
A	Testület	tájékoztatója	2012.	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	
továbbiakban:	Testület)	„működésének	és	eljárásainak	tapasztalatairól	évente	tájé-
koztatja	az	Országgyűlés	rendészeti,	valamint	emberi	jogi	ügyekben	feladatkörrel	
rendelkező	bizottságait”.	Ezen	kötelezettségének	a	2012.	évet	illetően	a	Testület	az	
alábbiak	szerint	tesz	eleget.

I.	Összefoglaló	a	2012.	év	legfontosabb	eseményeiről

1.	Az	Országgyűlés	plenáris	ülésén	elfogadta 
a	Testület	hároméves	beszámolóját	

A	Testület	a	jogszabályok	által	meghatározott	körben	látja	el	a	rendőrség	civil	kont-
rollját.	A	 beérkező	 panaszokat	 kivizsgálja,	 megállapítja,	 hogy	 a	 panaszosokat	 a	
rendőri	intézkedés,	rendőri	intézkedés	elmulasztása,	illetve	a	kényszerítőeszközök	
alkalmazása	során	érte-e	alapjogsérelem	és	az	milyen	súlyú.	Súlyos	alapjogsérelem	
megállapítása	esetén	a	Testület	állásfoglalását	megküldi	–	az	érintett	rendőri	szerv	
kilététől	 függően	–	az	országos	rendőrfőkapitány,	a	belső	bűnmegelőzési	és	bűn-
felderítési	feladatokat	ellátó	szerv	főigazgatója	vagy	a	 terrorizmust	elhárító	szerv	
főigazgatója	részére,	csekély	fokú	alapjogsérelem	esetén	pedig	az	intézkedést	fo-
ganatosító	 rendőri	 szerv	 vezetőjének.	Az	 országos	 rendőrfőkapitánynak,	 a	 belső	
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bűnmegelőzési	és	bűnfelderítési	feladatokat	ellátó	szerv	főigazgatójának	vagy	a	ter-
rorizmust	elhárító	szerv	főigazgatójának	a	panaszügyben	hozott	határozata	ellen	a	
panaszos	közigazgatási	per	indításával	bírósághoz	fordulhat.

Az	Országgyűlés	Honvédelmi	és	rendészeti	bizottsága	2012.	február	7-i,	az	Em-
beri	jogi,	kisebbségi,	civil-	és	vallásügyi	bizottsága	február	15-i,	az	Alkotmányügyi,	
igazságügyi	és	ügyrendi	bizottsága	pedig	február	20-i	ülésén	vitatta	meg	az	Testület	
hároméves	beszámolóját.	Mindhárom	bizottság	a	beszámolót	általános	vitára	alkal-
masnak	találta,	és	egyhangúlag	elfogadásra	ajánlotta	az	Országgyűlésnek.

A	Testület	hároméves	 tapasztalatairól	szóló	beszámoló	és	annak	elfogadásáról	
szóló	határozati	javaslat	együttes	általános	vitájára	február	28-án	került	sor.	Az	álta-
lános	vitát	követően	az	Országgyűlés	március	5-i	plenáris	ülésén	287	igen	szavazat-
tal	(36	tartózkodás	mellett)	a	Testület	hároméves	beszámolóját	elfogadta.

2.	A	Honvédelmi	és	rendészeti	bizottság	megvitatta	 
a	Testület	2011.	évi	tájékoztatóját	

Az	Országgyűlés	Honvédelmi	és	rendészeti	bizottsága	szeptember	24-i	ülésén	meg-
vitatta	és	egyhangúlag	tudomásul	vette	a	Testület	2011.	évi	tevékenységének	tájé-
koztatóját.	Dr.	Juhász	Imre,	a	Testület	elnöke	a	bizottsági	ülésen	a	testület	tevékeny-
ségének	főbb	területeit	kiemelve	ismertette	az	elmúlt	év	tapasztalatait.

3.	Kapcsolat	a	rendőrséggel

A	panaszok	kivizsgálása	során	adódó	napi	munkakapcsolaton	túlmenően	a	Testület	
tagjai	és	munkatársai	 több	alkalommal	 is	meghívást	kaptak	az	Országos	Rendőr-
főkapitányság,	 illetve	a	budapesti	 és	 a	megyei	 rendőr-főkapitányságok	vezetőitől	
különböző	rendezvényeken	való	részvételre,	előadások	megtartására,	konzultációs	
kérdések	megbeszélésére.

a)	Dr.	Féja	András	testületi	tag	meghívott	előadóként	2012.	március	1-jén	elő-
adást	tartott	a	Nemzeti	Közszolgálati	Egyetem	Rendészettudományi	Karán,	mely-
nek	során	ismertette	a	Testület	jogállását	és	működését,	valamint	a	panaszkezelés	
és	 a	 panaszeljárás	 lefolytatásának	 legfontosabb	 szabályait.	Gyakorlati	 problémák	
és	konkrét	esetek	alapján	került	sor	az	egyes	rendőri	intézkedések	arányosságának	
megítélésével	 kapcsolatban	 kialakított	 testületi	 gyakorlat	 megvitatására.	 Számos	
hallgatói	kérdés	alapján	az	előadás	során	részletesen	 is	áttekintették	elsősorban	a	
bilincselések	és	az	előállítások	arányosságának	kérdését.
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b)	Március	8-án	szakmai	konzultációra	került	sor	a	Nógrád	Megyei	Rendőr-fő-
kapitányságon	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	és	az	Országos	Rendőr-főka-
pitányság	Ellenőrzési	Szolgálata	részvételével.	A	Testületet	dr.	Féja	András	testületi	
tag	képviselte	meghívott	előadóként.	A	szakmai	konzultáció	kifejezetten	a	panasz-
kezelés	és	a	panaszeljárás	gyakorlati	teendőire,	problémáira	koncentrált.	

c)	A	közbiztonság	megteremtésében	való	együttműködés	sikerességének	fontos-
ságára	hívták	fel	a	figyelmet	a	rendőrség	és	a	 tűzoltóság	vezetői	a	budapesti	Vá-
rosligetben	április	28-án	megtartott	országos	rendőr-	és	tűzoltónapon.	A	szervezők	
meghívását	elfogadva	a	Testület	elnöke	és	elnökhelyettese,	valamint	a	testület	több	
munkatársa	vett	részt	a	hétvégi	eseményen.

d)	Rendészeti	vezetőkből	álló	23	fős	kínai	delegáció	tett	munkalátogatást	szept-
ember	 13-án	 a	Testületnél.	A	Wuhan	 városából	 érkezett	magas	 rangú	 rendőrségi	
küldöttséget	–	amely	a	Nemzeti	Közszolgálati	Egyetem	meghívására	látogatott	ha-
zánkba	–	dr.	Juhász	Imre,	a	Testület	elnöke	fogadta	és	tájékoztatta	a	Testület	tevé-
kenységéről.	

e)	Október	15-én	továbbképzésre	került	sor	a	Budapesti	Rendőr-főkapitányság	
vezetői	állománya	részére	Bujákon.	A	továbbképzésre	a	Testület,	az	Alapvető	Jogok	
Biztosának	Hivatala	és	a	Magyar	Helsinki	Bizottság	is	meghívást	kapott.	Képvise-
letünkben	dr.	Féja	András	testületi	tag	jelent	meg,	meghívott	előadóként.	Az	előadás	
elsősorban	 a	 panaszkezelés	 és	 a	 panaszeljárás	 gyakorlati	 teendőire,	 problémáira	
koncentrált.	

f)	A	rendőri	intézkedések	és	jogorvoslatok	témakörében	tartott	előadást	a	Testü-
let	munkatársainak	dr.	Szomor	Sándor	r.	ezredes.	Az	ORFK	Ellenőrzési	Szolgálat	
Központi	Panasziroda	vezetője	az	általa	készített	szakmai	prezentációt	mutatta	be	a	
Testület	tanácsadóinak.	Az	előadást	interaktív	beszélgetés	követte.

g)	Dr.	Juhász	Imre,	a	Testület	elnöke	az	ORFK	Ellenőrzési	Szolgálata	által	Bala-
tonőszödön	2012.	október	26-án	megtartott	továbbképzésén	ismertette	meg	a	részt	
vevő	állományt	a	2011.	évi	testületi	tájékoztatóban	megfogalmazott	egyedi	és	álta-
lánosítható	–	panaszügyek	vizsgálata	kapcsán	 felmerült	–	alapjogsértésekről.	Tá-
jékoztatta	a	 résztvevőket	a	Testület	hároméves	 tevékenységéről	 szóló	Beszámoló	
főbb	megállapításairól,	valamint	a	tapasztalatok	alapján	felmerült	jogalkotási	javas-
latokról.	Az	előadást	követően	a	panaszkezeléssel	foglalkozó	állomány	konzultáció	
keretében	kapott	választ	felvetéseire.

h)	Dr.	Juhász	Imre,	a	Testület	elnöke	és	dr.	Bögi	Sándor	titkárságvezető	2012.	
november	20-án	és	21-én	 felkereste	a	Szabolcs-Szatmár-Bereg	megyei,	 a	Hajdú-
Bihar	megyei,	a	Borsod-Abaúj-	Zemplén	megyei,	valamint	a	Heves	megyei	rendőr-
főkapitányságok	vezetőit	és	a	személyes	megbeszéléseket	követően	előadást,	illetve	
konzultációkat	 tartottak	 a	 főkapitányságok	 vezető	 állománya,	 a	 városi	 rendőrka-
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pitányságok	 vezetői,	 valamint	 a	 panaszkezeléssel	 foglalkozó	 szervezetek	 vezetői	
részére.

i)	 Dr.	 Hatala	 József	 altábornagy,	 az	 Országos	 Rendőr-főkapitányság	 vezetője	
2012.	december	12-én	főkapitányi	értekezletet	tartott	a	Készenléti	Rendőrség	bu-
dapesti	objektumában,	ahová	a	panaszügyek	gyakorlatának	elemzését	és	értékelé-
sét	tartalmazó	napirendi	pont	megtárgyalására	meghívta	a	Testület	elnökét,	tajgait	
és	titkárságvezetőjét.	A	napirendi	pontot	az	ORFK	Ellenőrzési	Szolgálat	vezetője,	
dr.	 Somssich	 Gabriella	 r.	 dandártábornok	 asszony	 vezette	 fel,	 amelyet	 követően	
dr.	Szomor	Sándor	r.	ezredes,	az	ORFK	Ellenőrzési	Szolgálat	Központi	Panasziroda	
vezetője	tett	részletes	–	elemzésekkel	alátámasztott	–	tájékoztató	jelentést.

j)	Az	Országos	Rendőr-főkapitányság	vezetője	hangstúdió	rendelkezésre	bocsá-
tásával	lehetőséget	biztosított	a	testület	részére	egy,	a	panaszjogról	szóló	tájékoztató	
kép-	és	hanganyag	közös	elkészítésére,	melyet	társadalmi	célú	hirdetés	formájában	
kívántunk	propagálni	a	médiában.	Az	így	elkészült	tájékoztató	anyagot	a	MTV	1	és	
a	Duna	Televízió	több	alkalommal	főműsoridőben	sugározta.

4.	A	Testület	részvétele	különböző	konferenciákon, 
szemináriumokon

a)	 „Ezerarcú	 rendőri	 intézkedés”	 címmel	 rendeztek	 szakmai	 konferenciát	 június	
6-án	a	Nemzeti	Közszolgálati	Egyetem	Rendészettudományi	Karán.	Dr.	Féja	And-
rás,	a	Testület	 tagja	meghívott	előadóként	vett	 részt	az	eseményen	és	számolt	be	
a	megjelenteknek	a	Testület	panaszvizsgálata	során	szerzett	eddigi	tapasztalatáról,	
gyakorlatáról.

b)	Az	Emberi	Jogok	Világnapja	alkalmából	a	Testület,	a	Polgári	Magyarorszá-
gért	Alapítvány	 és	 a	 Hanns	 Seidel	Alapítvány	 „Az	 emberi	 jogvédelem	 fény-	 és	
árnyoldalai	1990	óta	Magyarországon” címmel	konferenciát	tartott	december	11-én,	
Budapesten,	 a	Károlyi-palota	Dísztermében.	A	 konferencia	 résztvevőit	 a	 Polgári	
Magyarországért	Alapítvány képviseletében Kruchina	Károly	köszöntötte,	majd	Ul-
rich	Kleppmann,	a	Hanns	Seidel	Alapítvány	magyarországi	képviselője	mondta	el	
beszédét	és	nyitotta	meg	a	konferenciát.	A	meghívott	előadók	felszólalásait	kerek-
asztal-beszélgetés	követte	dr.	Gulyás	Gergely,	a	Fidesz	frakcióvezető-helyettese,	dr.	
Gaudi-Nagy	Tamás,	a	Nemzeti	Jogvédő	Szolgálat	képviselője	és	Schiffer	András,	az	
LMP	országgyűlési	képviselőcsoportjának	vezetője	részvételével.

c)	A	Testület	meghívást	 kapott	 a	 Le	Défenseur	 des	 Droits,	 Franciaországban	
működő,	de	nemzetközi	feladatokat	ellátó	független	jogvédő	szervezettől	a	2012.	
október	8-án,	Párizsban	megrendezett	szakszemináriumára,	amelyen	a	Testület	dön-
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tése	alapján	dr.	Juhász	Imre	elnök	és	dr.	Bögi	Sándor	titkárságvezető	vett	részt.	A	
rendezvény	a	rendőri	igazoltatásról	és	az	igazoltatott	személy	átvizsgálásáról	szóló	
kérdéseket	vette	górcső	alá,	a	tanácskozáson	lehetőség	adódott	az	előadókkal	törté-
nő	párbeszédre	is.	A	rendezvényen	bemutatott	és	kiosztott	igazoltató	lapok	máso-
latát	a	magyarországi	alkalmazással	kapcsolatos	észrevételekkel	és	javaslatokkal	a	
Testület	megküldte	az	országos	rendőr-főkapitánynak,	aki	intézkedett	az	alkalmaz-
hatóság	tekintetében	rendőri	javaslatok	bekérésére	és	a	megvalósítási	lehetőségek	
vizsgálatára.

5.	Magyar	joghallgató	gyakornokok	a	Testületnél

A	Testület	2012-ben	is	meghatározott	keretek	között	biztosította	a	jogi	és	igazgatási	
szakterületen	tanulmányokat	folytató	egyetemi	és	főiskolai	hallgatóknak,	valamint	
a	jogiasszisztens-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	továbbfejlesszék.	

6.	Rendészet	és	emberi	jogok,	a	Testület	szakmai	folyóirata

A	Testület	2011-ben	Rendészet és emberi jogok	címmel	új	szakmai	folyóiratot	in-
dított	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	szakterületekkel	kapcsolatos	írások,	tanulmányok,	összehason-
lító	elemzések,	jogértelmezési	kérdések	publikálására,	fontos	és	érdekes	témák	fel-
vetésére.

A	folyóirat	teljes	egészében	a	tudomány	szolgálatába	kíván	állni,	azzal	a	nem	tit-
kolt	céllal,	hogy	műhelye	legyen	az	emberi	jogok	és	a	rendészeti	tevékenység	érzé-
keny	és	konfliktusokkal	teli	kapcsolatrendszere	feltárásának	és	e	kapcsolatrendszer	
minél	zökkenőmentesebb	fejlesztésének.	Az	elmúlt	évtized,	de	különösen	a	2006	
nyarát	követő	időszak	soha	nem	látott	problémákat	vetett	fel	a	rendőrség	és	a jogke-
reső	közönség	viszonyrendszerében.	Természetesen	keresni	kívánjuk	a	válaszokat	
e	problémarendszert	alapvetően	jellemző	emberi	jogi	krízishelyzet	kialakulásának	
okaira.	A	gyülekezési	joggal	összefüggő	jogvédelem	mellett,	a	tipikusan	egyedi	ese-
tekben	előforduló,	más	jellegű	emberi	 jogokat	érintő	rendőri	fellépésekkel	össze-
függésben	is	kutatásokat	szeretnénk	generálni,	támogatni.	A	tudomány	eszközeivel	
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kívánjuk	elősegíteni	az	Európában	még	mindig	 ritkának	számító	 rendészeti	 tevé-
kenységre	vonatkozó	intézményesített	civil	kontroll	rendszerének	továbbfejleszté-
sét.	Folyóiratunk	 lehetőséget	ad	a	Testület	gyakorlatának	megismerésére	 is	valós	
jogesetek	feldolgozása	útján.

A	Testület	a	szakmai	folyóiratot	az	eredeti	terveknek	megfelelően	évente	négy	
számban	jelenteti	meg,	melyet	a	www.panasztestulet.hu	weboldalon	is	megtekint-
hetővé	tett.

II.	A	Testület	működésével	kapcsolatos	általános	tapasztalatok

A	Testület	a	panaszok	kivizsgálása	során	olyan,	több	panaszos	által	is	sérelmezett,	
vagy	 több	 rendőri	 intézkedés	 alkalmával	 is	 felmerülő	 gondot,	 problémát	 észlelt,	
amelyek	gátolhatják	az	egységes	jogalkalmazást,	illetve	több	olyan	tisztázatlan	eljá-
rási	kérdéssel	találta	szemben	magát,	amelyre	felhívta	az	országos	rendőrfőkapitány	
figyelmét.

1.	Igazolás	a	rendőrségi	előállítás	időtartamáról

Az	előállítás	időtartamáról	szóló	igazolási	nyomtatványon	korábbi	javaslatunknak	
és	kérésünknek	megfelelően	általában	feltüntetik	a	Testülethez	fordulás	lehetőségét	
és	elérhetőségeit.	Tekintettel	arra,	hogy	a	rendőri	szerveknél	ez	a	nyomtatvány	nem	
került	egységesítésre,	nem	egységes	a	panaszosok	tájékoztatása	sem	a	Testülethez	
fordulás	lehetőségének	8	napos	határidejéről.	Így	ha	ez	a	határidő	nincs	az	igazo-
láson	 feltüntetve,	egy	 igazolási	kérelemmel	akkor	 is	kimentheti	magát	a	mulasz-
tó	panaszos,	ha	egyébként	a	jogvesztő	határidőről	korábban	tudomással	bírt.	Több	
főkapitányság,	 illetve	kapitányság	vezetője	–	helyeselhetően	–	úgy	döntött,	hogy	
a	 panaszosok	 tájékoztatása	 érdekében	 az	 „Igazolás”-on	 feltünteti	 a	Rendőrségről	
szóló	1994.	évi	XXXIV.	törvény	(Rtv.)	idézett	szövegét,	melyben	a	92.	§	és	a	93.	§	
is	szerepel.

2.	Panaszok	kivizsgálása

Az	Rtv.	93/B.	§	(1)	bekezdése	szerint:	„Az	intézkedést	foganatosító	szervhez	be-
nyújtott	 panaszt	 az	 intézkedést	 foganatosító	 rendőri	 szerv	 vezetője	 közigazgatási	
hatósági	eljárásban	bírálja	el.”	A	közigazgatási	hatósági	eljárás	és	szolgáltatás	rend-


