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Az alapvet6 jogok biztosinak
jelent6se
az AIB-2228 /2018. szimri iigyben
tJgytt t6z6, d;'.

Az

eLi6lhs

ZslgerBtbara

megindulisa

panaszos beadv6nyiban s6telmezte t Gy6i' Rend6tkapit6nys ig e\Lrisirt A ptnasz
szednt a tend6d int6zked6s sorin indokolatlanul megbilincselt6k, mrid.vezet6 sziiial besz6llitottik
t kapitAtys ga, onnan pedig el6vezett6k a Szegedi Jirisbir6sigrt. Tobb, mint 5 6rin ketesztii,l
volt megbilincselve.
A panasz ,l,piin felmerii{t tz elllrberi m6lt6sighoz va16 jog s&elm6nek gyzt$a. Iirre
Egyelemmel - az zlapvet6 jogok biztosfu6l sz6l6 2071. 6vi CXL torv6ny (a tovibbiakban: Ajbt)
zo. 5 1t) bekeza6se alapiin - vizsgilatot folytattam, amel)mek sotin tai6kozratast k6rtem a Gy6ti
Rend6tkapitinys iry v ezet616t6l.

A

Erintett alapvet6 iogok
Az emberi m6lt6 s ghoz val6 iog: ,fll
iletheqit a4 enbei nilhifligbl<t a nagTat iletrit
cikk)

a

enberi nilaisdg sirthetetlerr. Minden embemek joga
fogantatdstdl keqdue uidden

un

a4

ilkti neg." (Altptorv6ny II.

Az alkaknazott iogszabilyok
A Rend6rs6gr6l sz6l6 1994.6vi )OC(IV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Rtv.)
A tend6rc6g szolgitlar. szrbtlyzrtfu6l s2616 30/2017. (X. 22.)
tov6bbiakban: S z olgilai Szabily zat)

BM tendelet

(a

A megillapitott t6ny6ll6s

A

panaszost a Szegedi Jirisbit6s g biintet6iigyben tanrik6nt akarta kihallgatni, ez6rt
el6vezet6s6t tendelte el, amelyet a Gy5ri Rend6rkap ttAnysig (t tovibbiakban: rend6ts6g) j:it6rei
haitottik v6gte. A tend6rrik 2017. irilius 7-6n, reggel 04.00 6rakor ielentek meg a paflaszos
lak6s6n, ismertett6k vele az el6vezet6si hati.tozato! amelyet ,,tudorn'isul vett, azonban kiielefltette,
hogy nem megy sehova". Viselked6se a rend6ti jelent6s szetint zwtrtti, 6s idegess6 v6lt. A
rend6ts6g tiilkoztatta ar6l is, hogy - mivel Szegedre szilJitlik - sziiLks6ge lesz okminyaira,
p6.azre 6s vizre. A tend6t<ik a panaszos kiielent6s6te - miszetint nem megy velii& -, ideges 6s
zavart viselked6s6re 6s a tobb 6tis ritta tekintettel megbilincselt6k.
Paflaszost el6illitotcik a Gy6i Rend6rkapidnysig 6piiLlet6be, ahol teggel 05.00 6tiig
tzrt6zkodott. Ez zlatt az rd6 alart a bilincset nem t6volitottik el r kez€x6l, A tend6ri rii6koztatAs
szednt a panaszost nem zz el6illit6 helyis6gben helyezt6k el befogadisfua nem ketiilt sot. Az
el6vezet6st szolgilati gepkocsival k6t rend6r htltotta v6gre, a panaszosr6l a bilincset csak a
iiuisbit6sLgon tivolito tt6k el.
A panaszossal szemben a k<ivettez6, Rtv. szednti int6zked6seket foganatositotlik, illetve
k6tyszeit6 eszkizt alkdmrztAk: tgazokatatis Etv. 29. $), szem6lyi szabads6g6ban korLitozott
szemily iwizsgilsa @tv.31. g), bilincs Btv.48. S c/ 6s b/ pontok). A parancsnoki kivizsgilis

szetittt Az int6zked6sek 6s a k6nyszedt6 eszki5z kdmazLsa jogszeri 6s szakszerfi volt, ez ut6bbi
megfelelt az atinyossig kcivetelm6ny6nek is.

A vizsg6lat megdllapitds ai
1.

A hat4sk66m tekintet6ben

A

feladar 6s hatisk<itrimet, valamht tz ezek ell tAsihoz sziiks6ges vizsgi',bd
iogosultsigaimat az Albt httittozza aeg. Az Aibt. 18. $ (1) bekezd6se szerint rz al"pvet6 iogok
biztosihoz bitki fotdulhat, ha megit6l6se szeint ki5ztgzzgadsi szerv, helyi onkotninyzat,
nemzetis6gi otkotminyzzt, kdtelez6 tags|g dapjh mfik6d6 kciztesttiLlet, a Mzgyat Honv6ds6g,
tendv6delmi szerr, kdzigzzgatisi iogkcitben elliLt6 egy6b szerv e jogk6r6ben, nyomoz6 hat6s6g
vrgy az igy6szs6g nyomozist v6gz6 szerve, koziegyz6, torv6nysz6ki v6geha1t6, <in6l16 bit6sigi
v6gtehait6 vagy kozszolglltztAst v€gz6 szeff (a tov6bbiakban egyiitt hat6sig) tev6kenys6ge vagy
mulasz?isa a beadvinlt tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozveden vesz6ly6vel iir (t
tovibbiakban egyttt: vissz6ssig), felt6ve, hogy a tendelkez6ste 6116 koztgazgtt si' iogorvoslati
lehet6s6geket - ide nem 6rtse t k6ztgtzg*6si pert - rnfu kimeritette, vagy iogorvoslati lehet6s6g
nincs sz6mita biztositva.
A kozponti 6llamgazgatAsi szervekr6l, valamint a Korrrriny tagju ,6s az illamitkirok
jogiilisit6l sz6l6 2070.6vi XLI[. t<irv6ny 1. $ (5) bekezd6s a) pontfa 6rtelm6ben a vizsgLlattal
6dntett Gy6d Rend6rkapitinysig tendv6delmi szew, igy tev6kenys6g6nek vizsgilatirt
rendelkezem haliskcirtel.
2.

Az alapvetd iogok 6s az iigy 6rdeme tekintet6ben

Az

alapvet6 iogok biztosa egy adott tircadalni ptobl6ma mogdtt 6116 osszefiigg6stendszer feltArLsz- sotfut auton6m, obiektiv 6s neufi.lis m6dor:., kizLr6lry dap)og1 6nek
felsotakozatis6val 6s tjsszevet6s6vel tesz eleget mand6tuhinak Az ombudsmani nt6zm6rry

6t^ a biztosok kove&ezetesen,

zs.in6rrn6rt6kk6nt timaszkodnak M
Alkotrninybir6s6g alapvet6 iogilami gamnciit*al 6s az alapiogok taxtdmiv kapcsolatos elvi
megiilapitisaia, valamint - az ombudsmani iogv6delem speciilis vonisainak megfelel6en a,lkal;mazzik zz alzpiog-kotlitozirs alkotmdnyossig6t megit6lni hivatott egyes alapiogi teszteket
Magyarorszitg Alaptorv6nye (tovibbiakban: Alapt<iw6ny) alapiogokkal kapcsolatos
megfog mzzitsr nrgylszt megegyezik az Alkotrrrinyban foglaltakkal legatibbis n a'lapiogS
krivetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben tem tzrt mtz olyan tendelkez6st, amely ellent6tes
Ienne a koribbi Alkotn6ny szciveg6vel. A normaszcivegben el6fotdul t6szben elt6r6
alkotrniny6rtelmez6si
fogalmazLsm6d, kiegeszit6s, kihagy6s, de mindaddig, atng
^z
nyilatkozik
nem
mooop6liummal felruh6zott Alkotm6nybir6s6g ellenkez6en
- illispontom

megalakulisa

wblne4end6, bogt aqAlkotndny sqiiuegiheq k@csohdi konibbi alkotniryblnlsdgi negillapitisokra
uknenryti alapttiruinl-enelneryfinek, ig aqal@aetd jogok bi4udnak it fgelennel kell lennie.
egyes
Az ombudsmani gyakotlatban tovibbm is hiva&ozisi pofltot ielent teh6t

szerint

-

tz

alkotrn6nyos jogokat 6s kcivetelm6nyeket irtelnez6 alkotrninybit6s6gi esetiog. Az
Alkotrninybir6s6 g a, 22/2012, 0/. 11) AB hat6tozatibttt mutatott t arra,, hogy ,,tz el6z6
Alkotrnriny 6s u Napti3wlny egyes tendelkez6sei tatalmi egyez6s6ge eset6n 6ppen nem a
koribbi alkotm6nybir6sigi dont6sben megielen6 jogelvek L*,6te16t, hanem azok figyeLnen kiviiLl
hagyisit kell .indokolni".

t

1.) Az Rtv. 29. $ (1) bek. a./ ponga szednt a rcrd6r feladata ellLrisr sotdt tgzzohathzga
szemllyazonoss gLt a k<iztend, kozbiztottsig v6delme 6rdek6ben, brinmegel6z6si

^zt, ^kiaek
y^gy
bGniildoz6si c6Ib6I, t

t

tett6zkod

st

iogszer6s6g6nek rnegiilapitAsa c6li6b6[

kcizleked6srend6szeti ellen6rz6s sor6n, tov6bb6 az igazoltatott vagy mis teffn6szetes, illetve jogi
szem6ly 6s egy6b szelezet iogainak v6delme 6rdek6ben kell megillapitani. A Szolgllat Sztbiiyztt
34. $-a szer!:nt zz el6vezet€sihatiroz^tot .vagy r6gz6st a tend6t el6zetes igzzoltztis ulin ismerteti

el6vezetend6 szem6llyel, utloa k6zbesiti. Az lgazoltatAstz az Rw. id6zett rendelkez6se
6relm6ben tehit csak akkor kerii{het sor, ha az Rw-ben megillapitott valamely felt6tel fenn6ll. A
Szolgilati Szabilyztt pedig kifeiezetten igazoltatisi k<itelezetts6get ir el6 n eliit6 rcnd6r szatr,ar
az el6vezet6s megkezd6sekor. A rendelkez6semre bocsitott, int6zked6sr6l k6sziiLlt rend6ti ielent6s
szerint z panaszos el6vezet6s6t a bir6sig rendelte el mert bihtet6iigyben tandk6nt akarta
kihallgmi. Az int6zked6sre, ennek ketet6ben a k<itelez6 tgazoltatastt a Szolgiiai Sztbalyztaak
megfelel6en, n igzzsirgszolgiltzuis mffkod6se, tz Lllam biitrtet6 monop6lium6nak gyakotlisa
keret6ben, bfiniiLldriz6si c6lb6l keriiLlt sot. Az igazoltatAs teh\tjogsqgni nlt
d g26l#laf Szabalyzzt 34. $-a szetint a rend5t lehet6s6get ad ara, hogy az el6vezetetd6
szem6ly zz 6vszaknak megfelel6en feloltozzo n, p1nz,6t,6leln6t, fontos szem6lyi hasznil*' titgyut
- t sajit 6s misok testi 6ps6g6t veszllyeztet6 eszktizokrin kivtil - magihoz yegye, a ielenl6v5
hozzitaroz6rt6l elbricsizzon. A rendelkez6semre 6116 dokumentumok alapjin megillapfuhat6,
hogy a tend6ts6g eieget tett ennek a kritelezetts6g6nek is, felhivta a paflaszos figyelm6t arta, hogy
okrninyokat, plrzg vizet vrgyen magival, mert Szege&e kell el6vezemiiiLk.
2.) Az Rtv. 34. $-a szetht a rend6t az el6vezet€st elrendel6 httztozrtban vagy v6gz6sben
megjel6lt szem6lyt az rbbtn megiekilt helyre kis6ti vagy odt ritba inditia. Az el6vezet6s
elrendel6s6nek tdrr6nyess6g66rt u eker.deli a felel6s. A panaszos eset6ben tz el6vezet6st a
biirrtet6bit6sig tendelte el. Az Ajbt. szerint t bit6sig tev6kenys6g6t, drint6seit nem vizsgilhatom,
igy az el6veze6s t6w6nyess6get, a sryn1lyi sqabadtdg korkto$sdnak jogalEjdt, tqiiksrigessiget ebben aq
es*ben nn uirygilbattan.
3.) Az el6vezet6s kozl6s6t kovet6en a rend6r<ik a szem6lyi sza.btdsigirbar, korlitozott
szem6lyt it*,asg6ltik Az Rw. 31. $-a szeting akivel szemben szem6lyi szabads6got korlitoz6
int6zked6st foganatositanak, z.nnz-k ruhi.z*it a rend6r a tAmadisra- vagy az orreszily okozisira,
alkalmas titgy elv6tele v6gett, el6zetes Egyelmeztet6s lutin L*izsgiihzgt. Az iwizsglisnak tehit
hirom felt6tele van: szem6lyi szabadsigot kotlitoz6 int6zked6s mellett, el6zetes figyelmeztet6s
ttao. alkalmazhtt6, 6.s a, c6lja valamely 5n- vagy mis szem6ly kixosititsita, qlkalnas gagy
megtahl"6sa 6s elv6tele lehet. A vizsgilt esetben mindhitom trirv6nyi kdt6riumnak megfelelt az
int6zked6s, igy - i.llispontom szerint - zmjogqe en keriilt sor.
4.) Az ntizked6sr6l sz6l6 ielent6s szerint u eljfu6 rend6rok rz el6vezet6.s kezdet6n, mir
a panaszos lak{s6ban bilincset zlkzlmzztak A panaszos ny,lztkozttz szednt a bilincset a
kapit-lnysig 6piiLlet6ben sem vett6k le t6la, tz onnan val6 twoz skor vezet6szij^t is felhelyeztek
x6, igy szi itotri&. Szegedre, ahol Ltad+Ak t bit6signak. A bilincset 6s t vezet6sziiat itt tivolitottik
el. A tend6ti ielent6s tattalmazzz rzt is, hogy a panaszos reggel 04 6ra, 40 petct6l, d6lel6tt 09.00
6riig volt megbilincselve.
Az Rtv. 48. S a/ -d/ pontiai szednt a rend6r bilincset kalmzzhat z szem6lyi
szabrdsLgitbat korlitozni kivirt vtgy korM,tozott szem6ly ciokfuosit6sinak, timzdisinak,
szcik6s6nek megakadilyozitsita, 6s ellenszegii{6s6nek megt6r6s6re. Az Rtv. tehit taxatit m6don
szzbilyozzt azokat z magatartisokag amelyek eset6o lehet5s6g van bilincsel6sre . Egib eutekbm,
tt)wdnyi felhatalna$s bidnldban nn ktriilhet ana sor.
A tend6ti ielent6s szerint a bilincset az Rtv. 48. $ b/ 6s c/ ponga alapjin, tehit a tirnzdis
6s a sz<ik6s megtkadiiyozirsz 6tdek6ben haszniltik A ielent6sben a tend6rtik togzitetttk t
tot6nteket, miszednt a panaszos zz el6vezet€s t6ny6t tudonuisul vette, de kiielentette, hogy nem
megy sehovi 6s viselked6se zavattl, idegess6 vilt. A tend5rcik panlszos kiielent6s6re, ideges 6s
^ meg. A jelent6s
zavart viselked6s&e 6s a tdbb 6t:1s ritta tekintettel bilincselt6k
iltal rcgzitett
esem6nysorban - 6ll6spontom szednt - nem talilhrt6 oly^n nozz^fiat, amely daplin ara lehetett
kcivetkeztemi, hogy a panaszos szok6st, vagy timad6st kis6relt volna meg. Egy .viwJar., h\n t
id6pontban v6gtehajtand6 el6vezet6s sor6n tanrisitott ideges 6s zavart viselked6s indokolhat6 6s
elfogadhat6 teakci6. Az ideges 6s zavat viselked6s a,zonban sokf6le konkr6t cselekv6ssel i6that

az

egyiitt, adott esetben akir timadis meqkis6rl6s6vel is. Azonban ezeknek a viselked6si
fellemz6knek (zavarts6g, idegess6g) t lefuist onmag6ban, a kon}r6t magatarlisi elemek
feltiiatet6se n6lkiil nem dzpozhagr meg a k€nyszeit6 eszkiSz };,asznilz:t r A rend6ti int6zked6s
harmadik indoka, a hossz6 id6tartamt aut66t, nem fogadhat6 el bilincsel6si okk6ng .ilyet az Rtv.
nem tattzlmaz. Minderre tekntenel a dqsgib esetben aqRtu dhal el,iirt bilincselii feltitelek hidryo7lak.
A tend6ts6g megketes6semre adott nyilatkozata szerkrt a panaszos rz ,,el6vezet6si
hatatoza.t t6ry€t helysztlen tudomisul vette, a bilincs alkalmerzisita, tritt6n6 figyelmeztet6st
^
meg6rtette, felhelyez6s6nek kci,nnyit6s6te kezeit el6re helyezte, igy testi k6nyszet alkalmazi.sa nem
viJt sziiks6gess6". A panaszos egyiittnrikcid6 magaturtdra tehdt a7 e[dni rcndtrt)k sT,eint sem al@o7!a
mega tesli kin1s7,er alkalnapitit, fg infukolbatallm a stilotabb kirysryritd *4kti4, a bibnct alkalnalisa. A
SzolgthiSzabiiyztt szeittt a nagyobb korlitozissal s6riil6ssel vagy kirokozitss j1t6 k1nyszeit6
eszkriz akkor a,lkzhnazhat6, ha a kisebb kotlitoz6ssal, s6riiLl6ssel vagy kirokozLssal jir6
k6nyszedt6 eszkoz dl<dmrzLsa nem vezetett etedm6nyte vagy sikete eleve kil6tistalan. Mind a
tend6d ielent6s, mind a rend6rs6g rT,tlztkoza;tz azt timaszga alA, hogy a panaszossal szemben testi
k6nyszert 1s11 alkalrnaztrk, firert a.rr:a. nem volt sziiks6g. Amennyib en L p riaszos
^z
int6zked6snek ellen6llt volna, a fokoqatosstig kiiuetelminle tq.einl a bilincshasv'tilalot neg kellea volna
el1qnie a testi kirysTgmek. Az eliLt6 tend6trik tehit Egyelmen kiviiLl hagytik a fokozatossig elv6t,
tmely dapjin - ellenilLis eset6n - el6szcit testi k6nyszert kellett volna alkalmazniuk, vagy
togzitent a jelent6sben azt a k6riilm6nyt, amely miatt ezt eleve kiz6tnak it61t6k meg.
,14 Alkomnrybinisng aq Alkotndry 54. S (l) bekerylisin alaPnhi AhaLinlr ryn,ifiit,lgi jog
alkotdehminek tekinti a srynri$isig integritui hoT uald jogot, anefinek ntry d te:ti iltryituirho< aal6 jog."
p9/2007. (VI.20) AB hatJLrozetl A k6nyszerit6 eszkozok alkalmtzisa sziiLks6gk6ppen 6irLi az
embeti m6lt6sighoz, s Mon beliil az rinrendelkez6shez, a tesi integritishoz val6 iogot. Az
Alkotm6nybir6sig illispontja szer:l;t ,,zzokzt az eseteket azonbm, amikot a testi et6 alkalmazisa
megengedett - a sziiks6gess6g 6s arinyossig kovetelm6oy6nek szem el5tt tartitsiv - torv6nyben
el6te meg kell hatfuozni, s alkalmazisukat tiiru,iryi garancinkkal kell kodiLlvenni". 1144/2008. 6L
26.) AB hatitoztt) S<iikrdgiryril tehdt, hog a kirys4eritd esqkii<iikkel tiirtind klrhtoVinak is ti)ruinlben
foghlt gmancidi bgenek, ame$eket aq inti4ked,ist alkalnapi nnd ddni l<erv,ek tir<leletben kell tartania. A
bilincsel6ssel kapcsolatban garanciirt )elent egp6szt az, hogy n Prtv. 48. $-a taxative felsotola
azon eseteke! amelyeknek a meryal6suL6sival lehet6s6g van a bilincs haszrLlatAru.
MindeTek alapjnn negillapinn, hog a tiitrriAi Jeltitebk hidrydban ueglglt bilincsehs, touibbd a
hiryTtryritd esqkii1 alkalnalisa sonin tanisitandri fokoqatostdg eluinek figelnn ki il bagdta sinefie a
panaqos emberi nrilhisdglnT, e<! beliil a testi ittryihirbl{t'laAdd jogdt.

Int6zked6sem

A

jelent6semben feltfut a.lapvet6 iogokkal osszefiigg6 vissziss6g iov6beni megel6z6se
6tdek6ben - m A1bt. 32. $ (1) bekezd6 se dapiin - felkircn a G16i Rtnddrk@itiry g w7,et(idt, hogy
jelent6sem ismertet6s6vel hivia fel az irerdeks6gebeo mfikrid6 szem6lyi 6llominy frgyelm0t ata,
hogy a k6nyszetit6 eszkozok, kiemelten a bilincs *lkalmazfisa. sot n zz Rtv. 6s a Szolg6lati
Sztbiiyzzt tendelkez6seit - azok gttznci{)is ielent6s6gere Egyelemmel - matad6ktalanul betatwq
az emberi m6lt6sigot Egyelembe v€ve jLrlantk eL
Budapesg 2018.
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