
A	Testület	tájékoztatója	a	2011.	évi	tapasztalatairól

A	Rendőrségről	szóló	1994.	évi	XXXIV.	törvény	(a	továbbiakban:	Rtv.)	6/A.	§-a	(1)	
bekezdésének	b)	pontja	értelmében	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	(a	továb-
biakban:	Testület)	„működésének	és	eljárásainak	tapasztalatairól	évente	tájékoztatja	
az	Országgyűlés	 rendészeti,	 valamint	 emberi	 jogi	ügyekben	 feladatkörrel	 rendel-
kező	bizottságait”.	E	kötelezettségének	a	2011.	évet	illetően	a	Testület	az	alábbiak	
szerint tesz eleget.

I.	Összefoglaló	a	2011.	év	legfontosabb	eseményeiről

1.	Bizottsági	tájékoztatók

Az	 Országgyűlés	 Emberi	 jogi,	 kisebbségi,	 civil-	 és	 vallásügyi	 bizottsága	 2011.	
szeptember	20-i	ülésén,	az	Országgyűlés	Honvédelmi	és	rendészeti bizottsága	2011.	
október	18-i	ülésén	megvitatta,		egyhangúlag	tudomásul	vette,	s	ezzel	elfogadta	a	
Testület	2010.	évi	tevékenységéről	szóló	tájékoztatóját.

2.	Kapcsolat	a	rendőrséggel

A	panaszok	kivizsgálása	során	történő	napi	munkakapcsolaton	túlmenően	a	Testület	
tagjai	és	munkatársai	három	alkalommal	 is	meghívást	kaptak	az	Országos	Rend-



őr-főkapitányság,	illetve	a	Budapesti	Rendőr-főkapitányság	vezetőjétől	különböző	
rendezvényeken	való	részvételre.

Az	 Országos	 Rendőr-főkapitányság	 Készenléti	 Rendőrségénél	 2011.	 március	
9-én	 tett	 látogatást	 a	Testület	15	 fős	delegációja	abból	 a	 célból,	hogy	megismer-
kedjen	a	szervezetnek	a	magyar	rendőrségen	belül	elfoglalt	helyével,	szerepével	és	
feladataival.	A	rendezvényen	a	Készenléti	Rendőrség	Rendészeti	Igazgatóság	gya-
korlati,	taktikai,	fegyverzet-	és	gépjármű-technikai	bemutatót	tartott,	annak	érdeké-
ben,	hogy	a	rendőri	intézkedések,	az	igazoltatás,	a	kényszerítő	eszközök	alkalma-
zása	(testi	kényszer,	bilincselés	szabályszerű	bemutatása)	terén	a	Testület	tagjai	és	a	
munkatársak	elméleti	ismereteit	gyakorlati	tapasztalatokkal		bővítse.

A	Testület	meghívást	kapott	 az	Budapesti	Rendőr-főkapitányság	vezetőjétől	 a	
rendőrség	és	a	Fővárosi	Katasztrófavédelmi	Igazgatóság	közös	rendezvényére	a	bu-
dapesti	Városligetbe,	 ahol	a	Testület	 tagjai	 és	munkatársai	 előtt	 lehetőség	nyílt	 a	
Testület	tevékenysége	iránt	érdeklődők	közvetlen	szóbeli	tájékoztatására,	kérdéseik	
megválaszolására,	ezzel	is	felhasználva	a	lehetőséget	a	Testület	munkájának	minél	
szélesebb	körben	történő	megismertetésére.

Az	Országos	Rendőr-főkapitányság	vezetője	2011	decemberében	az	Országos	
Rendőr-főkapitányi	Értekezlet	„A	rendőri	intézkedések	elleni	panaszok	kezelésének	
országos	helyzete,	a	tapasztalatok	hasznosulása	a	végrehajtó	állomány	tevékenysé-
gében”	napirendi	pontjának	megtárgyalására	és	megvitatására	hívta	meg	a	Testület	
tagjait	 és	munkatársait.	A	 rendezvényen	 lehetőség	nyílt	 a	napirendi	pont	megtár-
gyalásán	túl	a	Testületnek	a	panaszok	kivizsgálásával	kapcsolatos	tapasztalatainak	
ismertetésére	is.

Az	 Országos	 Rendőr-főkapitányság	 vezetőjével,	 valamint	 az	 érintett	 megyei	
rendőr-főkapitányságok	vezetőivel	történt	előzetes	egyeztetést	követően	2011-ben	
a	Testület	elnöke	és	titkárságvezetője	részt	vett	a	Baranya	megyei,	a	Csongrád	me-
gyei,	valamint	a	Bács-Kiskun	megyei	rendőr-főkapitányságok	vezetőinek	értekez-
letein,	ahol	tájékoztatták	a	résztvevőket	a	Testület	munkájáról	és	tapasztalatairól.	A	
tájékoztatókat	interaktív	megbeszélés	és		szakmai	tapasztalatcsere	követte.

Az	Országos	Rendőr-főkapitányság	vezetője	stúdió	rendelkezésre	bocsátásával	
lehetőséget	biztosított	egy,	a	panaszjogról	szóló	tájékoztató	kép-	és	hanganyag	kö-
zös	elkészítésére,	melyet	társadalmi	célú	hirdetés	formájában	kívánunk	propagálni	
a	médiában.

4 s Rendészet	és	emberi	jogok	–	2013/1–2.	



3.	A	Testület	részvétele	különböző	konferenciákon

A	Testület	elnöke	2011.	május	26-án	a	Rendőrtiszti	Főiskola	és	a	Magyar	Rendé-
szettudományi	Társaság	meghívására	részt	vett	„A	rendőri	intézkedésekkel	szembe-
ni	panasz	jogintézményének	egyes	kérdései”	című	tudományos	konferencián,	me-
lyen	a	Testület	eljárásának	elméleti	és	gyakorlati	kérdéseiről	tartott	előadást.

2011.	szeptember	2-án	az	Országgyűlési	Biztosok	Hivatalában	a	tüntetések	bé-
kés	jellege	fenntartásának	új	módjairól	szerveztek	nemzetközi	konferenciát,	melyen	
a	Testület	elnöke	„A	gyülekezési	jog	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	gyakor-
latában”	címmel	tartott	előadást.

A	rendezvényen	bemutatták	a	Godiac-projektet,	melynek	 fő	célkitűzése,	hogy	
tudományos	kutatásokra	alapozva	politikai	tüntetések	rendőri	kezelésével	kapcsola-
tos	új	irányokat	dolgozzon	ki	és	az	elért	eredményeket	széles	körben	tegye	ismertté.	
Ezen	nemzetközi	programban	11	ország	20	partner	szervezete	vesz	részt.

Az	Emberi	Jogok	Világnapja	alkalmából	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	
a	Polgári	Magyarországért	Alapítvány	és	a	Hanns	Seidel	Alapítvány	„Az	emberi	és	
polgári	 jogok	kisebbségi	alapvetései	–	különös	tekintettel	a	nemzetiségi	 jogokra”	
címmel	konferenciát	rendezett	2011.	december	9-én,	Budapesten	a	Károlyi-palota	
dísztermében.	A	konferencia	díszvendége	Smaranda	Enache	romániai	közéleti	sze-
mélyiség	volt,	aki	évtizedek	óta	küzd	a	hazájában	élő	nemzetiségek	jogainak	tiszte-
letben	tartásáért.	A	konferencián	előadást	tartott	Paczolay	Péter,	az	Alkotmánybíró-
ság	Elnöke,	Balog	Zoltán,	a	Közigazgatási	és	Igazságügyi	Minisztérium	társadalmi	
felzárkózásért	felelős	államtitkára,	a	Polgári	Magyarországért	Alapítvány	kuratóriu-
mának	elnöke;	Smaranda	Enache,	a	Pro	Európa	Liga	társelnöke,	Románia	volt	finn-
országi	nagykövete;	Dénes	Balázs,	a	Társaság	a	Szabadságjogokért	(TASZ)	elnöke	
és	Juhász	Imre,	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	elnöke.	A	meghívott	előadók	
felszólalásait	kerekasztal-beszélgetés	követte.

4.	A	Testület	látogatása	az	Európai	Parlamentben

A	Testület	tagjai	és	munkatársai	Gál	Kinga	európai	parlamenti	képviselő	meghívására	
2011.	május	23–	25.	között	Brüsszelbe	látogattak.

	A	képviselő	asszony	az	Európai	Parlament	épületében	fogadta	a	csoportot	és	
mint	az	Állampolgári	Jogi,	Bel-	és	Igazságügyi	Bizottság	alelnöke	előadást	tartott	
a	 szakbizottság	munkájáról,	 valamint	 azon	 aktuális	 kérdéskörökről,	 amelyeket	 a	
bizottságok	napirendjükre	tűztek.	A	résztvevőket	Láng	Péter,	a	Látogatói	Osztály	
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vezetője	 az	 európai	 Parlament	 működésének	 gyakorlati	 kérdéseiről	 tájékoztatta,	
majd	ezt	követően	Bagó	Zoltán	európai	parlamenti	képviselő	tartott	rövid	előadást.	

Ezt	követően	a	Testület	tagjai	kérdéseket	tettek	fel	vendéglátóiknak,	majd	azok	
tisztázását	követően	az	Állampolgi	Jogi,	Bel-	és	Igazságügyi	Bizottság,	a	Kül	ügyi	
Bizottság,	illetve	az	Euórpai	Parlament	Ipari,	Kutatás-	és	Energiaügyi	szakbizottsá-
ga	és	a	Magyar	Országgyűlés	Gazdasági	és	Informatikai	Bizottsága	együttes	ülé-
sébe	kapcsolódtak	be.

5.	Német	ösztöndíjasok	és	magyar	joghallgató	gyakornokok	 
a Testületnél

Pálykezdő	 német	 fiatok	 látogattak	 el	 2011	 novemberében 	 a	 Testület	 Hivatalába	
és	 ismerkedtek	 a	 Testület	 feladat-	 és	 hatáskörével,	 valamint	 mindennapi	 mun-
kájával.	A	 három	 diplomás	 össztöndíjas	 a	Magyar	 Országgyűlés	 és	 a	 Németor-
szági	 Szövetségi	 Köztársaság	 Bundestagjának	 elnökei	 közötti	 pályázati	 meg- 
állapodás	eredményeként	parlamenti	gyakorlaton	vett	részt	hazánkban.	A	2008-ban	
indult	össztöndíj-program	célja,	hogy	a	magyar	közigazgatás	és	a	közjogi	beren-
dezkedés	iránt	érdeklődő	fiatalok	megismerkedjenek	az	Országgyűlés	munkájával	
és	betekintést	nyerjenek	a	fontosabb	alkotmányos	szervek	tevékenységébe	is.

A	Testület	2011-ben	is	meghatározott	keretek	között	biztosította	a	jogi	és	igaz-
gatási	szakterületen	tanulmányokat	folytató	egyetemi	és	főiskolai	hallgatóknak,	va-
lamint	a	jogi	asszisztens	képzésben	részt	vevőknek	a	lehetőséget,	hogy	gyakornoki	
idejüket	a	Testületnél	tölthessék	el	és	ezzel	szakmai	ismereteiket	a	Testületnél	folyó	
munka		tanulmányozásával,	az	abban	való	részvétellel	a	gyakorlatban	továbbfejlesz-
szék. 

 
6.	Rendészet	és	emberi	jogok,	a	Testület	szakmai	folyóirata

A	Testület	2011-ben	Rendészet	és	emberi	jogok	címmel	–	negyedévenként	megje-
lenő	periodikaként	– új	szakmai	 folyóiratot	 indított	el,	melynek	első	száma	2011	
márciusában	jelent	meg.	A	kiadvány	célja,	hogy	segítse	a	rendészet	és	az	emberi	
jogok	területén	tevékenykedők	szakmai	munkáját,	lehetőséget	adjon	a	szakterüle-
tekkel	kapcsolatos	írások,	tanulmányok,	összehasonlító	elemzések,	jogértelmezési	
kérdések	publikálására,	fontos	és	érdekes	témák	felvetésére.

A	folyóirat	 teljes	egészében	a	 tudomány	szolgálatába	kíván	állni,	azzal	a	nem	
titkolt	 céllal,	 hogy	műhelye	 legyen	 az	 emberi	 jogok	 és	 a	 rendészeti	 tevékenység	
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érzékeny	és	konfliktusokkal	teli	kapcsolatrendszere	feltárásának	és	e	kapcsolatrend-
szer	minél	 zökkenőmentesebb	 fejlesztésének.	Az	 elmúlt	 évtized,	 de	 különösen	 a	
2006	nyarát	követő	időszak	soha	nem	látott	problémákat	vetett	fel	a	rendőrség	és	
a jogkereső	közönség	viszonyrendszerében.	Természetesen	keresni	kívánjuk	a	vá-
laszokat	e	problémarendszert	alapvetően	jellemző	emberi	jogi	krízishelyzet	kiala-
kulásának	okaira.	A	gyülekezési	joggal	összefüggő	jogvédelem	mellett,	a	tipikusan	
egyedi	esetekben	előforduló,	más	jellegű	emberi	jogokat	érintő	rendőri	fellépések-
kel	 összefüggésben	 is	 kutatásokat	 szeretnénk	generálni,	 támogatni.	 	A	 tudomány	
eszközeivel	kívánjuk	elősegíteni	az	Európában	még	mindig	ritkának	számító	rendé-
szeti	tevékenységre	vonatkozó	intézményesített	civil	kontroll	rendszerének	tovább-
fejlesztését.	Folyóiratunk	lehetőséget	ad	a	Testület	gyakorlatának	megismerésére	is	
jogesetek	feldolgozása	útján.

7.	Sajtóhírek

A	Testület	 az	 általa	 vizsgált	 panaszügyekről	 két	 általa	 fontosnak	 ítélt	 ügyben	 je-
lentetett	meg	 sajtóközleményt.	Ezek	 az	 ügyek	 olyan,	 nagy	 nyilvánosságot	 érintő	
és	jelentős	médiaérdeklődést	kiváltó	rendőri	intézkedések	ellen	irányuló	panaszok	
voltak,	amelyek	nyilvánosság	elé	tárásának	az	volt	a	célja,	hogy	felhívja	a	figyelmet	
a	Testület	megállapításaira	annak	érdekében,	hogy	a		jövőben		ilyen	rendőri	intéz-
kedések	ne	történjenek.

Panasz	beadványt	terjesztettek	elő	a	Testületnél	annak	az	újszülöttnek	a	szülei,	
aki	2010.	októberben	 jött	világra	a	Napvilág	Születésházban.	A	 szülőket	 előbb	a	
szülés	helyszínén,	majd	pedig	közvetlenül	az	édesanya	kórházba	szállítását	követő-
en	vonták	a	rendőrök	intézkedés	alá.	Az	ügyben	a	foganatosított	rendőri	intézkedé-
sekkel	kapcsolatban	a	Testület	súlyos	alapjogsértést	állapított	meg.

Súlyos	alapjogsértés	megállapítására	került	sor	abban	az	ügyben	 is,	amelyben	
egy	 rendőr	 az	 általános	 iskola	 8.	 osztályos	 tanulójának	 az	 iskolában	 egy	 tanítási	
órán	hamis	gyanúsítotti	idézést	adott	át	a	többi	tanuló	szeme	láttára.	A	rendőr	cse-
lekményét	–	állítása	szerint	–	nevelési	célzat	motiválta.
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