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Az eliilths megindulisa

A panaszos beadv6ny6ban s6relmezte a BRFK IV. kenileti Rend6rkapitilnysl,ginak az
eli6r6sit. V6lem6nye szerint a rend5ri int6zked6s soriLn megal|zo hangnemben besz6ltek ve\e, az
el66l1tt6s ideje alatt nem biztositottak szim6ra 6lelmet, innival6t 6s nem 6rtesithette
hozz|tartozoit. A panaszos krilonosen s6relmezte, hogy bilincsben, rogzit6 ovvel 6.s vezet6 szijjal
szdl\tottikvissza a gyermekotthonba, ahonnan egy nappal azel6tt tdvozott.
A panasz alaplin felmeriilt az emberi m6lt6s6ghoz val6 jog s6relm6nek gyanriia. Erue
figyelemmel - az alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.)
20. 5$ (1) bekezd6se alapjdn-vizsgillatot folytattam, amelynek sor6n t6j6kozt^t6st k6rtem a BRFI(
IV. keriileti Rend6rkap itiny s6,gdnak v ezet6j6t6l.
Etintett alapvet6 iogok
Az emberi m6lt6s6ghoz val6 iog ,,21<embei
i/ethei
cikk)

ds

ai

ndltrisrig sirthetuilen. Minden enbernekjoga uan a<

emberi mdlnisdghoT, a magTat d/etdt a fogantatdstdl keidue uddelem illeti

neg" (Alaptorv6ny II.

Az alkallm zott iogszabilyok
A Rend6rs6916l szolo 1994. 6vi X-L\IV. torv6ny (a tov6bbiakban: Rtv.)
A rend6rs6g szolgl'latr szab6lyzat6.r6l sz6l6 30/2011. (IX. 22.)
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A megillapitott t6nyill6s

A BRFK IV. keriileti Rend6rkaprtinys6ginak (a tov6bbiakban: rend6rs6g) jdr6rei 2017.
m6jus 19-6n 15 6ra 70 perckor egy g6pkocsiban til6 fiataln lettek figyelmesek, aki - az
int6zked6sr6l k6szrilt rend5ri jelent6s szerint - a szolgillald g6pj6rmfvet megl6tva gyanrisan
kezdett viselkedni. A rend6rcik ez6rt int6zked6s al6 vontik 6.s igazoltattilk. Az adatai alapj6n
ellen5rizt6k a koroz6si nyilv6ntart6sban 6s meg6llapitott6k, hogy a BRFI( II. kenileti
Rend6rkapitdnysdga e1tfin6s miatt koroz6s6t rendelte el. A koroz6si nyilv6ntart6s szerint a
panaszos el6z6 nap enged6ly n6lkiil tavozott a Zirzer Janka Gyermekotthonb6l.
A panaszost a koroz6sre tekintettel e166ll(tott6k 6s a BRFI( IV. kerileti
Rend6rkapit6nys6,ginak el6illit6 hely-is6g6ben helyezt6k el. A tet6ti t6,rgyaiol jegyziket k6szitettek,
a p^naszost t6j6koztatt6k jogairol. 6 nyilatkozat6bar k6rte hozziltaitozoiilnlk 6rtesit6s6t. Ezen
l<wiIaz egyik nyilatkozatin k6ser 6lelem btztosit6,s6t k6rte, a m6sikon nem k6rt 6lelmet.
A rend6rs6g felvette a kapcsolatot a gyermekotthonnal, maid oda 6tkis6rtEk. Az 6tkis6r6si
utasit6s szerint a kis6r6s sor6n bilincset, bilincsre szerelt vezet6szij^t 6s bilincsrogzit6 ovet kellett
alkalmazrir.k a rend6roknek. Az 6tkis6r6st k6t rend6r v6gezte. A szem6lyi szabads6g korl6toz6sa
1,5

6ra 10 perct6l 18 6ra 05 percig tartort.

A

panaszossal szemben a kovetkez6 Rtv. szerinti int6zked6seket foganatositott6k:
igazoltatatls Etv. 29. S), szem6lyi szabadsilgiban korl|tozott szem6ly 6wizsg6l6sa (Rtv. 31. $),
gyermekotthoni elhelyez6.s hatillya al6l magit enged6ly n6lkiil kivon6 szem6ly el66llrtasa (R.tv. 33.
$ (2) bek. d) pont). Az 6tl<ts1r6s ideje alatt k6nyszerit6 eszkozt, nevezetesen bilincset is
alkalmaztak (Szolg6lati Szabllyzat 47. S 61 76. $). A parancsnoki kivizsg6l6s szeint az
int6zked6sek 6s a k6nyszeit6 eszkoz alkaknaz6sa iogszerfr, 6s szakszerfi volt, 6s ez ut6bbi
megfelelt az at6,nyoss6g kovetelm6ny6nek is.
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1.

ghlat me g6llap iths ri

A hat6sktirtim tekintet6ben

feladat- 6s hat6skoromet, valamint ?z ezek ellltdsihoz sziiks6ges vizsgillatt
jogosults6gatmat az Ajbt. hatirozz^ meg. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok
biztosdhoz b6rki fordulhat, ha megit6l6se szerint kozigazgatdsi szetw, helyi onkormilnyzat,

A

nemzetis6gi onkorm6nyzat, kotelez6 tagsig alapjtn mfikod5 koztesttilet, a Magyar Honv6ds6g,
rendv6delmi szerv, kozigazgatisi jogkorben eljiro egy6b szerv e jogkor6ben, nyomoz6 hat6s6g
v^gy az iigy6szs6g nyomoz6st v6gz6 szerve, kozjegyz6, torv6nysz6ki v6gtehajt6, on6ll6 bir6s6gi
v6gtehajt6 vagykozszolgakatistv6.gz6 szerv (a tov6bbiakban egyiitt: hat6s6g) tev6kenys6ge-v^gy
mulaszt6sa a beadvinyt ter,5 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozveden vesz6ly6vel jdr (a
tov6bbiakban egyiitt: vissz6ss6g), felt6ve, hogy a rendelkez6sre 6116 kozigazgatisi jogorvoslati
lehet5s6geket - ide nem 6rtve akozigazgatisihatilrozat birosigi feltlvizsgilatat - m6r kimeritette,
vagy jogorvoslati lehet5s6g nincs szimira biztositva.
A kozponti illTamigazgatdLsi szervekr6l, valamint a Korminy tagtrai 6s az 6l7amtitk6rok
iogilllilsfuol szolo 2010. 6vi XLIII. torv6ny 1. S (5) bekezd6s a) pontja 6rtelm6ben avtzsgillattal
6rintett BRFK IV. keriileti Rend6tkapit6nys6g rendv6delmi szerv, igy tev6kenys6g6nek
vtzsg6lat6.ra rendelkezem hat6skorel.
2.

Az alapvetd fogok 6s az iigy 6rdeme tekintet6ben

Az

alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6sfeltir6sa
sor6n auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, kizfuolag alapiogi 6rvek
rendszer
felsorakoztatds|val 6s cisszevet6s6vel tesz eleget mand6tumi,nak. Az ombudsmani int6zm6ny
megalakul6sa 6ta a biztosok kcivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodnak az
Alkotm6nybir6s6g alapvet6 jog6llami garanciill,kal 6.s az alapjogok tartalmival kapcsolatos elvi
megillTapitisaira, valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en alkalmazzik az alapjog-korlitozils alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott egyes alapjogi teszteket.
Magyarorsz6g Alaptorv6nye (a tov6bbiakban: Alaptorv6ny) alapjogokkal kapcsolatos
megfogalmaz|.sa. nagyr6szt megegyeztk az Alkotminyban foglaltakkal, legal6bbis az alapiogi
kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben nem tartalmaz olyan rendelkez6st, amely ellent6tes
lenne a kor6bbi Alkotrniny szoveg6vel. A normaszovegben el6fordul r6szben elt6r6
alkotm6ny6rtelmez6si
fogalmazdsm6d, kieg6szit6s, kihagy6s, de mindaddig, amjg
^z
nem
nyilatkozik
ellenkez6en
Alkotm6nybros6g
fekuhizott
monop6liummal
- 6ll6spontom
megillapitrisokra
alkotmirybinisigi
szerini - uilelmeryndf, hogy aiAlkotndryt sidaegeheikqpc:ol1dd korribbi
ua/amennli alaptdrtdry-irtelme46nek, igt aialapuetdjoglk bi{oilnak hfigyelemmel kell lerunie.
Az ombudsmani gyakodatban tov6bbra is hivatkoz6si pontot jelent teh6t ^z egyes
alkotm6nyos jogokat 6s kovetelm6nyeket 6rteknez6 alkotm6nybuosilgr eset,og. Az
Alkotm6nybir6s6g a 22/201,2. (V. 11.) AB hat6rozatilban mutatott 16 aua, hogy ,,az el6z6
Alkotm6ny 6s az Alaptorv6ny egyes rendelkez6sei tartalmi egyez6s6ge eset6n 6ppen nem a

kordbbi alkotm6nybir6s6gi dont6sben megjelen6 jogelvek 6w6tel6q hanem azok figyelmen kiviil
hagy 6sit kell indokoln i".
1.) A panaszos igazoltatisl,ra - a rend6ri jelent6s szerint - aztkovet6en keriilt sor, hogy a
rend6rs6g lilttir, zavartan, feszrilten kezdett viselkedni. Az Rw. 29. S (1) bek. a) pontja szerint a
rend6r a feladata ellltisa sorin igazoltathatja azt, akinek szem|lyazonoss6g6t a kcizrend, a

kozbiztons6g v6delme 6rdek6ben, bfnmegel5z6si vagy briniildoz6si c6lb6l, a tart6zkodisa
jogszenis6g6nek megilapit6.sa c6l16bol, kozleked6srend6szeti ellen6rz6s sor6n, tov6bbd
^z
igazoltatott vagy m6s term6szetes, illetve jogi szem6ly 6s egy6b szervezet jogainak v6delme
6rdek6ben kell meg6llapitani. Az rgazoltatisra az Rtv. id6zett rendelkez6se 6rtelm6ben teh6t csak
akkor keriilhet sor, ha az Rtv-ben megillapitott valamely felt6tel fenn6ll. A rendelkez6semre
bocs6tott rend6ri jelent6s szerint a paflaszost viselked6s6nek megv6ltoz6,s6ta, illetve arrrr.ak a
rend6rcik felt6n6s6t kovet6en gyanriss6 v6l6,s6ra tekintettel igazokattik A sz6ban forg6 rend6ri
int6zked6snek teh6t m eguo lt a j oga lapl a.
2.) Az igazoltatls sor6n megillapitott6k a panaszos adatait, majd ellen6riztlk a koroz6si
rendszerben. Mivel a panaszos enged6ly n6lkiil tAvozott a gyermekotthonb6l, amely bejelentette
e1tfin6s6t, a BRFI( II. keriileti Rend6rkapitinys6,ga a koroz6s6t rendelte el. Az Rw. 33. $ (2) bek.
d) pontia szednt a rend6r a hat6s6g v^gy az illet6kes szerv e16 llhthatja
aki a
^zt,
gyermekotthonban tort6n5 elhelyez6s6nek hatilya al6l enged6ly n6lktil kivonja magit. A rend6rok
kozolt6k a panaszossal, hogy emiatt el6 fogi6k illJntartt, amit a panaszos tudom6sul vett. Tehit a7
elfidllitdsdnak is meguolt a ke/l6jogalapja.
Az Rw. 33. $-a szerint a rend6rs6g az el6ll-Jttissal a szem6lyi szabads6got csak a sztks6ges

ideig, de legfeljebb 8 6tin 6tkorl|tozhatt^. Ha az el66Utas c6lja m6g nem val6sult meg, indokolt
esetben ezt
id6tartamot a rend6ri szerv vezet6je egy alkalommal, 4 6r6val meghosszabbithatja.
A panaszos ^ze16611rt6,sa2017. m6jus 19-6n 75 6ra 10 perct6l 1.8 ora 05 percig tartott. Ez alattaz
id6tartam alatt a rend6rs6g a vonatkozo jogszabillyoknak megfelel6en tobbszor megpr6b6lta
felvenni a kapcsolatot a gyermekotthonnal,
ez sok6ig sikertelen maradt. V6giil 77 . 00 ora
^zonb^fl
ut6n el6rt6k a gyermekotthont 6s int6zkedtek a panaszos visszaszil\tisa rint, a szolgdlauinyito
parancsnok kiadta az utasit6st a panaszos 6tkis6r6s6re. Az el66llit6ssal kapcsolatban
meg6llapitottam, hogy annak turtama nem haladta meg a tt)ruin1es ds siiiksdges iddtartamot, e srynpontbd/
a
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Szolg6lati Szabilyzat szerint az eL66l\t6 egys6gben tort6n6 elhelyez6st megeL6z6en a
fogvatattott szem6lyn6l l6v6 tlrgya}col jegyz6ket kell k6sziteni. A vizsg6lt esetben a jegyzlk
elk6sziilt, azt a panaszos al6rta. Elhelyez6sekor a fogvatartottat nyilatkoztatni kell s6riil6s6r6l,
esedeges panaszirol. A szem6lyi szabads6g korlltozisinak els6 5 o6jit kcivet6en az rnt4.zked6.st
foganatosit6 rend6ri szerv gondoskodik a fogvatartott szem6ly 6lelemmel tort6n6 ell6t6s6r6l. A
panaszos a 1ogak6l, kotelezetts6get6l sz6l6 t616koztat6,st megkapta, az 6tkez6si ig6nyei kozott
lelezte, hogy k6ser 6lelmet k6r 6s megadta annak a hozzitartoz6llnak a telefonszdmilt, a\<tnek
6rtesit6s6t k6rte. Egy m6sik, kifejezetten az 6lelemmel tort6n6 ell6t6sr6l sz6l6 nyrlatkozaton
t6j6koztatt6k arr6l, hogy a rend6ri int6zked6s megkezd6se utin 5 6rival kaphat 6lelmet. Ezen a
nyilatkozaton p^n^szos a neki adhato 6lelmet nem k6rte. Mivel az el6ilhtis rd6tartama nem 6rte
^
el az 5 66t, igy 6lelemre nem volt jogosult. E, teluntetben sem s6rtett teh6t a renddrsigjogsiabdfit.
A panasz szednt az eljiro rend6rok megall,zo hangnemet hasznilltak a panaszossal
szemben 6s s6rtegett6k vallisi meggy6z6d6se miatt, a rend6rs6g szerint azonban ilyen nem
tort6nt. Ai dllitisok egymdsnak ellentmondanak, eq a7 ellentmondfu pedtg ombadsmani er4kdTtikkel nem
oldhatdfel. Eidrt apanasie rdsiduel kapcsolatban megi//apitisokat nem tehettem.
3.) Az el66l1tt6s kozl6s6t kovet6en a szemllyi szabadsdgilban korlitozott szem6lyt
lwizsgdkik Az Rtv. 31. $-a szerint, akivel szemben szem6lyi szabads6gotkorl6toz6 int6zked6st
foganatositanak, annak ruhlzatdt a rend6r a timad6,sr^ -vagy az onveszlly okozisdra alkalmas
t6rgy elv6tele v6gett, el6zetes figyelmeztet6s ut6n itvizsgillhat)a. Az 6wizsg6l6snak teh6t hfurom
felt6tele van: szem6lyi szabads6got kod6toz6 int4.zked6s, el5zetes figyelmeztet6s, 6s on- vagy m6s

szem6ly kdrositlsira alkalmas t6rgy megtal6l6sa 6s elv6tele. A vizsgllt esetben mindh6rom
torv6nyi krit6riumnak megfeleltek a koriilm6nyek, igy - iildspontom szerint * az rnt6.zked6sre

jogsryrilen keriilt

sor.

4.) A

panaszost 17 6ra 30 perkor 6tsz6l\tottdk a gyermekotthonba. Az 6tl<ts6r6.si utasit6s
szerint a kis6t6st k6t rend6rnek kellett v6grehaitania, akiknek a panaszost tdjlkoztatniuk kellett
arr6l, hogy szok6s, t6mad6s, ellenszegiil6s eset6n k6nyszerit5 eszkozt fognak alkalmazri. Az
6tkis6r6si utasit6s arca is kiterjedt, hogy a kis6r6s sor6n bilincset, bilincsre szerelt vezet6szii^t 6.s
bilincsrogzit6 ovet kell alkalmaznt. Az 6tkis6r6s v6grehajt6sdr6l sz6l6 jelent6s szerint az 6tf<ts6r6.s
35 percet vett ig6nybe, az el16t5 tend6rok k6zbilincset, vezet6szijat 6s bilincsrogzit6 ovet
alkalmaztak A panaszost igy adt6k 6t a gyermekotthon folyos6j6n a neve16j6nek.
Az alapvet6 jogokat korl6toz6 k6nyszerit6 eszkozcik, igy a bilincs haszndlatSnak felt6teleit,
r6szletes szabilyait legmagasabb szintfi iogszab6lybary ti)radnlbea indokolt szabillyoznt Az Rtv. 48.
pontjai szerint a rend6r bilincset alkalmazhat a szemllyi szabads6,gdban korlltozni kiv6nt
S
")-d)korl6tozott
vagy
szem6ly onk6rosit6s6nak, timadisdnak, szok6s6nek megakad6lyoz6s6ra, 6.s
ellenszegtl6s6nek megtor6s6re. Az Rtv. tehit taxalia felsorolia azokat a magatartilsokat, amelyek
eset6n lehet6s6g v^n bilincsel6sre. Egyib esetekben, tiindryi Jilhatalmairis hidrytdban nem keriilhet sor
bilinxelisre.

^

A rend5ri jelent6s szerint a bilincset a Szolgdlatt Szab6lyzat kis6r6sre vonatkoz6 szab6"lyai
alapj|n alkalmazt6k A Szolg6lzi Szabilyz^t 4L. $ els6 mondatdnak els5 fordulata szerint ,,a
bilincs alkalmaz6,sal<tzdr6lag az Rtv.48. $-6ban meghatdrozott esetekben, a k6nyszerit6 eszk6z
alkalmazds6nak az Rw.-ben 6.s az e rendeletben meghat|rozott kovetelm6nyei teljesril6se eset6n"
van m6d. A Szolg6laa Szabllyzat teh6t hivatkozik az Rtv. fent emlitett szab6lyaua, 6.s csak az
abban megfogalm^zott fekltelek teljesiil6se eset6n engedi a bilincs haszn6latdt A Szolg6lati
Szabllyzat 41. S 0 pontja 6telm6ben a bilincs alkalmazlsa krilonosen azzal szemben lehet
indokolt, ,,akinek fogvatatS,sa sor6n kis6r6s6t rendelt6k el". A S1olgilati Siabdliat 4/. ! fl pony'a
tehdt kiemel egy esetet, ame! kiilt;nt;sen indokolhay'a a bilincs hasqndlatit, de miael a mondat

elsd fordulata

ai

Rtu48. S-dra hiualko{k, kisdrds esetdn isfenn kelldllnia aTott negt'oga/maTott t?dgyfebdtelualamefiikdnek.
A rend6ri jelent6s a bilincsel6ssel kapcsolatban a Szolg6laa Szabillyzat egy tov6bbi
rendelkez6s6re is hivatkozik. A Szolg6lati Szabillyzat 76. S (5) bekezd6s els6 6s m6sodik mondata
szednt a ,,kis6rt szem6ly frgyelm6t fel kell hivni a kis6r6s alatt tanrisitand6 magatartilsra,
figyelmeztetni kell, hogy szok6s, timadds vagy
^ kis6r6 6rnek val6 ellenszegiil6s eset6n
k6nyszerit6 eszkoz alkalmazlsdta keriil sot. Ha a kis6rt szem6ly vesz6lyess6ge ezt indokolja, a
kis6rt szem6lyt meg kell bilincselni." Miuel a Siolgilati Siabnfiiat minden rendelkeryse csak ds kiTinlkg

ai

Rtu-uel egyiitt drtelmeihetd ds alkalmaihatd, a7 Rtu. ndgy bilinueldsi feltdtelit1/ ebben a7 eselben sem lehet

ebekinteni.

A rend6rs6gi dokument6ci6 sehol nem tartalm^z atta vonatkoz6 utal6st, hogy a panaszos
az el66l\t6s, y^gy az 6tl<rs6.r6s sor6n ellen6ll6st tanrisitott volna, vagy szok6st kis6relt volna meg,
s6t hangsrilyozta, hogy egyiitt fog mfkodru a rend6rs6ggel. A renddi jelentdsek turtalrna alaplin
kialakitott rilldqonnm sryinl a pdt?as<os magatartdsa ilem adotl okot a bilincseldsre. Panaszos
megbilincsel6s6re teh6t az Rtv. felt6teleinek hiinydban kertlt sor, aktu6lis magatart6sinak
6rt6kel6se helyett mintegy automatizmusk6nt. Mindere tekintettel megillapitottam, hogy a bilincs
h as ind la td n a k n en uo lt joga lapj a.
A panaszos az int6zked6s sor6n azon tulmen5en, hogy egyiittmrikod6si szdndlkit
hangoztatta, kifejezetten k6rte a rend6roket, hogy a gyermekotthonba val6 bel6p6s el6tt vegy6k le
r6la a bilincset. Megal6z6tak 6,rezte, hogy biJincsben 6s vezet6szili^l kis6rik vissza t6rsai 6s nevel6i

A nevel6otthont6l - rovid riton, telefonon - kapott inform6ci6 szerint a rend6rok
yezet6szl.ffal, derek6hoz rogzitett bilinccsel kis6rt6k kereszttil a panaszost a gyermekotthon
udvar6n. Az 6prilet a1taj6n6l a nevel6 hatirozottan k6rte a rend6roket, hogy t6volitsAk el a
bilincset, mert a gyermekekbet\ ez al6tv6ny f6lelmet kelthet (3-18 6ves koru gyermekek 6lnek az
otthonban), mikozben a ielen l6v6 gyerekeket elkiildteabej6.ratt6l 6s a folyos6r6l. A tend6rcik a
nevel6 kifejezett k6r6s6re az lptlet bej6ratt altaja el6tt levett6k a bilincset, lr:'ajd |tadtik a
koz6.

panaszost a nevel5nek. Meg6llapitottam, hogy mivel a k6rryszeit6 eszkoz indokolatlan hasindlata
ofian hefien ttirtdn\ ahol a7! bdrmefiik neueld, uagy aq otthonban lakd gyermek ldthatta, ap! a panasTos

negalilatdskint ilhette dt.
uigrebE'na bilincse/ds

a

tiiruiryti feltdtelek hiinldban, jogalap ndlkiil ds ndsok e/6tt, megaldli mddon
sdrteffe a pands\os lesti integritdshoTis enbei mdltd:dgbodiiifiddjogit.

1ssryssegeben:

Int6zked6sem

A

jelent6semben feltart alapvet6 jogokkal osszeftigg6 vissziss6g jov6beni megel6z6se
6rdek6ben - az AJbt. 32. S (1) bekezd6se alapjin - felkdrem a BP.I-K IV. keriileti kndfirkapitdnlsdga
aeietdjdt, hogy jelent6sem ismertet6s6vel hivja fel az al6rendelts6g6ben mfikod6 szem6lyi ifiominy
figyelm6t arra, hogy int6zked6seik sor6n - kremelten bilincs alkaknazdsakor - a Szolgillatt
Szabillyzatot maxim6lis an betartva, az Rtv-vel egyiitt 6rtelmezve 6s az arinyoss6g kovetelm6ny6t
6rv6nyesiw e jirlanak el.
Budapest, 2017.
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