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Az eljhtils meginduldsa

A

panaszos beadvinya szednt a rend6rs6g indokoladanul 6s arinytalan s6relmet okozva
int6zkedett vele szemben.
A panasz alap)dn felmertilt az emberi m6lt6s6ghoz val6 jog s6relm6nek gyanrija. Erre
figyelemmel - az alapvet6 jogok biztosit6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny 20. $ (1) bekezd6se
alapjin vizsgilatot folytattam, amelynek sotin tiljlkoztatilst k6tem a \{arcagS
Rend6rkapit6nys 6gt6l.
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A Rend6rs6gr6l szolo 1994. |viX)OilV. torv6ny (a tov6bbiakban: Rtv.)
A rend6ts6g szolgilla tj szabLlyzatfu6l sz6l6 30/2011. (IX. 22.)
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A megillapitott t6ny6ll6s

A panaszossal szemben 2017. szeptembet 15-6n, a hairrah 6rikban a ISrcagT
Rend6rkapitinys6g (a tov6bbiakban: rend6rc6g) rend6rei int6zkedtek, lakl.siban elfogtik 6s
el66llitott6k.
A beadv6ny szerint az tnt6zked6s sor6n a rend6rok a panaszosra fegyvert fogtak, amit 6
arinytalannakit6lt meg, ezen kivtil a lak6sban tobb helyen k6r keletkezett 6s az el6illitis ideje alatt
annak ellen6re, hogy srilyos cukorbeteg, nem kapott sem 6lelmiszert, sem gy6gyszert.
A rend6rs6g - megkeres6semre adott - tii6koztatisa szerint a panaszossal szemben tcibb
esetben folyt biintet6eli6r6s kilbit6szer birtokl6sa miatt. A vrzsgillt int6zked6sre is
brincselekm6nyre utal6 bejelent6s alap)6n kerti{t sor. A rend6rs6g taktikai csoportja 2077.
szeptember 15-6n hajnali 04.00 6takot a hdz udvariru dolog elleni er6szakkal behatolt. Az
int6zked6s td6zit6.s6t 6s a dolog elleni er6szakkal tort6n6 behatolilst az indokolta, hogy a
bfincselekm6ny tirgyi bizonyitisi eszkozeit meg kellett 6vni. A rend5rok ah6z ablakin keresztiil
meglilttik a parlaszost, al<t a fe1s6 szint6l jott 1efe16. Felsz6litott6k, hogy nyissa li zz ait6t 6s
felemelt klzzel jojion ki az 6piiletb6l. A panaszos ezeknek a felsz6lttasoknak eleget tett. A
rend6rok a panaszos kezeit h6ta bilincselt6k, nth6zatdt 6*izsg6lt6k, majd el6illhtottik a
I(unhegyesi Rend6t6rste, ahonnan itszilbtottak a l{arcagp Rend6rkapitinysdgra. A
h6trabilincs el6st az indokolta, hogy a panaszos ,,szilTitisa nem speci6lisan kis6r6si c6lra kialakitott
g6pj6rmrivel tcirt6nt".

A rend6d jelent6s szerint a panaszossal szemben a kovetkez6, Rtv. szerinti int6zked6seket
foganatositottdk: tgazoltat6s fi.tv. 29. S), szem6lyi szabadsigilban korl6tozott szemlly 6*rzsgdl6sa
(R.tv. 31. $), el56llit6s S.tv. 33. S (2) b/ pont). A szok6s megakad6lyozdsa 6rdek6ben k6nyszerit6
eszkozt, bilincset (X.tv. 48. $ c/ pont) alkzlmaztak a rend5rok. Testi k6nyszer (X.w. 47. $)
alkaknazilsira a jelent6s szerint nem keriilt sor.

A vizs gdlat megdllap iths ai
1..

A hatfskdrtim tekintet6ben

A

feladat- 6s hatiskoromet, valamint
ezek elliltilsdhoz sziiks6ges vbsgillatr.
^z
Ajbt. hatirozz^ meg. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6 jogok
biztos6hoz b6rki fordulhat, ha megit6l6se szednt kozigazgatilsi szerv, helyi onkotminyzat,
nemzetis6gi onkorm6nyz^t, kotelez6 tagsig alapjir mfikod6 koztestii{et, a Magyar Honv6ds6g,
jogosults6galmat az

rendv6delmi szerv, kozigazgatisi jogkotben elj6r6 egy6b szerv e jogkor6ben, nyomoz6 hatosdg
vary az iigy6szs6g nycsmozdst v6gz6 szerve, koziegyz6, torv6nysz6ki v6.gehajt6, on6ll6 bit6s6gt
v6grehajt6 vagy kozszolg|ltatdst v6.gz6 szerv (a tov6bbiakban egytitt: hat6s6g) tev6kenys6ge vagy
mulaszt6sa abeadvilnyt tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6ti vagy annak kozvetlen veszllylvellfu (a
tov6bbiakban egyiitt: vissz6ss6g), felt6ve, hogy a rendelkez6sre 6116 kozigazgatilsi jogorvoslati
lehet6s6geket - ide nem 6rtve a koztgazgatisi pert - mdt kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g
nincs sz6m 6ra biztosiw a.
A kozponti illlamtgazgatdsi szervekr6l, valamint a I{orminy tag;1u 6.s az 6l7amtitk6tok
1og6ll6sirol szolo 2070. 6vi XLIIL torv6ny 1. S (5) bekezd6se 6rtelm6ben a vrzsgilattal 6dntett
I(arcagi Rend6rkapitdnysdg rendv6delmi szen/, igy tev6kenys6g6nek vasgillatdra tendelkezem
hat6skorel.
2.

Az alapvetd iogok 6s az iigy 6rdeme tekintet6ben

Az

alapvet6 jogok biztosa egy adott tdtsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6sfeltirisa
sor6n auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tz6r6lag alapjogi 6rvek
rendszer
felsorakoztat6sival 6s osszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak. Az ombudsmani int6zm6ny
megalakul6sa 6ta a biztosok kci,vetkezetesen, zsin6rm6tt6kk6nt t6maszkodnak az

Alkotm6nybir6s6g alapvet6 jog6llami garanciill<kal 6.s az alapjogok tartalmilval kapcsolatos elvi
ombudsmani jogv6delem speci6lis vonisainak megfelel6en megilTapitasaira, valamint ^z
alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott egyes alapjogi teszteket.
az
alapjog-korliltozds
alkalmazzilk
Magyatorczilg Alaptorv6nye (tovibbiakban: Alaptorv6ny) alapjogokkal kapcsolatos
megfogalmazdsa nagyr6szt megegyezik az Alkotrninyban foglaltakkal, legal6bbis az alapiogS
kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben nem tartalmaz olyan rendelkez6st, amely ellent6tes
lenne a kor6bbi Alkotrn6ny szoveg6vel. A normasz6vegben el5fotdul r6szben elt6t5
fogalmazism6d, kieg6szit6s, kihagy6s, de mindaddig, amjlg az alkotm6ny6rtelmez6si
monop6liummal felruh6zott Atkotm6nybhosilg ellenkez6en nem nyilatkozlk - 6ll6spontom
udlelme7gnd6, hog a4Alkotrzdrly sqtiuegeheqkqcsolidd kordbbi alkotndrybinisdgi meglllapittinkra
ualamennli alaptAniry-drtelmeifinek, iglt aqalEuetdjogok bi4osdnak isfgyeknmel kell lennie.

szerint

-

eryes
ombudsmani gyakorlatban tov6bbta is hivatkoz6si pontot ielent teh6t
^z
alkotm6nyos jogokat 6s kovetelm6nyeket 6rtelmez6 alkotminyblrosig esetiog. Az
Alkotm6nybir6s6g a 22/2012. ry. 11.) AB hat6rozatilban mutatott ri arta, hogy ,,az el6z6
Alkotm6ny 6.s az -Llaptorv6ny egyes rendelkez6sei tartalmi egyez6s6ge eset6n 6ppen nem a
kor6bbi alkotm6nybfu6sdg1 dont6sben megjelen6 jogelvek 6t-r1tel6t, hanem azok figyelmen kivtil
hagy 6sit kell indokoLri".

Az

a) Az Rtv. 13. $ (1) bekezd6se szerint a rend6r jogkor6ben el)ina koteles int6zkedni vagy
int6zked6st kezdem6nyezri, ha a ktiqbi4onsdgot, a ktiTrendet aag/ a< dllanhatdr rendjdt sdrt6 uagy
uesTgfieqletd tin1t, ktiriilmdnlt uagy cselekndnlt 6szlel, illetve ilyet a tudom6s6ra hoznak. Az Rtv. 29. $
(1) bek. a) pontja szerint a rend6r a feladatt elTiltdsa sordn igazoltathatia azt, akinek a
szemllyazonoss6g6t a ktiVend, a ktiqbi4onsdg uddelme drdekdben, bfrnmegel1rysi uagy bfrniildiiTdsi cilbdl, a
tarttiqkodisajogsryntsdginek megiltEitdsa cd[dbdl, kd7lekeddsrenddsryti ellendrTgs sordn, toudbbd aligaToltatott
uagt nds terliles<;ltet iltetuejogi sqgmilt ds egyib sqerverytjogainak uddelme 6rdek6ben kell megillapitant. A'z
igzzoltatisra azFttv. tdlzetttendelkez6se 6rtelm6ben teh6t csak akkor keriilhet sot, ha az Rtv-ben
meg6llapitott valamely feit6tel fenn6ll.
A vizsg6lt esetben a rend6rs6ghez biintet6elifuils megindit6s6ra okot ad6 bejelent6s
ltkezett, igy az elkovet6ssel alaposan gyanirsithat6 panaszos igazoltatasa - a bffniildoz€si c6ka
tekintettel - indokolt 6s jogszerri volt.
b) Az tgazoltatist kovet6en szem6lyi szabadsilg4bat korlitozott szem6ly 6wrzsg6l6s6ra
(nw. 31. $) 6s el66llit6sira (R.tv. 33. $ (2) bek. b/ pont) keriilt sor.
Az Rtv. 31. $-a szerint, akivel szemben szem6lyi szabads6got korl6toz6 int6zked6st

foganatositanak, annak nthizatit a rend6t a tilmadisr^ vagy az orleszlly okozilsira alkalmas
tilrgy elvltele v6gett, el6zetes figyelmeztet6s ut6n i*asg6lhaga. Az 6wizsg6l6snak teh6t h6rom
felt6tele van: szem6lyi szabads 6got korl6toz6 rnt6.zked6s mellett, el6zetes figyelmeztet6s ut6n
alkalmazhat6,6s a clliavahmely on- vagy m6s szem6ly kilrositisira alkalmas tdtgy megtalalisa 6.s
elv6tele lehet. A panas<os dtuiqsgi/du nindhdmn ttirudnli kitiiunnak megfelelt, ig - illdspontom s49int

-

a{sjogs7,erfr uolt.

$ (2) bek. b/ pontiaalapjfu a rend6r ahat6sdgv^gy ^z illet6kes szerv e16
elkovet6s6vel gyanrisithat6. Mivel a rend6ts6g k6bit6szerrei
bffncselekm6ny
azt,
aki
illtrhatja

c),\z Rtv.33.

osszeftigg6 bfincselekm6nnyel kapcsolatos bejelent6st kapott (6s a panaszost ezzel k6s6bb meg is
gyanf sitott6k), n < hd Ili t d sdra m egt'e k 16j oga Iap d IIt fe n n.
Az Rtv. 33. $-a szerint a rend6rs6g az el66l1ttissal a szem6lyi szabadsilqot csak a sztiks6ges
ideig, de legfeljebb 8 6r6n 6tkorl6tozha\a. Ha az el661ht6s c6lia m6g nem val6sult meg, indokolt
id6tartamot a rend6ri szefr/ yezet6ie egy alkalommal,4 6rival meghosszabbithatla.
esetben ezt
^z
A panaszos el6illlttilsa 2077 . szeptember 15-6n 04 6ra 40 petct6l 06 6ra 00 percig tattott. Ez alatt
id6tatam alatt a panaszossal szemben kibit6szer. gyorstesztet v6.gzett a tend6rs6g,
^z
gyanrisitottk6nt kihallgatta 6s lefoglalist hajtott v6gre, majd dontottek az 6raetbe v6tel&61. Az
el66llit6ssal kapcsolatban meg6llapitottam, hogy annak tartama nem haladta meg a ttiruinles ds sqiiksdges
i d 6tart am o t, aq ariryt o ss rig kd ae te ln d ryt e n e n s i ri) It.
A Szolg6lati Szabillyzat szerint ^z el66l-Jtt6 egys6gben tort6n6 elhelyez6skor a
fogvatartottat nyilatkoztatni kell s6diLl6s6t61, esedeges patasz6t6l. A szem6lyi szabadsilg
korliltozisdnak els6 5 orijit kovet6en az tnt1zked6st foganatosit6 rend6d szerv gondoskodik a
e

fogvatartott szem6ly 6lelemmel tort6n5 el76t6sir6l is.

A

vizsg6lt dokumentumok szetint

a

jogainil, kiiteleqgttsdgeir,il s{ld tQ'ikoqlatd:t negkapta, s6rtil6sr6l nemlegesen nyilatkozott.
is ennek megfeklf dtke*si ig,nJdtjele{e. A feles6ge szendvicset 6s gy6gyszert vihetett be
neki. Ezt az llelmiszeft fogyasztotta el az el66lhtdsa ideje alatt. E tekintetben teh6t a rend6rs6g
nem s 6rtett jo gszabily t.
d) A panaszossal szemben a rend6rs6g az rnt6.zked6s sor6n bilincset alkalmazott. A
k6nyszerit6 eszkoz alka.lmazisival osszefiigg6sben vrzsg6land6, hogy fenn6lltak-e az alkalmazils
ttirviryifelttinlei 6s 6rv6nyesiit-e az aninlosstig, illetve afokoTatostrigkovetelm6nye.
Az Rtv. 15. $-a szednt a rend6ri int6zked6s nem okozhat olyat hdtinyt, amely
nyilv6nval6an nem 60, atinyban az'nt6.zked6s torv6nyes c6lj6va1. Tobb lehets6ges 6s alkalmas
rend6d int6zked6s, illet5leg k6nyszedt6 eszkoz kozil azt kell v6lasztani, amely az eredmlnyess6g
biztositisa mellett az tntlzkedls al6, vont szemllyre a legkisebb korl6toz6ssal, s6rtil6ssel vagy
kitokoz6ssal jfu. Az Rtv. 16. $-a szerint a tend6r k1nyszeit6 eszkozt... az atilnyoss6g elv6nek
figyelemben tartisival alkalmazhat irgy, hogy az nem okozhat
s6relmet az rnt6zked6.s
^ranyta.lan
al6 vontnak. A Szolg6laiSzabillyzat 39. $-6ban foglalt rendelkez6sek azt is kimondj6k,hogy az
panaszos

a

Cakorbetegseget

Rw. szerinti k6nyszerit6 eszkoz csak akkor alkalmazhat6, ha az rnt6.zked6s ali vont magatartdsa,
ellenszegiil6s6nek m6rt6ke annak Rtv. szedna alkalmaz6s6t indokolja. A nagyobb kod6toz6ssal,
s6dil6ssel v^gy k6rokoz6ssal i6t6 k6nyszerit6 eszkoz akkot alkalmazhat6, ha a kisebb
korl6toz6ssal, s6rtil6ssel vagy k6rokoz6ssal jiro k6nyszerit5 eszkoz alkalmazisa nem vezetett
eredm6nyre vagy sikere eleve kilit6stalan,vag5ns a fokozatoss6g elv6nek is 6rv6nyesiilnie kell.
A rend5ri jelent6s szerint a bilincsel6st megel6z6er, tlem kerillt sor erythdbb kirysryitd esqktiq,
uagyis nsfi kirysTgr alkalma4isdra ds abban utalfu sincs ara, hogt ualarnilen okndl fogaa aq eleue ki$tnak
lfrnt aolna.

,,A k6nyszerit6 eszkoz alkalmazilsita ahat6sdg r6szlr6l m6degel6si jogkorben jogszabillyt
felhatalmazis alapiiln keriilt sot. A m6tlegel6si logkor azotban soha nem jelent teljes dont6si
szabads6got: behat6rolj6k nem csak a felhatalmaz6si (ogi) keretek, hanem azon beliil sz$kitrk az
adott eset koriilm6nyei is. .. . Az az int6zked6s a legalkalmasabb, legmegfelel5bb, Iegc6lszertbb,
amely m6g sztiks6ges 6s m6r el6gs6ges az int6zked6ssel el6mi kiv6nt c6l megval6sul6s6hoz. ....
Nem megfelel6 az int6zked6s, ha sziiks6ges ugyan, de m6g nem el6gs6ges, 6s akkor sem, ha
el6gs6ges (alkalmas) ugyan, de (m6r) sztiks6gtelen." [BDT2011.2508.] Arra tekintettel, hogy a
panasTos egyiiuruilkddtitt, aq intdqkedd renddrtik ldtslinukndl fogua endf)ldryben uoltak, toudbbd, mert a
panasTost rituiis&ihdk d: ndla tdmaddsra uagy tinkdrositdsra alkalmas esiki)4 nen taldltak, a bilincs
alkalmaryiu artinlttalannak nondhatd ds - te$i kirysryr alkalnalisdnak hidrytdban - nem felelt meg a
fokorytosstigelainek sen. Megillapitom, hogtaqeljini renddrtik a bilincs, nint kinlsT,eitd esqkdialkalna4isa
sonin aTanirytossig ds afokoryztosstiggarancidlis ekneitfgyelnen kiuiil bagytdk.
Az Rtv. 48. $-a szerint a rend6r bilincset alkaknazhat a szem6lyr szabadsdglban korl6tozni
kiv6nt vagy korl6tozott szem6ly onkfuositisinak, t6mad5,silnak, szok6s6nek megakadilyozisdrt, 6.s
ellenszegtil6s6nek megtor6s6re. Az Rtv. teh6t taxativ szabillyozist tartalmaz, felsorolva azon
felt6telek kor6t, amelyek fetn6ll6sa eset6n sz6ba johet a k6nyszerit5 eszkozok koziil a bilincs
alkalmtzisa. A k6nyszeit6 eszkoz alkalmazisival kapcsol^tb^n rend5ri jelent6s egylttelm$en az
^
Rw. 48. $ c/ pontj6t feloli meg, teh6t a bilincs alkalmazislra a szok6s megakad6lyoz6sa 6rdek6ben
keriilt sor.
Ezzel szemben a rend5ri jelent* nem tarlalma< affa uonatkoll alaldst, hogy o panas<os 4<
intilkedis sonin sytikist kisdreh uolna meg uaglt ennek akdr a gyaniljafelneriilt uolna. A felsz6lit6snak, hogy
nyissa \<t a h6z aitai6t, eleget tett, 6s felemelt klzzel l<tiott az 6piiletb6l. A rend6rs6g megkeres6semre adott - tijlkoztat6sa szerint az rnt6zked6s el6tt felmertilt annak gyaniia, hogy a
panaszos birtok6ban l6fegy"ver van. Erre azonban a helyszini int6zked6st kovet6en k6sztilt rend6ri
jelent6s nem tartalmaz megdlTapitist, sem a bilincshasznillattal osszefiigg6sben, sem az esem6nyek
leir6sdn6l. A jelent6sb6l - amely kozokirat, tgy tartahnit val6snak kell elfogadni - tehilt ara lehet
kovetkeztetni, hogy a panaszos magatafiilsa nem adott okot a bilincsel6sre. Igy au^ az Rtv-ben
el6irt felt6telek hi6nyiban kertilt sor, aktu6lis magatartisinak 6rt6kel6se helyett mintegy
hogy a bilincs hasqndlatinak nen aoltjogalapja.
54.
az
Alkotm6ny
,,Az Alkotmdnybros6g
$ (1) bekezd6s6n alapul6 6ltal6nos szem6lyis6gi

automatizmusk6nt. Mindene tekintettel negillapitottam,

jog alkot6elem6nek tekinti a szem6lyis6g integdtdsdhoz val6 jogot, amelynek r6sze a testi
integrit6shoz val6 )og!' 139/2007. (VI. 20.) AB hatfuozatf A k6nyszerit6 eszkozok alkalmazdsa
beliil az onrendelkezlshez, a testi
sztiks6gk6ppen 6in:d az emberi m6lt6sdghoz, s
^zon
az eseteket azonban,
Az Alkotm6nybt6s6g 6ll6spontja szerint

integdt6shoz val6 iogdt.
,,azokat
kovetelm6ny6nek szem
6s
at6nyoss6g
sziiks6gess6g
a
megensedett
a
testi
er6
alkalmazdsa
amikor
torv6tyi
garatciilkkal kell
el6tt tartisdval - torv6nyben el6re meg kell hatdroznl, s alkalmazisukat
kortilvenni", [144/2008. 6L 26.) AB hatirozat] Sziiks6gszerfi tehAt, hogy a k6nyszeit6
eszkozokkel tort6n6 korlitoz6snak is torv6nyben foglalt garur,ciili legyenek, amelyeket az
int6zked6st alkalmaz6 rendv6delmi szervnek tiszteletben kell tarta;nia. A bilincsel6ssel
hogy az Rw. 48. $-a taxative felsotolia azon esetek
kapcsolatban gannciilt jelent egyr6szt
^2,
v^n a bilincs haszn6lat6ra. M6sr6szt a rend6rs6g
lehet5s6g
eset6n
kai6t, amelyek megval6suliLsa
int6zked6sekkel kapcsolatos e\6risdt 6tfog6an 6rint5 garanci6lis elem az Rw. 15. $-6ban el5fut
ar6nyoss6g kovetelm6nye, amely szerint a rend6d int6zked6sekkel kapcsolatban 6ltal6ban

kovetend5 az az elv, hogy tobb lehets6ges 6s alkalmas rend5ri int6zked6s kozii{ azt kell vilasztari,
amely a legkisebb korlr6tozissal jir,
A uiasglilt esetben a jogalap nilkiili bilincselissel, toaibbd aq aninloxdg ds a fokoqatossdg elueinek
fgelnen kiaiil hagdsdual aq eljdni renddrt;k negsdnefik a panasqos embei ndlaisighoq, eryn beliil a testi
i n t egri t ds h o affr $ ddjogi t.

Int6zked6sem

A

jelent6semben feltirt alapvet6 jogokkal osszefiigg6 vissz6ss6,g jov6beni megel6z6se
6tdek6ben - az Ajbt. 32. S (1) bekezd6se alapiln - felkircn a Karcagi Rendfirkapitrirytsdg ueqgtdjit, hogy
ielent6sem ismertet6s6vel hivja fel az al6rendelts6g6ben mfikod6 szem6lyi illlorniny figyelm6t a
rend5rs6get terhel6 int6zked6si kotelezetts6ggel kapcsolatos, garanci6lis jelent6s6gfi torv6nyi
kere tek mandlktalan b etartisilra.
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