – ha már az előállítás olyannyira elengedhetetlen volt –, hogy kért-e 
400,- Ft-ot három nappal korábban egy iskolatársától. A hozzátartozó értesítésével 
kapcsolatos rendőri értelmezés szintén aggályosnak tekinthető, ráadásul ezt illetően 
a jogszabály egyértelműen fogalmaz, a törvényes képviselőt haladéktalanul értesí-
teni kell a fiatalkorú előállításáról. Megítélésem szerint nem elfogadható azon meg-
győződés, mely szerint a rendőrség abszolváltnak tekinti a hozzátartozó értesítését 
azzal, hogy megkísérel felhívni egy vagy két telefonszámot. Hozzá kell tenni, hogy 

7 Például lásd az Rtv. 2. §, 15. §, 17. §, 24. §
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a Testület gyakorlatában már olyan elképesztő élethelyzet is előfordult – sajnálatos 
módon nem egyszer –, hogy a fiatalkorú panaszos (más) hozzátartozóját arra tekin-
tettel nem értesítették, mert őt mint az egyik törvényes képviselőt ugyancsak rendőri 
intézkedés alá vonták. Egy konkrét esetben a panaszost és egyik szülőjét ugyan-
azon bűncselekmény gyanújával, egyidejűleg állították elő, és a kiértesítést meg-
történtnek tekintette a rendőrség azon a címen, hogy anyát és lányát egy szolgálati 
gépkocsiban szállították a rendőrségre.8 Végül úgyszintén kérdésként merül fel az, 
hogy valóban befejezettnek tekinthető-e az előállítás azzal, hogy bár „papíron” az 
valóban végetér, de kétségkívüli tény, hogy a szabadonbocsátás nem történik meg 
a további nyomozati cselekmény, pl. kihallgatás okán. Különösen nehéz mindezt 
eldönteni akkor, amikor az előállítás időtartamát, illetve a szabadonbocsátás vagy 
más hatóságnak átadás tényét rögzítő dokumentum közokirati minősítése ellenére 
hibásan, hiányosan kerül kitöltésre. A személyi szabadság korlátozása és így a hoz-
zátartozó kiértesítése szempontjából indifferens az, hogy az érintett jogi státuszát 
tekintve előállított vagy gyanúsított.

A Testület gyakorlatában számtalan esetben előfordul, hogy rendőri intézkedés 
érintettje kiskorú vagy fiatalkorú. Nélkülözhetetlen – nem csak ezen indokból – az, 
hogy a jövőbeni oktatás-képzés során súlyozottan kerüljön előtérbe a garanciális 
szabályok betartásának fontossága, illetve az, hogy ha kiskorút/fiatalkorút érint a 
rendőri intézkedés, akkor különös súllyal kell figyelembe venni az alapvető jogok 
érvényesülését és egyes jogszabályok által a kiskorúakra/fiatalkorúakra előírt spe-
ciális szabályokat.

8 Lásd a Testület 89/2012 (II. 29.) sz. állásfoglalását.
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