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Az alapvet6 jogok biztosa mint OPCAT nemzeti megel6z6 mechanizmus
Jelent6se
az $B-1522/2018.

szixni tigyben
E16ad6: dr. Harasztt I(atalin

l. Az elifiths megindul6sa

A

2011. 6vi CXLIII. torv6nnyel kihirdetett ktnzds 6s m6s kegyeden, embertelen vagy
megal6z6 b6n6sm6d vagy biintet6s elleni egyezmlny fakultativ iegyz6konyv6nek (a tov6bbiakban:
Jegyz6konyv) 1. cikke &telm6ben annak ,,cdy'a egt ollan rendsryr ldtreholin, anefiben figgetkn
nemietkti{ ds nemryti testiiktek - a kinTis ds mis kegyetlen, embertelen uagy negald{ bdndsmdd uagy biintetdt
megellidse ciljnbtil - oltan hefisrynekre ldtogatnak el rendtryresen, ahol embereket fos4lanak meg a
sqabadsdguktril".

A

Jegyz6konlw 3. cikke szednt - az 1. cikkben megfogalmazott c6l megval6sit6sa
- valamennyi ,,rdsq,es dllam belf;ldi s{nten ldtreho7, k!'e/ii/ uagy fennturt egy aagy ttibb ldtogatd
(a
testiiletet
toudbbiakban: nemTeti megel1qd mechaniTTnus) a kinyis is mds kegyetlen, embertelen uagy megald4i
b d n d sn rl d u agy b ii n te td s m ega ka d d1 o 7ri s a d rde ki b e n ".
Magyarotszigon 2075. janufu 1-16t61nemzeti megel6z6 mechanizmusk6nt az alapvet6
jogok biztosa )6t el, al<t az emlitett feladatatnak teljesit6se sor6n a fogvatartilst helyeken a
szabads6gukt5l megfosztott szem6lyekkel val6 b6n6sm6dot beadv6ny 6s alapvet6 ioggul
6rdek6ben

o

ss

ze

fi igg6 vis
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en vizs g6lia.l

A Jegyz6konyv 20. cikk e) pontj6ban biztositott jogkoromben eli6wa, amely szednt a

flemzett rnegel6z6 mechanizmus feladatai teljesit6se 6rdek6ben a felkeresni kiv6nt helyeket 6s a
meghallgatni kiv6nt szem6lyeket szabadon l<tvillaszthatom, l6togat6st tettem a BRFK XIV.
keriileti Rend5rkapit6nys6gon (1143 Budapest, Stef6nia irt 83-85.) (a tov6bbiakban:
Rend6rkapit6nys6g).

1.1 A thtogaths helyszin6nek kivdlaszt6sa
btintet6sek vagy b6n6sm6d
megel6z6.s6re alakult Eur6pai Btzottsiga (a tovibbiakban: CPT) rn^gymorszdg1 liltogatitsai sor6n
tdbl alkaiommal vasgillia a rend6is6gi fogvatartds koriilm6nyeit.2 A nemzeti megel6z6
mechanizmus l6togat6sinak c6lja az el66l\tds - ide6rtve a bekeriil6st 6s a tdvozLst is koriilm6nyeinek viz sg6lata volt.

Az Eur6pa Tan6cs Ktnzis 6s embertelen vagy megal6z6

1.2 Lnemzeti megel6z6 mechanizmus hat6sktire
megel6z6
Jegyz6konyv 4. cikke 1. ponti6nak 6rtelm6ben az 6llamrra,k a nemzett
mechanizmui l6togatasait b6rmely, a ioghatosdga 6s ellen6rz1se alatt 6176 helyen lehet6v6 kell
tennie, ahol embereket valamely hat6s6g ttasitisilra, kezdem6nyez6s6re, hozzi)Ltulils|val vagy
elfogad6s6val a szemllyes szabads6gukt6l megfosztj6k vagy megfoszthagilk. A 4. cikk 2. pontia
6ttelm6ben szabads6gelvon6s mindennemff fogva tafiilst vagy bebotonz6st ielent, valamint egy
szem6ly elhelyez6s6t olyan illlamivagy magilnrulajdonir, 6izetbe v6teli komyezetben, arnelyet az
i11et6 valamilyen bir6i, kozigazgatilsi vagy m6s hat6s6g at^sitasilra onk6nt nem hagyhat el. A
I3nzds 6s M6s I(egyetlen, Embertelen vagy Megal6z6 B6ndsm6d vagy Biintet6s Megel6z6si
Albizotts6g (a tov6bbiakban: Mege!6z6si Albizotts6g) a Sv6dorszigbat tett els6 l6togat6'sdr6l

A

Az alapvet6 jogok biztosir6l sz6l6 201 1. 6vi CXI. torv6ny 39lA. S 6s 39lB' $ (1) bekezd6s.
A testiilet 1994-ben mind a Gyorskocsi utcai, mind az Aradi utcai Fogdiban, 1999-ben, 2003-ban, 2005-ben 6s 2009-ben a
Kozponti Fogdin, 2073-ban mlndk6t Int6zm6nyben, 2015-ben a Csongrid Megyei Rend6r-f6kaptinysig fogdijiban tett
1

2

l6togat6st.

3

sz6l6 jelent6s6ben kiemelte, hogy a rossz bin6sm6d megel6z6s6t a fogvatartas els6 piTanatit6l
kezdve biztositani kel1.3
A Rend6rs6.gr6l szolo 7994. 6vi X)OilV. torv6ny (a tov6bbiakban: Rtv.) 97. S h) pontia
szerint fogvatartott, ,,akit ttirairyt, illetdkg ttirvdry alapldn kiadott hatdsdgi hatdroqat alapjdn a siabad
moTgishoq ds tartiTkodisi hefi srybad negadlas7lisdhoq ua/6 jogiban korldtoqnak (di7,etbe uett, el67yteun
letarttiTlatott, ktiTbi4onsdgi triqgtben ldud, elfogott is elfidllttoa, elduerytett);'

Az Rw. id6zett rendelkez6se alapiiln a rend6tkapit6nys6g 6s annak

eL66ldtt6 egys6ge a

Jegyz6konyv 4. cikke 6rtelm6ben fogvatart6si hely.

1.3 Az 6dntett alapvet6 jogok
JogbiTlonsdghoafi;iqddd jog Magyarorsz6g

fliggetlen, demokratikus jog6llam. [Alaptorv6ny B) cikk

(1) bekezd6sl

Aq

enber sdrthetutlen is elidegenithetetlen alapuetd jogainak tiq!€letben turtdsdhoq ds uddelmdheq

uald

jog

AZ EMBER s6rtheteden 6s elidegenithetetlen

alapvet6 jogait tiszteletben kell tatani.
V6delmiik az 6llam els5rendri kotelezetts6ge. [Alaptorv6ny I. cikk (1) bekezd6s]
Ai dletheq ds aq enberi mdltd:dghoq uald jog Az emberi m6lt6s6g s6rtheteden. Minden embernek
joga van az llethez 6s az emberi m61t6s6ghoz, a magzat 6let6t a fogantx6st6l kezdve v6delem
illeti meg. [Alaptorv6ny II. cikk]
A kin$s is aq embertelen, megaldryi bdndsndd tilalma: Senkit nem lehet ldnzdstak, embettelen,
megal6z6 b6n6sm6dnak v^gy btintet6snek alivetrri, valamint szolgasigban tartari.
[Alaptorv6ny III. cikk (1) bekezd6s]
A sq,emdfies siabadsig is biTlonsdg Mindenkinek joga vatt szabadsighoz 6.s a szem6lyi
^
biztons6ghoz. [Alaptorv6ny IV. ci]d< (1) bekezd6sl
Tisgessdgu e[dni:hoq fii76d6 jog Mndenkinek joga van ahhoz, hogy iigyeit a hat6s6gok
r€szrchajlils n61ktl, tisztess6ges m6don 6s 6sszerfi hat6nd6n beliil int6zz6k. [Alaptorudnl
XXIV. cikk (/) bekeqddsJ
1.

4 Az all<almaz ott io gsz ab itlyok, 6116 s fo glalis ok, ir6nymutat6s o k

Nemzeti jogfor6sok:
Magy arorsz6g Alap torv6nye;

az alapvet6 jogok biztos6r6l sz6l6 2077.6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.);
az embel jogok 6s az alapvet6 szabadsisok v6delm6r6l sz6l6, R6m6ban, 1950. november 46n kelt Egyezm6ny 6s az ahhoz tartoz6 nyolc kieg6szit6 jegyz6konyv kihirdet6s6r6l sz6lo
1993. 6vi)C(XI. torv6ny (a tov6bbiakban: EmbedJogok Eur6pai Egyezm6nye);

a Strasbourgban, 1987. november 26-6n kelt, a l,tnzis 6s az embertelen vagy

megal6z6
brintet6sek vagybdnism6dmegel6z6s6r5l sz6l6 eur6paregyezm|ny kihirdet6s6r6lszolo 1995.
6vi III. torv6ny;

aPolgin

6s Politikai Jogok Nemzetkozi Egyezs6gokm6nya kihirdet6s6r6l szol6 7976. 6vi 8.

torv6nyerejri rendelet;

a l<inz6s 6s m6s kegyetlen, embertelen vagy megal6z6 btntet6sek vagy bin6sm6dok elleni
nemzetkcjzi egyezmlny kihirdet6s6r6l s2o161988. 6vi 3. torv6nyerejri rendelet;
a kinzis 6s m6s kegyeden, embettelen v^gy rr,egal6z6 bdnism6d vagy biintet6s elieni

F,gyezmlny Fakultativ Jegyz6konyv6nek kihirdet6s6r6l sz6lo 2071. 6vi CXLIII. torv6ny (a
tov6bbiakb an: J egy z 6k6ryrr),
a Rend6ts6gr6l szolo 7994. 6vtX)O(V. torv6ny (a tov6bbiakban: Rtv.);
3 CAT/OP/SWE/1. Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment to Sweden, Introduction, 6. pont
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az eg6szs6g;jgyr6l sz6l6 7997. 6vt CLIX. torv6ny;
a kotelez6 eg6szs6gbiztosit6si ell6t6sr6l sz6l6 7997. 6vi I)O(XIII. torv6ny vlgrehajtisfu.ol
sz6lo 277 /7997. 6II. 1.) I(orm. rendelet;
a tend6ts6g szolg6laa szabillyzatar6l sz6l6 30/2011. (X. 22.) BM rendelet (a tov6bbiakban:
Szolgdlatiszab6lyzat);
a rend6rs6gi fogd6k rendj6r5l sz6lo 56/2014. 6II.5.) BM rendelet.

Nemzetktizi fottdsok:
A CPT 2. AhalilnosJelent6se ICPT/II| (92));
CAT/OP/SWE/1,. Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to Sweden;
Report to the Hungarian Government on the visit to Hungary caried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman ot Degrading Tteatment or
Punishment (CPT) from 1 to 14 December 7994 [CPT/Inf (96) 5];
Report to the Hungarian Govemment on the visit to Hungary carrted out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT) from 5 to 16 December 1999 [CPT/Inf Q001) 2];
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) ftom 30 March to 8
April 2005 [CPT/Inf Q006) 20];
Report to the Hungadan Government on the visit to Hungary carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degading Treatment or
Punishment (CPT) from24 March to 2 April2009. [CPT /Inf Q010) 1,6);
Report to the Hungarian Government on the visit to Hungary carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhumafl or Degrading Treatment or
Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2013ICPT/Int (2014) 1,31;
Report of the Special Rapporteur on Torture, UN Doc. A/56 /156,03 July 2001;
Selmouni v. Ftance, ECHR judgement of 28 July 1999;
Valasinas v. Lithuania, ECHR judgement of 24Jvly 2001.

1.5 A ldtogatds m6dszere

A

nemzeti megel6z6 mechanizmus alapvet6 feladata, hogy a l<inzL,s 6s m6s kegyeden,
embettelen v^W megal6z6 b6n6sm6d y^gy biintet6s megel6z6se c6ljdb6l olyan helyeket
l6togasson, ahol embereket fosztanak meg a szabads6gukt6l.
A nemzeti megel6z6 mechanizmus feladatainak teljesit6se kot6ben szem6lyesen 6s
munkat6rsaim ritj6n is elj6rhatok. Felhatalm^zott rnurkat6rsakn a Rend6rkapitinysilgofl egy
d6lut6ni id6pontban, el6zetes bej elent6s n6lkiil tettek liltogatist.
A l6togat6csoport a CPT ritmutat6sait kovetve, mindenekel5tt a rend6ts6g 6ltal
fogvatartott szem6lyeket megi1let6 hirom jog 6rv6nyestil6s6t vtzsgillta: fogva tartisfinak t6ny6r6l
az illtala kiv6lasztott harmadik f6l (csal6dtag,barit, konzulitus) 6rtesit6se, az tgyvl.dhez val6 1og, a
fogvatafiott egy illtala kiv6lasztott orvos (a rend6rhat6sdg 6ltal biztositott orvosi vrzsgdlaton
tulmen6en) vizsg6lat6t k6rhesse.a
A l6togat6csoport t^g)^r vl.gpgtrirtik a Rend6rkapianys6"g azon helyis6geit, ahol a
fogvatartott megfordulhat, megtekintett6k azok betendez6.s6t 6s felszerel6s6t, a fogva tattdssal
kapcsolatos iratokba betekintettek, illetve egyes, a t^g1^i 6ltal megjelolt iratokr6l f6nym6solatot
kaptak. A l6togat6s idej6n a Rend6rkaprtinysig el66lhto egys6g6ben egyeden fogvatattott
tart6zkodott. Az 6, valamint a Rend6tkapitilnysdg szolgillatban l6v6 munkat6rsainak

t CW /lnf (92) 3, 36. pont.
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meghallgatisa sz6ban, el6zetesen kidolgozott, irinymutat6sk6nt szolgillo k6rd6ssorok alapiin
tortent.

hliltogaths vezet6je:

dr. Liska M6tton jogisz

h

dr. Gil6nyi Eszter jogisz, pszichol6gus
dr. S6rkozy Iswin jogdsz
dr. Zs|ger Barbara jogisz

lSto gatirs r6szwev6i:

Aliltogaths

id6pontjat

2. T 6ny hllhs 6s

2016. december 6.

megillapit6sok

Az Rw. 33. $-a sorolja felazokat az eseteket, amikor a rcnd6r valakit tovibbi int6zked6s
megt6tele c6lj6b6l elfog 6s az illet6kes hat6sig el6 61lit,s illetve a hat6s6g v^gy az illet6kes szerv el6
6l1tthat.6 A rend6rs6g az el66lltt6ssal a szem6lyi szabads6got csak a szriks6ges ideig, de legfeljebb 8
6rdn 6t korliltozhatla. Ha az el661btds c6lja m6g nem val6sult meg, ezt az id6tartamot a rend6ri
szer\r yezet6je, indokolt esetben, egy alkalommal, 4 6rival meghosszabbithatla. Az el66llrtis
rd6tartamit a rend6ri int6zked6s kezdet6t6l kell sz6mitani.i
2.1

A Rend6rkapitinysilg alapadatai

A Rend6rkapitilnysigon

nyomozai cselekm6nyek v6gtehajtl.sdn
"gyr6g,'illewe
szolgil6 helyis6gek mfikodnek. A Rend6rkaprtanysig'B' 6piilet6nek foldszintiln tal6lhat6 a 70
szem6ly befogad6sira alkalmas el66lllLto egys6g, amely 3 el66lhto he\is6get, egy szolgillati pihen6
helyis6get, a folyos6t, egy 6lelmez6si el6k6szit6 raktirt/meleg;t6 konyhit, k6t mosd6t 6s
e166llit6

illemhelyet foglal mag6ban.
A fogvatart6s v6greha)tis66rt a Rend6szeti Oszt6ly felel, melynek l6tsz6mz 740. A
l6togat6skor 1.6 6ll6shely betoltetlen volt. A szem6lyi illlominy itlag6letkora 25 6v, a dolgoz6k
20o/o-a n6 volt. Az el66l\to egys6gben szolgdlatot teljesit6 rendkiviili 6rokl6tsz6mit az el66llttott
szem6lyek sz6m6t6l fiigg6en, 6ltal6bar az ehgazitason 6llapiti6k meg. A szolgillat f6szabdly szerint
72 6r6s, amelynek sordn a 12-24-12-48 6r6s beoszt6sra pr6bilnak totekedni. A 8 6ra pihen6id6t
6s a hazautazishoz sziiks6ges id6t minden szolg6lat kozott biztositani kell. El66llitott szem6ly
hiilnyiban a rendkiviili 6r a Rend6szettOsztilly egy6b feladatainak ellatisiban kozremfikodik.
A l6togat6skor egy rendkiviili 6r teljesitett szolgillatot, aki elmondta, hogy ha mosd6ba kell
mennie, akkor a szolgilawezet6 kiitld v6lt6st,6s 6tkezni is a szolg6lati pihen6ben tud, mikozben
figyeli a monitotokat. Az el66lht6 egys6g teriilet6n a rendkiviili 6r nem tartott maginill fegywert.
Az 6rz6.si feladatai elliltisa sor6n gumibotot, k6zbilincset, 6s gizsprayt viselt.
A linganicsoport alapuetd jognl cissryfigd uissqrissdgra utald ktiri)lninlt sem a rendkiaiili 6r
lffegyaeruiselisire aonatko4l srybdlok megtartdta, sem a bilincs, g,i<sPrry ds gunibot yiseldse kapcsdn nem
is7/eh.

2.2.lJozzittattozi vagy m6s szem6ly 6rtesit6se, iigyv6dhez val6 iog

Az Rtv. 33. S (4) bekezd6se 6rtelm6ben, az el66llitott szem6lyt,,sytiban uagy irisban a4
el1dllitds okdnil tdjdko{atni kell." Az el6ii\to egys6gben tart6zkod6 egyetlen fogvatartott a
l6togat6csoport tagiainak elmondta, hogy az 6t el6alllt6 rend6qir6r a szabadsilEt6l val6
5LAsdm Rtv.33. (1) bekezd6s6t.
$
Lisd az Rtv. 33. $ (2) bekezd6s6t.
7 L6sd az Rtv. 33.
$ (3) bekezd6s6t.
8 Szolgilati szabalyzat 2. 5. 6s 6. pont
$
6

6

megfoszt6s kozl6sekot halad6ktalanult6j6koztatt^ 6t

ar6l, hogy az el66l1it5.sa milyen

cselekm6ny

miatt tort6nik. A rend6rokt6l azt is megtudta, hogy legk6s6bb 72 616r beliil bir6s6g el6, ii1tti6k.
Megny'ugtat6 volt szLmLru, hogy a fogva tattlsa mdr csak legfeljebb k6t 6s f6l napig tarthat.
Az Rtv. 18. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben,a,fogaatartott resiire biryositani kell aq! a lehetdsiget,
hogy ,gy boryiturto{jdt uaglt ruds s7,emdfit drtesitsen,feltiue, hogy ,<nem ues4dfieqleti aiintdpkedds cdljdt." Az
emlitett rendelkez6s nyilv6nval6 c6lja, hogy a fogvatafiott hozzdtartoz6ja, v^gy
6hala
^z
kiv6lasztott m6s szem6ly a fogvatartils t6ny6n, illetve hely6n tulmen6en, a fogvatartott hogy16t6r61
is tudom6st szetezzefi. I(iv6telesen, ha z fogvatafiott nincs abban a helyzetben, hogy az
6rtesit6shez valo iogdt gyakorolja, tovdbbi fiatalkor6, vagy gondnoks6g al6 helyezett fogvatartott
es et6b en az 6rtesit6.si kotelezetts 69 a rend6rs 6get terheli.e
A f6rfinak az el66l\t6 helyis6gben tort6n6 elhelyez6sekor el6szor nyila&oznia kellett arr6l,
hogy van-e s6riil6se, majd a szab6lys6tt6si 6izetr6l 6s a panaszhoz val6 )ogfu6l ts tijlkoztatt6k. A
f6rfi elmondta, hogy az el66l\t6 helyis6gbe kertil6s6t kovet6 7 6ru eltelt6vel egy irod6ban
meghallgatt6k, ekkor a iogatr6l t6i6koztatt6k. Nyilatkoznia kellett, hogy kiv6n-e tgyv6det
6rtesiteni. A f6rfi k6r6se az volt, hogy fogva tartds6r6l 6rtesits6k a csalildjit, 6s 5k majd
gondoskodnak iigyv6dt6l. Az erte c6lra rendszetesitett nyomtatv6nyon, fuilsban is meg kellett
^
er6sitenie, hogy k6ri-e hozz6tartoz6ia vagy m6s szem6ly 6rtesit6s6t 6s azt is, hogy az 6rtesit6.st6l
szolo t6i6koztat6st, illetve annak megtort6nt6t tudom6sul vette.
Annak ellen6re, hogy az Rtv. 18. $ (1) bekezd6se szerint a hozzdtartoz6 6tesit6s6t
els6dlegesen a fogvatartott szem6ly szimdra kell biztositani, a Rend5rkapitdnysdgot
^
fogvatartottak hozzitartoz6inak 6rtesit6se a szolgilatuinyrt6 parancsnok feladata volt. A
fogvatattottnak a Rend5rkapttdnysigra 6rkez6s6t kovet6en azonnal nyilatkoznia kellett, hogy
kinek az 6tesit6s6t k6ri. A szolgillatuinyit6 parancsnok t|rcsizta az 6ltal megielolt telefonsz6mot,
majd tdjlkoztatta 6t ar6l, hogy el66lltt6silnak t6ny6r6l, illetve fogva txtdsinak hely6r6l a csal6di6t
6rtesitett6k.

Az el66llitott szem6ly a Jegyz6konry 4. cikk 2. pontja szednti szabadsilgt6l val6
Rw. 97. $ h) pontja alapjin tot6n6 fogva tartisa nem ^
megfoszt6sa, vagyis
^z
Rend6rkapitinysl,gra 6rkez6skor, hanem abban a pillanatban kezd6dik, amikor az rnt6zked6
rend6gir6r kozli vele, hogy szabdlys6rt6s elkovet6se miatt a Rend6rkapit6nys6gon el661dtga.
Miut6n a hozzitartoz6 vagy m6s szem6ly 6tesit6s6hez val6 jog valamennyi fogvat^rtott^t
megilleti, ,6s a rendelkez6semre 6116 iratokban nem volt arta uta\6 adat, hogy gyakorlilsa az
el66llttils c6li6t veszllyeztette volna, a rend6rl6r6rnek mir a kozteriileten gondoskodnia kellett
volna arr6l, hogy a f6rft az Rtv. 18. S (1) bekezd6s6ben biztositott jogdt gyakorolia. Ezzel
szemben, az el66l\tis v6grehajt6sir6l sz6l6 jelent6s szednt azon tflmen6en, hogy a rend6r16r6r a
f6tfi ruhdzatdt az el66lltt6s megkezd6sekor a kozteriileten 6tkutatta, nincs nyoma annak, hogy 6t
az Rtv. 18. S (1) bekezd6s6ben biztositott jogfu6lt6i6koztatta, esedeg annak felt6teleit biztositotta
volna.'o

Az AJB-151/2016. sz6mtjelent6sembenm6r felhivtam a figyelmet, hogy a CPT 1999. 6vi
6.s 2013.6vi magyarorcz6gpliltogatdsinak ai6nl6,sai szerint a fogvatartott sz6mLn ahozz|tartoz6la
vagy harmadik szem6ly k6sedelem n6lkiil tort6n5 6rtesit6s6t6hez val6 iogot a szabads6gelvon6s
11
els6 pillanat6t6l biztositani kell.
Renddrkapitdrysig aqAtapttirvdrg XXIV. cikkdben biTlotitott tisTlessiges eljdni:hoiua/6 jogal
iissTefiigd uissqtixtigot oko4ott ai7al, hogy afoguatartofi aqdt aika. /8. $ (/) bekeTd,ise alapj,in megilktd
drte:itdsheT ualri jogot nem a s1abadsdgttil uald ruegfosTltis elsd pillanatdtdl, hanem csak a Renddrkapittirysigm

A

drkerysdt kiiuetderu, ds nem srymdllesen, hanem a s4olgilatiniryitd parancsnokon keresTliil gyakorolbatta.

(1) bekezd6se szerint t ,ofoguaturtofi ris{re bi4oiltani kell a71 a lebetdsiget, hogt eg hoq4itarto4ljit aagy nit srynilt irtuifien,
wsqilJe11leti aqintdqketlcs cildt. Ha afoguaturtofi ninct abban a he!rtben, hog e jogiual dlherrei, a<irtesitii ktihbrrfigd
hogt
eqnen
felt,iue,
ren(l,i*iget tu;heti. Ha aifoguatartottfatalkoni uagt gondnokttigali befeq9tt, haladcktakrl irtesiteni kell ti;riru kepuiul1jit aag gondnokit."
to L6sd a 2016. december 06-6n kelt, 01140/21879/2016. id. sz6mri jelent6st.

, Az Rw. 18. $

tt CW/lnf (2001) 2,23.6s 30. pont; CPT/hf (20],\ 13,22. pont.
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2.3. Oryosi vizsghlat

Az Rtv. 33. S (3) bekezd6se szerint el66llttas rovid id6tartam6, legfeljebb 8 6tin 6t tart6
fogvatart6s, amelyet a rend6ri szerv vezet6ie egy alkalommal, legfeljebb 4 6rival
meghosszabbithat. A szabads6gelvon6s korl6tozott id6tartamira figyelemmel, a Szolgilaa
szabillyzat szerint a fogvatartottat elhelyez6sekot nytlztkoztatl6k s&iil6seir6l, esetleges panaszdr6l,
akit betegs6 g y^gy s6ttil6s eset6n orvosi ell6t6sban kell t6szesiteni.l2 Ha a fogvatartottnak orvosi
ell6t6st ig6nyl6 pau sza v^fl v^W rosszul lesz, a szolgillatvezet6 ment6t hiv hozz6. A l6togat6s
sor6n az el66llitott f6tfi elmondta, hogy az el66lht6 egys6gben val6 elhelyezr3sekot nytlatkoztattik,
hogy sztiks6ge van-e orvosra. A k6rd6sre nemmel v6laszolt.
Az ENSZ kinzis elieni kiilonleges jelent6stev6j6nek aj6nl6sa szerint a szabadsilgdt6l
megfosztott szem6lyt mir a ,,leturtdqlatds iddpon/dban ontosi ui1sgllatnak kell aliuetni, aq oraosi
ui4sgilatot rends4eresen neg kell ismitelni, ds egyik foguatartdsi heljtndl a ndsikra tiirtdnd dtsryillitdskor
ktiteleTfinek kell lennie.'

x3

A CPT elvi jelent6s6gri 6tl6spontja 6te[m6ben, amennyiben a rend6rhat6sdg 6hal
biztositott orvos feladata a fogvatartottak kezel6se, a rossz b6n6sm6dok megel6z6se 6rdek6ben
biztositani kell, hogy az illtala kivilasztott orvos vizsgillatat rs k6rhesse.la A CPT 7994. 6vt,
Magyarorsz6gon tett l6togztislr6l k6sztlt jelent6s szednt a jogs6tt6sek elkertil6se 6rdek6ben
biztositand6lgylk alapjog a villasztott orvos 6ltal tot6n6 megvasgAlilshoz fftz6d6 iog.lsF;zt a
testtilet az 7999-ben, 2005-ben, 2009-ben 6s 2073-ban tett l6togatisokrol sz6lo jelent6sei is
megism6telt6k.16

Magyatorszigon a fogvatartottak (6rizetbe vett, el6zetesen letart6ztatott, elzdtilsta utalt,
szabadsigveszt6s btintet6st tolt6 szem6lyek) orvosi ell6t6sira voratkozilsiban a kotelez6
eg6szs6gbiztosit6si ell6t6sr6l szolo 7997. 6vi LX)O(II. torv6ny v6grehajt6sirol szolo 217 /1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet 6. S (2) bekezd6se, valamint a tend6ts6gr fogdik rendj6r6l sz6L6
56/2014. (XII. 5.) BM. rendelet 34-37. $-ai ir6nyad6ak, amelyek az el66l1utott szem6lyeket m6g
csak nem is emlitik. A szabads6gukt6l el66lhtis cim6n megfosztott szem6lyek kapcs6n a Szolgilatt
szabilyzat 37. S (7) bekezd6se mindossze annyit ir el6, hogy ,,elheleqdskor a fogaaturtofiat
ryilatko{atni kell sdrilldsdrfl, esetleges panas4inll. Betegsdg uagy siriilds esetdn oruosi elldtdsban kell risT,esiteni."
Az Alaptorv6ny I. cikk (1) bekezd6se 6telm6ben, az ,,EMBER sdrthetetlen is elidegenitbetetlen
alapuetd jogait tis{eletben kell tartani. Vddelniik aq dllan elsdrendfi ki)teleqyttsdge." Az a t6ny, hogy
jogszabily az el66lJttas jogcim6n szabads6gelvon6s alatt 6116 szemllyek eset6ben a szabadon
kiv6lasztott orvos 6ltali vizsgilatol m6g csak emlit6st sem tesz, a4 Alaptiirudryt I. cikk (/)
bekeqdd$ben bi7lositott, a4 ember sdrthetetlen dt elidegenithetetlen al@uetd jogait tit<teletben turtdsihoi is
uddelmihquald jogal dssqefiigd uissqissigot okoqds ues{fie7leti aqAlaptindryt III. dkk (/) bekeTdisdben
fe lsorolt rossq bdndsmddo k tilaln dnak gyakorlati intirytesiili sit.
2.4. Elhelyez6si

ktittilm6nyek

A Rend6tkapit6nysdg el66l\to egys6g6be vezet6 16pcs6k 6le balesewesz6lyes m6don
letoredezett, amelyre egy papfulapra'tttrovrd figyelmeztet6s hivta fel a figyelmet. ,,Figyelem!A l,ipcsd
balesetuesryfues,fokoryttfgtekmmel kd{ekeQenl"l1 Az el6611tto egys6g folyos6j6nak egyik v6g6n az ajt6,

a m6sikon ablak tal6lhat6. A folyos6t, ahonnan a hdrom e1661\to helyis6g, a szolgllatt 6s a
fogvatattotti illemhely, a rukt|rhelyis6g 6s a szem,6lyzeti pihen6 nyflik, tobbszori beiz6st, illetve
vakolathull6st kcivet6en, roviddel a litogatS.s el6tt festett6k. A tobbi helyis6g feliiitilsa elmaradt. A
mosd6helyis6gek krilonosen rossz illapotban voltak. Az el6iliitottak 6ltal haszn6lhat6
t2

Szolgilati szabalyzat 31. $

()

bekezd6s.

Report of the Special Rapporteur on Torture, UN Doc.A/56 /156,03 Jriy 2001,39. (F) pont.
rt CW /lnf (92) 3, 36. €s 37. pont.
rs CW
/lnf (96) 5,47 . 6s 48. pont.
16CIII/lnf (2001)2,23.pont;CPT/Inf Q006)20,24.pont;CPT/Inf (2010) 76,25.pont;CW/Inf (2014) 13,25.pont.
tr L6sd 7. k6p.
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mell6khelyis6gben a \X/C kagyl6 vizk6ves, a mosd6 poros 6s koszos volt, et6s csatornaszag 6s
8
viz eletszag 6ru6 d6 tt.1
A melldkhefiisigek elbanlagolt, leromlott dllapota, a tdrgyi feh,inkk bidrya ues{fie{ette a4

Akptndry II. cikkdben biqlotitott embei niltdsdgho1aal6log dntdryuiildsdt.
A szolg6lati pihen6 helyis6gben tart6zkod6 rendkiviili 6r az el6611rt6 helyis6get feliigyeli,
amig ott fogvatartott tart6zkodik. Itt volt az a motitor is, amelyen keresztii{ az el66lht6
helyis6gekben tart6zkod6 fogvatatottak megfigyel6se tort6nt. A kametatendszet csak

megfigyel6sre alkalmas, a felv6teleket nem rcgzitette.
A Rend5rkapttanysS"gtiilkoztatS"sa szeflitt a munkarirsaik hetente 6tlagosan 10 el66llitott
szem6llyel szemben int6zkednek. Ritka az olyan eset, amikor a 8 6tds tatt6zkod6st meg kell
hosszabbitani. A l6togat6csoport egyetlen, kozleked6si szab6lys6rt6s miatt szab6lys6rt6.si 5rizetbe

vett, majd 6 6ra tart6zkod6st kovet6en a Gyorskocsi utcai fogdilba 6tszi))itott flrftt talllt az
el6611tto egys6gben. A l6togat5"s, valamint a vele k6szitett inte{ri alatt 6t a rendkir0lt 6r a
monitoron kereszttil figyelte.
Az Rtv. 42. S (5d) bekezd6se 6rtelm6ben, ha a fogvatartott kor6bban ongyilkossdgot
kis6relt meg, a saj6t testi 6ps6ge elleni onk6tosit6 cselekm6nyt kovetett eI, vagy a fogva tatt6ssal
osszefiigg6sben 6szlelt koriitm6nyek alapjiln megalapozottan feltehet5, hogy ilyen cselekm6nyt
fog elkovetni, ez6rt 6let6nek, testi 6ps6g6nek meg6v6sa 6tdek6ben a viselked6s6nek folyamatos
nyomon kovet6se sztiks6ges, a rend5rs6g az el661ht6 helyrs6gben k6p vagy k6p 6s hang
tov6bbit6s6ra alkalmas, felv6telt tem rogzit6 megfigyel6si eszkozt helyezhet el.
A l6togat6skor. az el66i1tt6 helyis6gben tart6zkod6 f6rft a tend6d int6zked6s sor6n v6gig
fogva tartis6val osszefligg6sben 6szlelt
egyiittmffkod6 6s nyugodt volt. Magatartdsa v^gy
^
kodiLlm6nyek alapi6n semmi sem utalt arr:a, hogy eset6befl az Rtv. 42. S (5d) bekezd6s6ben
felsorolt cselekm6nyek valamelyik6nek elkovet6s6t6l tattari kellett volna. A liltogatis sor6n
rendelkez6sre 6116 iratokban sem volt nyoma annak, hogy a Rend6rkapititys6g milyen okok
illetve koriilm6nyek m6rlegel6se alapj6n dontott irgy, hogy az el66l\tott szem6ly viselked6s6nek
folyamatos nyomon kovet6s6te van sziiks6g.

(5d) bekeiddsiben felsomlt ktiriilmirytek fenndlldsa hidrytdban, a ldtogatdskor aq
etddttftd hefiisegben turttiqkodd siemd! kep toudbbitd*ira alkalmu es4kiiTiel tt)tdnd megfigyelin aTAlaptiindnl
B) cikkdnek (/ ) bekeidd:iben megfogalmarytt jogillanisdg eladbfil fakadri jogbiryonsdgho7 jt$dd jogol
ii s s 4efiigg6 ui x iri s s dgo t o k o io t t.
Az cisszesen 10 szem6ty befogad6sira alkaknas 3 el661.Jtt6 helyis6g koziil az egytkben 4, a
misik kett6ben 3-3 szemllyt lehetett elhelyezni. I(ett6t a dohilnyz6, a harmadikat a nem
dobilny z 6 fo gvatartottak elhelyez 6s 6re has zn6ltdk.
Lz e1661\tottakat kor, flem, dohinyzisi szokisok 6s iigy szerint ktilorritik el. Amennyiben
tizn6t tobb fogvatartott tart6zkodik a Rend5tkapit6nys6gon, amig az el66l\t6 helyis6gbe vagy
m6shova nem kenilnek, a rend5rok a folyos6n 6tzik 6ket. Ha 6llapotos n6t vagy olyan szem6lyt
el6ii\t6 helyis6gben, hanem az lpiletnek az
illhtanak el6, akivel gyermek van, akkor rrern
^z
iigyfetek fogadisira szolgaT6 folyos6j6n,1' u^gy az ebb6l nyil6 helyrs6gben egyiitt helyezik el 6ket.
A litogat6csoport 6kal az egyik e166llit6 helyis6gben elv6gzett m6r6s szerint a h5m6rs6k1et
"C,
27
a pdratartalom24o/o volt. A 3 e1661\t6 helyis6g brutt6 m6retei az alilbbiak voltak:

Aq

Rtu. 42.

[

2,68x4,04m=1019m2

3,71.x4,02m=l2rirtf

4,16x3,93m=1613rrl

Ha az el66llitott szem6ly az illemhelyrc akar menni, vagy vizet, illetve ongyujt6t k6r
dohityzS.sboz, akkor kopog6ssal jelzi. A,l6togat6csoport 6ltal meghallgatott f6rfi elmondta, hogy
k6r6s6re kapott vizet 6s ongyujt6t a dobdnyzishoz. Kozel egy doboz crgarcttdt elszivott, ami6ta ttt
van. Az el66lltto helyis6g padlojin, ahol sem hamutart6, sem az emlitett c6lla szolg6l6 ed6ny nem
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L6sd 5. 6s 6. k6p.
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volt, egy tucat cigarettacsikk hevert.20 A helyrs6gben er6s doh6nyfiist terjengett. Szell6ztet6shez ki
lehetett nyitni az ablakot,amir6l aliltogat6csoport meggy6zSdott. A f6tfra helyrs6g h6m6rs6klet6t
megfelel6nek tal6lta.
A fogvatartottak az el661ht6 helyis6gekber tal6lhat6 jelz6gombok^t alta.lba;n rosszull6t
eset6n haszn6l16k. A gomb megnyom6sa eset6n a tendszer a k6szenl6ti csoportvezet6nll, az
objektum6m6l, a rendkiviili 6rn61 6s a tev6kenys6.g-u6nyitisi kozpont tigyeletvezet6lln6l ielzett.
Az el6ilttott flrfi beszimol6ja szer:nt p6r perccel aztkovet6en, hogy az ait6tjelez, megjelentk az
6r. F;;:6l alitogat6csoport is meggy6z5dott.
Az el66lht6 helyis6gek berendez6se korben, a fal ment6nhiz6d6, illetve a falhoz rogzitett,
kb. 80 cm sz6les, f6b61 k6szirlt padokb6l 6llt, amelyeket a fogvatartottak els6sorban irl6helyk6nt
hasznilkak. Az el66lhto egys6gben tart6zkod6 fogvatartott besz6mol6ja szeint a helyis6gben
l6tott k6t pokr6c mdr 6rkez6.sekor is ott volt.21
A CPT 6ll6spontja szerint a ,,renddrsdgi foguaturtdsnak al@uetderu ailryilag riivid iddtartanilnak
ke// lennie. KtiuetkeTgskdppen afoguatartdsfirykai ktiriilmdryeitfil a renddrsigi intdVndrytekben nem adrhatdak el,
hog oljtan jdk legtenek, nint ndsfoguatartdsi intd7ruiryekben, ahol aTembereket hos:71i ideig tatjdk. Aqonban

ki kell eldgiteni."22
Az Rtv. 33. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben a ,,renddrsig a4elfidllitrissal a srymdl1i siabadsdgot csak a
sV/ksdges ideig de legfe/ebb 8 dnin dt korldtoqhay'a. Ha aq elfidllitds cdlja mdg nem aaldsult meg indokolt
esetben e</ a<iddtaxamot a renddi s7,era uerytdje egt alkalommal,4 dniual meghossqabbithay'a." Lz el6ilht6
helyis6gek berendez6s6iJrlszolgilo padok sz6less6ge, azok fekv6helyk6nt tort6n5 haszn6lata eset6n
egy termetesebb ember szdmin tart6s |jszakai pihen6st csak k6nyelmetleniil tenn6k lehet6v6,
azonban a bitotzat a maximum 72 6n id6tartamri el66llttis v6grehaitisira alkalmas volt. A
biqonlos eleni sT7iksegleteket

litogatds ebben a uonatkolisban alapuetijoggal i;ssryfiigd uisslissrigot nem dsTfelt.

litogat6csoport egy vasg6l6i irod6t is megtekintett az emeleten. Az el66llitott
a folyos6n virakoznak a l,ihallgatisra. A fogvatartottakat a gyanirsit6stol sz6l6
tijlkoztatist kovet6en a m6sodik emeleten I6v6 helyis6gbe kis6t6k, ahol ujjnyomatot vettnek
t6liik, 6s lef6nyk6pezt6k 6ket.
A ldnganlcsoport aq emlitett ktiriilmdryek kapain alapuetf Jlgal i)ssiefiigd uissTlssigra utald

A

szem6lyek

kiiriilm i ry t

ne m ds 7fe

It.

2.5. Bdn6sm6d

A

szolgillati pihen5ben tort6nik a fogvatartottak t6j6koztat6.sa, a nthizatiwtzsgillS.s,
valamint az rtt tal6lhat6 k6t p6nc6lszekr6ny egyik6ben helyezik el az el66lttottakt6l 6tvett, az eu6l
sz6l6 elismerv6nyben t6telesen felsorolt tdrgyakat. Befogad6skor
el66llitott szem6ly
^z
ruhdzatinak iltvrzsgllasit a szolgillati pihen5helyis6gben azonos nemfi szem6ly, csukott ajt6
mogott v6gzi. A ruhizatdartzsgilils sor6n elvett tdrgyakrol iegyz6k6nyv k6sziil.23 A meghallgatott
szem6ly ruhdzatinak 6wizsg6l6s6t, amelynek sorin a cip6ffiz6)6t 6.s a nadfi.g6banl6v6 madzagot
Ie kellett adnia,azorros nemfi szem6lyek v6gezt6k.2a Testiireg vtzsgillatnem tort6nt. Az el6ilhtott
szem6ly a let6tbe vett tirgyalr6l k6sziilt jegyzlk egy p6ld6ny6t 6tvette. A let6tbe vett
titgyakat/legyzlket az 6tl<rs6r6s megkezd6sekor iltadtdk neki. Az el66llitott adatart tartalmaz6
nyilv6ntart6 lapot kitoltott6k, az el66lht5,s ok6r61 sz6ban tlllkoztattdk 6s az el6illttis
rd6tartamirol szolo igazolilst is ki6llitott6k szimdr.a.zs
A Rend6rkapit6nys6g munkat6rsainak besz6mol6i szerint a fogvatafiott^t az el56llit6s 5.
6fija utin nytTatkoztatj6k, hogy k6t-e 6lelmet.26 Ha nemmel villaszol, de k6s6bb meggondolia
20

Lasd 4. k6p.

't22 La.d 3. kdp.
CLT

/Inf

(92) 3,42.

pont

2tSzolgalaiszaboJyzat 31. (5) bekezd6s.
S
2a Szolgalattszabalyzat 31.S () bekezd6s.
2s Szolgalattszabalyzat 31.
$ (6) bekezd6s.
zoSzolgilatiszabalyzx 31. 11) bekezd6s.
S
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m^gat, akkor is kaphat a rendelkez6sre 6116 hideg ftonzerv) 6lelmiszerb6l. Amennyiben az
e1661\tott vall6si, eg6szs6gtgyi vagy egy6b okb6l bizonyos 6teleket nem fogyaszthat, azt az
6le[mez6s sor6n figyelembe veszik.

A

szolg6lati pihen6helyis6gben 16v5 m6sik p6nc6lszekr6nyben

a

fogvatartottak szim6ra rendelkez6sre 6116 6telkonzerveket (szatdtria, kukorica, vagdalt hirs,
zizaporkolt,Iencsef6zel6k) t6roltak.2l Ezek szavatoss6gi ideje a l6togat6skor m6g nem j6rt le.
Lz el66lltto egys6gben meghallgatott fogvatartott munkatitsaimnak elmondta, hogy z
Rend6rkapttinysilgra 6rkez6sekor a rend6rok megk6rdezt6k, k6t-e 6lelmet. A rend6rok
nyilatkoztatt6k 6t al:.ol ir, hogy eg6szs6giigyi 6llapot6val, 6tkez6s6vel, valllsgyakod6sival
kapcsolatban van-e ktilonleges ig6nye. Miut6n a szimdn szokadan helyzetben er6sen szorongott,
a fogvatafiott a k6rd6sre nemmel villaszolt.
A. fogvatartott besz6mol6ja szerint a rend6rok valamennyi k6rd6s6t meghallgatt6k, 6s
el6iiltt6 rend6rok, sem a rendkiviili 6t nem
azokra 6rdemben villaszoltak S6rt6 hangot sem
^z
hasztilltakvele szemben. A f6dnek sem az el66l.Jtt6s6val, sem a fogvatartis korii{m6nyeivel, sem
a b6n6sm6ddal, sem a szem6lyi illlomintyal kapcsolatban nem volt panasza. Az el66lluds kapcs6n
keletkezett fuatokban valamennyi, jogszabillyban el6:ut nyrlatkozat megtal6lhat6 volt. A rend6d
int6zked6sr5l k6sziilt jelent6s
egyes int6zked6seket 6s a megfelel6 iogszabilyr hivatkoz6sokat is
^z
taftalmazta.

A

litogatdcsoport

a

Renddrkapitdrytsdg dpiiletiben tutuiykodd foguaturtofi elfoglsa, elddllitdsa,
turtdsinak iddtatamds kapadn al@uetd jogal i;ssqgfiiggd

befogaddsa, dklmeidse ualamint fogaa

utald kiiriilmdnlt nem

it{elt.

2.6. K6nys zeit6 eszktiztik hasznhlata

A vizsgilt dokument6ci6 szednt a Rend6rkapit6nys6g munkat6rsai a liltogatilst megel6z6
h6napban az el6illlrtisok foganatosit6sa sor6n k6nyszerit6 eszkozt 17 alkalommalhaszndltak. Az
int6zked6 rend6tok jellemz6en testi k6nyszert 6s bilincset alkalmaztak.
Az Rtv. 17. S (1) bekezd6se szerint a rend6rs6g a feladatdnak elT|tdsa sor6n a testi
6ps6ghez 6s a szem6lyi szabads6gh oz, f$26d6 jogokat a ttintiryben foglaltak sryint korliltozhaga. .Nz
Rtv. 48. $-a alapjin a rend6r bilincsel6st csak meghttirozott c6lb6l, vagyis a szem6lyi
szabadsdgiban kirliltozni kiv6nt vagy korliltozott szem6ly ,,rinkdro$ttlilnak negakadiflolisdra,2e^
t,imad,isdiak megakadtlltoqisdra,to syi;kdslnek negakaddfiolts,ira,t' ellensqegiitdsinek megtdrisire'n2
alkalmazhat. Ezzel osszhangban, a Szolg6laa szabillyzat 76. S (5) bekezd6se elrendeli, hogy a kis6rt
szem6ly frgyetm6t fel kell hivni a kis6r6s alatt tanfsitand6 magatartdsta, frgyelmeztetni kell, hogy
s4tikds, tdmadis v^gy a kishf 6rnek uald ellensqggiilis eset6n k6nyszerit5 eszkoz alkaknazdsira kerii{
sof.
A 2016. okt6ber 1-je 6s december 6-a kozoti 6tkis6r6si utasit6sok tobbs6ge bilincs,
bilincsrogzit6 ov 6s vezet6szii haszn6latilra utasitottik az eli6r6 rend6t. Sainillatos, hogy a
legtobb 6tkis6r6si utasit6sb6l nem derii{t ki pontosan, hogy mi volt az a koriilm6ny vagy
magatattis, ami a bilinc s haszt6lat6t indokolta. Tobb esetben az6rt voltak 6rtelmezhetetlenek az
6tkis6r6si utasit6sok, mert a k6nyszedt6 eszkoz mell6z€.s&61 6s bilincs hasznillatir6l egyar6nt
rendelkeztek. M6s esetekben az 6rJ<ts6r6.si utasit6s mrnd az onk6rosit6s, mind a szcik6s, mind a
tirrradds, mind az ellenszegiil6s megakad6lyozisit/megtor6s6t a bilincs basznillatinak indokak6nt
megjelolte.
A 2076. okt6ber 1-je 6s december 6-a kozott alkalmazott bilincsel6sekr6l k6sziilt
ielent6sekb6l tobb esetben hifunyzott, hogy azok alkalmazisinak, vagyis a szemllyt szabadsl'g
z: g. k6p.
zs

Rw, 33. $ (3) bekczd6s.
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Rrv. 48.
Rw. 48.
Rtv. 48.

rz

Rw.48.

:o

S

a) pont.

S

b) pont

S

$

c) pont.
d) pont.
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korlitozilsinak mi volt az indoka. Az egyrkvbsgillt jelent6sben a bilincs alkaltr:razdsdnak indok6ul
mindossze az ,,ittassigibdleredfien kislimithatatlan a uiselkeddse"volt megjelolve.

Az Rtv. 48. $-6nak rendelkez6s6t, valamint a Szolgillatt

szabillyz^t 76. $ (5) bekezd6s6t
osszevetve lithat6,hogy az Rtv. a bilincshasznilatotl<tzit6lag egy mir megkezdett cselekm6ny,
vagyis onk6rosit6s vagy tamad6s megakadillyozilsdra, illetve ellenszegiil6s megtot6s6re rendeli. B6t
normativ ereje nincsen,t' Lz Rtv. indokol6sa is az emlitett 6rtelmez6st er6siti, mely szerint a ,,bilincs
a toudbbi elhns1egiilis, a sTtikis, a tdmadis negakaddlo4isdm :iolgilf megeldid, uidelmi jellegt kdrysT,eritd
esypti4,"

Az iratok szerint, az ,,ittassdgribdl eredfien kis$mithatatlan

aiselkedist"

tanirsit6 szemllyt

a

rend6rnek sem iinkrirositrisban, sem tdmaddsbafl, sem siiikdsberu nem kellett megakad6lyozri 6s az
ellen:rygiilisit sem kellett megtomie, vagyis eset6ben a bilincshasznilatnak egyik, azPttv.48. S a)-d)
pontjaiban megjelolt c6lja sem 611t fenn. Az emlitett szem6ly megbilincsel6se nem azRtv., hanem
a Szolgillaa. szabillyzat 76. S (5) bekezd6s6nek m6sodik mondata alapi6n tot6nt, amely szerint ,,Ha
a kisdn s7,eni! wsryfiessige e7! indoko[a, a kisdrt sTgmdfit meg kell bilincvlni."
A minisztet a Szolgilatt szabllyzat 76. S (5) bekezd6s6nek m6sodik mondat6t, amellyel a
bilincsel6snek az Rtv. a8. $ a)-d) pontjaiban felsorolt eseteit a kis6rt szem6ly ,,uesqdfiessigdre" ts
kiterjesztette, az Rtv. 101. S (1) bekezd6s6nek e) pontj6ban kapott, a rend6rs6g Szolg6lati
szabillyzatdnak, illetve a ,,kin1s7gntf esqkiiqtik risTfetes eljdnisi srybdfiainak" megalkotAsira sz6l6
felhatalmazis alapiiln alkotta.
Az Alaptorv6ny I. cikk (3) bekezd6se 6rtelm6ben, az ,,alpuetd jogokra ds ktiteleryttsdgekre
uonatko4i :4abdfiokat tdradryt dlkpi/a meg" -il2 Alaptorv6ny td6.zett rendelkez6s6vel osszhangban,
alapvet6 jog korl6tozisdt megval6sit6 bilincsel6st is csak az Rtv. 6ltal meghatir.ozott esetekben
szabad alkalmazri, vagyis az Rtv. 6ltal felsoroltakon t61men5, tov6bbi bilincsel6si lehet6s6get
rendeleti szinten nem lehet bevezetni.
A leittak alapiiln meg6llapitom, hogy a Syolgllari srybd/1rytnak a bilincselist a foguataftott
ues4ifiessdg esetire lehetdud tead rendelkeTdse tillmegy a7Rtu. bilinaelisi esetekre uonatko4i taxatiu felsoroldsdn,
ani a7 Alaptntdry I. cikk ( ) As @ beke4ldsdben biqlositott, aq alapuetd jogok uidelmdhq ds tisTleletben
tartisdhoq, aalamint korlitolisinak sqabd!1aiual, a4Alaptiindryt II. cikkdben deklanih embei nd/tdsdgboT,
aalanirut aqAlapttindryt IV. cikk (/) beke$i$ben deklanilt srymdfies sqabadsighoTual6 jogal r;ssryfiigd
ttisslissigot oko7,

2.7. Atkis6r6s

A l6togat6csoport tagai az el66llitott f6rfi Gyotskocsi utc6ba val6 6tkis6r6s6t, illetve
iltszdllitisilt megel6z6 ritba indit6sit is megfrgyelt6k.
6tkis6r6s megkezd6sekor
Az 6tkis6r6st v6grehajto rend6rok itszil.Jitis, illetve
^z
tijlkoztattik a fogvatartottat ar6l, hogy mi fog vele tot6nni. Az 6dcrs6t6s megkezd6skor a let6ti
t|rgyak 6tad6sa szabillyosan megtort6nt. A tend5tok tiljlkoztattik a f.ogvat^rtott^t, hogy a let6tbe
vett tirgyait nem neki, hanem az 6t 6tkis6r6 i6r6roknek adj6k ki. Egyuttal felhivt6k figyelm6t,
hogy a leltirba adott tLrgyaival kapcsolatos esetleges panasz6t a Gyorskocsi utc6ban te{esztheti
el5.

A fogvatartott 6wizsg6l6s6t azonos nemfi tend5rok - a rendkiviili 61 6.s az 6tkis6r6st
v6grehajt5 rend6tok egyike - a szolgdlati pihen6helyis6g csukott ajtaja mogott v6gezt6k. A
rend6rok a fogvatartott^t az esedeges s6riii6seir6l nytlatkoztattdk, a p^rt^sztltelhez va\6 jogilrol
tij6koztatt6k.
A fogvatartott 6tdekl6dott, hogy csal6dtaglataz 6tsz6lJttisr6l tudnak-e 6s hozhatnak-e neki
ctgarettit. A tend6rok elmondt6k neki, hogy a csal6di6t 6rtesitett6k az 6*is6r6sr6l, illetve, hogy
oda majd vihetnek neki be pl. cigarett6t. A rend6rok az el66l\tott k6rd6seit meghallgattik, azokn
6rdemben reagiltak. A rendkivrilt 6t a fogvatartottal t6rgytlagosan 6s udvad.asan besz6lt.
33
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Annak ellen6re, hogy a fogvatartott semmif6le megakadilyozand6 dnkdrositdst,ra ttimadtistls
sqtikdsl6 vagy ellensrygiilisfTnem tanfsitott, 6t 6tkis6r6si utasit6s szerint, az 6tl<ts1r6s vlgrehaitasa
sor6n meg kellett bilincselni. Az 6d<rs6r6st v6grehajt6 tend6r a bilincset 6vatosan, ttirelmesen
helyezte fel, amelyhez a fogvatartott egytittmfikod6s6t k6rte. A bilincs felhelyez6s6t kovet6en a
fogvatartottra bilincsrogzit6 ovet helyeztek, amelyre vezet6szirat csatoltak, majd elvezett6k,
illetve a Rend5rkapit6nys6g bels6 udvar6n beriltett6k egy szolgillatt g6pjirmffbe. A rend6rok a
k6nyszeit6 eszkoz hasznilata sor6n nem okoztak f5\daLmat. N6h6ny petccel k6s5bb,
fogvatartott tigyv6dj6nek meg6rkez6s6t kovet6en, a kis6r6 tend6rok visszavitt6k 6t ^
^
Rend6rkapitdnys6gra. A fogvatartott a Rend6rkaprt6nys6g 6piilet6ben, besz6l5helyis6g hiilnyilbary
az el66llit6 egys6gben tudott az ngyv6.di6vel besz6lri.
A ldnganis, afoguaturtofi megbilincseldsdael kapuolatos kitikai dsqreudteleken tillmenden, aidtkisdriilt
megel6$ iltba inditdral k@csolatos eljinisban alapuemjoggal iissqgJilggd rissrylssdgot nem dsqfelt.
Ezzel szemben, az 6tkis6r6.stv6gz6 rend6rok egyike egy nyomtawdny al6fu6s6n tegez6dve
(,,1a ird a/d!') sz6htotta fel. Hiuatalos sqynd! eljdnisa sori.n, aqintdqkedds ald uontfoguatartoil tugeqdse mdg akkor is, ha mindketten hasonll korcsoportba turtoqnak - kkicsiryl1, a7 enberi mdltdsdgot sdrt6
magaturtds, ame! a4 AkptAndry II. dkk sryrinti emberi mdlniilghoq ual6 jogal iissryJilgd uissVissrigot
oko4olt.

2.8 Panaszok

A \<tnzis 6s m6s kegyetlen, embertelen vagy megal6z6 bintetl.sek vagy b6n6sm6dok elleni
nemzetkozi egyezmlny 13. 6s 16. cikke alapjiln az illTarrrrrak biztositania kell b6rkinek, aki azt
ililttia, hogy a joghat6s6gr teriilet6n, az egyezmlnyben tiltott rossz b6n6sm5dnak ,,uetettik ald a7! a
jogrt, hogy panassial ilhessen a7 adott dllan illetikes hatdsdgaindl, amefiek aqonnal ds rds4rehElfu nilkiil
r8
m egke ydi k iigye n k a ki ui qsgi Id sd r.'
A Rend6rkapitanysdgon 2076. okt6ber 01. 6s december 06. kozott a fogvatattottak az
elhelyez6s kapcs6n 6 esetben te{esztettek el6 panaszt 4 eset az el66lht6 helyis6gben tort6nt
megal6z6 vetk6ztet6st, T-7 az indokoladan e1661\tilst 6s annak id6tartamdt, tov6bb6 az 6lelem 6s
innival6 htinyilt s6relmezte. 1 el66llttott azt kifogilsolta, hogy az el66llttils ok6r6l nem kapott
inform6ci6t, majd 5 6ra fogva tartilst kdvet6en, a tend6rok 6rdemi villasz n6lkiil elengedt6k. A
rendelkez6semre 6116 iratok szerint a l6togatilskor az ertlrtett panaszok elbfu6l6sa folyamatban
volt. Egy esetben a kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6st a Fiiggetlen Rend6szeti Panasztestiiletn6l
folyamatban I6v6 panaszellilr6s befejez6s6ig felfiiggesztett6k.
A vetk5ztet6ssel kapcsolatban el6terjesztett p^rra;szok szednt a fogvatattottaknak az
el66llrtdst kovet6en az el66l\t6 egys6gben egyenk6nt, szinte teliesen le kellett ve&5zniiik, maid a
nadrigot letolva fedetlen nemi szerwel guggolva koho$fiik kellett, amelynek kovetkezt6ben a
szemrev6telez6st v6gz6 szem6ly szimLra a nemi szerviik 6s v6gb6lnyil6suk is l6that6v6 v6lt. A
fogvatartottak s6relmeztlk,hogy az emlitett helyzet a szdmukru megal6z6 6s megsz6gyenit6 volt.
Az el66lltto egys6gben tort6n6 elhelyez6s sor6n egyr6szt^z Rtv. 31. $ (1) bekezd6s6t kell
alkalmazri, amelynek 6rte[m6ben, akivel szemben ,,s7gmd!ti sqabadsdgot korldto4l intiTkedist
alkalmas tdrgy elaitek
foganatositanak, annak rahtiTattit a renddr a tdmaddsra ad&/ a< tinuesTgl1 okolisdra
37.
szabillyzat
Milsr6szt
a
Szolgilla:d
udgett, elfirytes figyetne{etds utdn dtui4sgilhala.
$ (7) bekezd6se
trdnyad6, miszerint a fogvatattott ,,ruhiqatd.t tdmadds uagy i)nuesii! okoryisdra alkalmas tdrgy eludnle
e

cdljdbi/ afeliigyeletet elldai renddrnek dt kell uiqsgilnia."

Nyilv6nval6, hogy a rth6zat6t6l megfosztott 4 panaszos fededen altesttel val6
guggoltat6s 6nak c6l)a nem a nthizatba, hanem a testfeliiletiikre, a lilbatk koz6., az tnttm
Rtv. 48. $ a) pont.
:s Rtv. 48. b) pont
$
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Rrv. 48. $ c) pont.
Rw.48. g d) pont
38 Az 1988. 6vi 3. torvEnyereifi rendelettel kihirdetett,
b6nism6dok elleni nemzetk<izi egy ezm|ny.

"

a kinzis 6s mds kegyeden, embertelen vagy megaliz6 btintet6sek vagy

73

testr6szekbe, esetleg a v6gb6lbe rejtett

tiltott tlrgyak

megtal6l6sa

volt, amellyel a rend6rcik a

el66llitott szem6lyek eset6ben flem alkalmazhat6
rthizat6*rtzsg6l6s kereteit tull6pve,
^z
int6zked6snek, motozisnak vetettlk al6. A Rend6rkarpttirysilg emlitett int6zked6st elrendel6
munkat6rsa az el66iltt6s3e helyett a fogdai befogad6s{ joval szrgoritbb szab6lyatt a1l<almazta akkor,
amikor az el66lhtott szem6lyeknek nem csak a nth6zat6t, hanem a fedetlen testfeliilet6t a nemi
szervekte, illetve a v6gb6lnyil6sta kiter)ed 6en ilwizsgilltatta.
A jogalapot n6lkiiloz6 int6zked6s v6gehajt6s6nak m6dja, kiilonosen a panaszosok fededen
altesttel tort6n6 guggoltatisa, alkalmas volt ata, hogy az 6rintett szem6lyekben sz6gyen|netet
keltsen, ez6tt aqAlapttiradnl III. cikk (/) bekerydise sryinti negah{ bdnisndd tilalmdaal, ualamint a IV.
cikk (/) beke$dsdben bi4lositott sryndfii bigonsdghoquald jogal iissryfiiggd uissTissrigot oko4ott.
A ktnzils 6s m6s kegyeden, embertelen , vagy megal6z6 btintet6sek vagy b6n6sm6dok elleni
nemzerkozi egyezm6ny 10. illetve 16. cikke 6rtelm6ben az 6llamnakgondoskodnia kell arr61, hogy
a kinzds, a kegyeden, embertelen, megal6z6 b6n6sm6d tilalma az olyan szem6lyeknek sz6nt
6raetbet lev6, v^gy
oktat6si anyagokban szerepeijen, akiknek a letart6ztatott,
^z
kihallgatisihoz
vagy
a
veliik
val6 b6n6sm6dhoz
bortonbiintet6siiket tolt6 szem6lyek 6rtzet6hez,
birmilyen m6don koztik lehet.ar A Rend6rkapttilnysdg munkat6rsaival k6szitett interjrik szerint
sem a fogvat^ttottakkal val6 b6nism6ddal, illetve az err,beri jogaikkal kapcsolatos k6pz6s, sem
konfliktus- 6s agresszi6kezel6ssel kapcsolatos u6ning nem volt sz6mukra tendszetesitve. K6pz6st
havonta nlgy 6riban, els6dlegesen k6nyszeit6 eszkozok alkalmazilsival, helyszinbiztosit6ssal,
tfltezked6staktikai instruktor tartott
csapater6 alkalmaz6sival 6s k6bit6szerel kapcsolatbafl

^z

sz6mukra.

A kin$s elleni egyeryrudryben
sryrinti kinqis, embertelen,

kep{s hidrya uesqileqleti aqAlaptiiruirytIIL cikk (l)
negali1d bdndsmdd tilalndnak gakorlati dradnlesiildsdt.
elfiirt

bekeiddse

3.Osszefoglal6s

A Jegyz6konyv 4. cikk 1. pontia 6te1m6ben a nemzeti megel6z6 mechanizmus
liltogatdsarnak c6lja, hogy sztiks6g eset6n meger6sitse a fogvatart6si helyeken tart6zkod6
,;ryendfiek addelmdt a kinlissal * mds kegtetlen, embertelen uagy rnegald{ bdndsndddal uagy biintetdukkel
srymben,'42

k Eur6p ai B tto sS,girak it6lkez 6 si gy akorlatib zn az E;mb ed J ogok Eur6p ai
Egyezmlny6nek 3. cikk6ben ttlalmazott rossz b6n6sm6dok hfuomszintG hierarchi6t k6peznek. A
testti.let ill6spontja szednt a rossz b6n6sm6d sulyoss6g6nak el kell 6rnie egy minim6lis szintet
ahhoz, hogy az Emberi Jogok Eur6pai Egyezm6ny6nek a kinz6s, embertelen vagy megal6z6
b6nism6d 6s btintet6s tilalm6t elrendel6 3. cikke alkalmazhat6 legyen. A sulyoss6g minim6lis
szintj6nek meghatlrozilsa relaavl'
iigy valamennyi kodi[m6ny6t6l, mint a b6nism6d
^z
rd6tartamit6l, frztkat 6s lelki hat6sait6l 6s bizonyos esetekben az illdozat nem6t61, 6letkor6t6l 6s
A z Emb eri

eg6szs6gi

617ap

Jo

go

otdt6l, stb. fiigg.a3

A l6togat6s az

7988. 6vi 3. torv6nyerejfi rendelettel kihirdetett, a Wnzis 6s m6s kegyetlen,

embertelen v"W rneg 16z6 btntet6sek vagy b6n6sm6dok elleni nemzetkozi egyezmlny 1.
cikk6ben meghatirozott kinz6si cselekm6nyre utal6 kodilm6nyt nem 6szlelt.
Bdr aq elfidllitri egysig helyisdgeinek erisen leromlott, kiiltintisen a IVC is a nosddhefiisdgek elharytagolt
ds takaitatlan dl/apota, a tdryyirthitulek hidrya uesqdfreqlette afoguaturtofiak emberi ndlttisighoqual6joginak
irudnlesiildsdt, a Renddrkapitdrysdg dltal foganatositott, maximum / 2 dnis idfitatanil srytbadsdgelaonis
,dltaldnos kiiriilmin-yei'H stifiosstigukat tekintue neru irtdk el aqAtapttindry III. cikkinek alkalmalisinak
ninimdlis t{ntet.
3e

Lisd

a Szolg6lati szabalyzat 31. $

O

bekezd6s6t.

a0Lisdaz Rrv. 18. S (4)-(6) bekezd6seit..
4, 1988. 6vi 3. wr.
qz
Ldsd m€gaz Alaptorv6ny III. cikk6t.
a3 Selmotni t. France,ECHP.
iudgement of 28July 1999, 100. pont.
4 Valainas u. Uthunia, ECHR judgement of 24July 2001, 103. 6s 106. pont.
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Az 1988. 6vi 3. torv6nyerejri rendelettel kihirdetett, aktnzis 6s mis kegyetlen, embertelen
vagy megal6z6 biintet6sek vagy b6nism6dok elleni nemzetklzt egyezmllry 2. 6s 76. ci}}.e az
6llamot ara kotelezi, hogy a joghat6sdga alatt 6116 teriiLleten hathat6s int6zked6seket tegyen a

l<tnz6s 6s m6s kegyetlen, embertelen vagy megal6z6 bin6,sm6d vagy btintet6s ellen. A CPT
ritmutat6sai szerint a rend6rs6g 6ltal fogvatartott szem6ly eset6ben a veltik val6 rossz b6n6sm6d
megel5z6se 6rdek6ben biztositani kell annak lehet6s6g6t, hogy fogva tartilsinzk t6rry6r6l az illtala
kiv6lasztott harmadik felet (csal6dttg,bardt, konzul6tus) halad6ktalanul6tesithesse, az tigyv6dhez

val6 jogot 6s azt, hogy egy illtala ktvillasztott orvos (a rend6that6sig 6hal biztositott orvosi
vizsgillatontuimen6en)vizsg6lat6tk6rhesse.a5
Aggodalomra ad okot, is aqAlaptiirudrly XXIV. cikkdben biqlositott tis{essdges eljdnisboquald jogal
t)ssryfiigd rtiss4irdgot okoqott a Renddrkapitdrytsig aryal, hogy aqelfidllitott s7cmd! aqRtu. /8. [ (l)
bekerylisdben biTlositott, a hogyiturto4ija drtesitdsdhe<jlgat nem a sqabadsdghil aald megt'oqtdsa keqdetdtdl,
hanern csak

a

Renddrkapitdrytsdgra drkerysdt kiiuetden,

is nem s7,emdl1esen,

hanem

a

sTolgilatinlryitd

parancsno kon keresTliil gtakoro lhatta.

Vuryfieqlai a4 AlEttirvdry

III. cikk sqgrinti kin4is, embertelen,

megald{ bdndsmddnak

aagy

biintetis tilalmdnak dntdnlesiildsit, hogy sen a ktitekqd egisrydgbi4Tositdsi elldtdsnil sqlld / 997. dui I-XXXIIL
ttindryt aigrehajtlisdnil s4ild 217//997. (XII. l.) Korrn. rendelet, sem a renddrsegi "fogddk rendjdrdl s4ilti
56/2014. (X1.5.) BM rendelet, sem mdsjogs4tbdfi nen biqlosi/a annak lehetdsigit, bog afoguatartottak
(6riq,etbe uett, elflq.etenn letatti4atott, ellirdsra utalt, sryzbadsdguesTlds biintetdst tiiltd sqgndfiek), ualamint a
renddrsdg liltal elfidllitott sryndfiek aqdltalak udlas7lott oruos uirygilatdt kdrhessdk.

A b6n6sm5d tekintet6ben az egy'tk aggodalomra okot ad6 koriilm6ny, hogy mik6zben az
Alaptorv6ny 6rtelm6ben az ,,alapuetd jogokra ds kdtehTgttsdgekre uonatkoryi srybdfiokat tiintdnl dllapi/a
meg" A STolgilati sTabilqatnak a bilincse/dst afoguaturtofi aesqdlessigesetire lebetdai teud rendelkeqdse tillmegy
aqRtu. bilincselisi esetekre uonatko4l taxatiufelsoroldsdn, ami a4Alaptt)ndryt I. cikk (l) et 0) beke4ddsdben
bi4ositott, a4 al@uetd jogok uddelmdheq ds tislleletben turtdsdho7, ualaruint korlitolisdnak s4abdfiaiual, a7

Akpnntdryt II. cikkdben deklanih emberi ndltdsdghoq, ualamint a1Alaptiirvdryt IV. cikk (/) bekeqddsdben
d k /ani h s ryn dly e s s qa b a dsdgh o 7 u a ld j ogga I ii s s qqfigd ui t s 41 s s dgo t o ko 7,
A m6sik, hogy a Rend5tkapitdnysl,g munkat6rsai az el66llitott szem6lyek eset6ben is a
fogdai befogad6s i6val sflyosabb szab6lyait alkalmazva, nth6zatdwasg6l6,s helyett motoz6snak
vettett6k ali 6ket. Felhivom a figyelmet, hogy a ruhdTatuktdl s{nte telesen megfos{ott foguaturtofiak
etddtlitd egysigben ttirtdnd leguggoltatdsa - anellnek sonin ktihdgniiik kellett, toadbbd a sT,emreudteleTdst udgl6
:7gmd! sqrimdra a nemi sTgwiik is uigbdhgtildsuk is ldthatdud adlt - alkalmas aolt arra, hogy ai elfidllitott
srymilben sqdgyendrTgtet keltren, e4dn aq AlaptArvdry IIL cikke sTginti megaldryi bdndsmdddal iissTef)ggd
ui s s 4i s s tigo t o ko 7o tt.a6
A kinz6s 6s m6s kegyetlen, embertelen,va4y megal6z6 biintet6sek vagy b6n6sm6dok elleni
nemzetkcizi egyezmlny 10. illetve 16. cikke 6rtelm6ben az illlamnak gondoskodnia kell arr6l, hogy
a kitz6s, a kegyetlen, embertelen, megal6z6 b6n6sm6d tilalma az olyan szem6lyeknek sz6nt
e

oktat6si anyagokban szerepeljen, akiknek a letafi6ztatott, ^z 6raetben lev6, Yagy
boronbtntet6siiket tolt5 szem6lyek 6rizet6hez, kihallgatils6hoz vagy veliik va16 bin6sm6dhoz

^
b6rmilyen m6don koziik lehet.aT A Renddrkqinir,llstigon a ldtogatis sonin feltdrt alapuetdjogal iissTgfiigd
uistlissdgok megs4iintetdse ds jtiudbeni megeldrydse irdekdben indokolt a kinryis elleni egyeirndnlben el6iX kdp(s
rendsryresitdu.

4. Aj6nl6sok, kezdem6nyez6sek, javaslatok

I. A

l6togat6s meg6llapitasatval osszefiigg6sben az
BRFI( ue 4e t6j i t, hogy gondoskodj on

Ajbt. 31. $ (1) bekezd6se alapiiln felk6rem

+s

CPI/lnf

a6

A fogvataitoitak testiiregeinek meztelen als6testtel tort6n6 leguggoltatisa kapcsin l6sd
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(92) 3,36-37. pont.
az

AJB 3685/2016. sz6mri jelent6sem.

a

15

)
2)
1

el6ilhto egys6g6nek fel:6iitisir6l;
arr6l, hogy az al6rendelts6g6ben mfikod6 kapitinysl,gok munkatirsai 6ltal el6illitott
szem6lyek az Rw. 18. S (1) bekezd6s6ben biztositott, hozz6tartoz6k 6rtesit6s6nek
a Rend5rka prtiny sdg

jo

g|t kozv etlentil gyakoroli

6k;

3) ar6l, hogy az al6rendelts6g6ben mfikod6 kapit6nys6gok munkatirsai
4)

az el66llitott

szem6lyek eset6ben ne a fogdai befogadis szabillyatt alkalmazzik;
az al6rendelts6g6ben mrikod6 kapit6nysigok munkatircai sz|mira a fogvatattottakkal
val6 b6n6sm6ddal 6s emberi jogaikkal kapcsolatos k6pz6sekr61, tov6bbi konfliktus- 6s
agresszi6kezel6ssel kapcsolatos tr6ningek megtartisar6l.

II. A

l6togat6s meg6llapitisaival osszeftigg6sben az A1bt. 32. $ (1) bekezd6se alapi6n felk6rem

Re n d 6rk ap i t d ryt s dg u e

a

qe t 6j dt, h o gy gon d o s ko dj o n

5) az el66i.Jtt6 egys6g helyis6geinek megfelel6 takalittisit6l;
III. A

liltogatas megillapit6saival cisszefiigg6sben

az Aibt. 37. $-a alapjin a felk6rem a

beliigminisqlert,hogy

6)

gondoskodjon az alapjogokkal osszefiigg6 vissz6ss6gok megel6z6se 6s megsziintet6se
6rdek6ben a Szolgillatt szabillyzat azon tendelkez6seinek m6dosit6s6r6l, amelyek a
k6nyszeit6 eszkozok r6szletes elifuilsi szabillyatnak meghatirozdsdra kapott
fefi.ntalmaz6son tulterjeszkedve, a bilincs alkalmazilsinak eseteit az Rtv. vonatkoz6
rendelkez6sein feliil, tov6bbi esetl<orokkel b6vitik, 6s emiatt pdrhuzamos, tobbszintfi,
indokoladan szabillyozdst eredm6nyeznek, valamint alap)ogokkal osszefiigg6
vissz6ss6got okoznak;

IY, az Ajbt.

37 . $-a

alapj6n a felk6rem a beliigninisqlert 6s az embei erdforrisok minisTlerdt,hogy

7) a kt;nleqd egesrydgbiTlositdti elldtisni/ s4ild / 997. dui I-XXXru. fi)ntdn1 uigrehEtd:dnil qi/d
2/7/t997. (XI. 1.) Korm. rendelet, illetae a renddrsegtfogddkrendjirdl :ryild 55/2014. (KL
5.) BM

rendelet megfelel6 m6dosit6s6val valamennyr
lehet6v6 a fiiggeden orvosi vrzsgillat ig6nybev6tel6t.

Budapest,

2018.,rr.r^6,*rcius
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