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2010. évi . . . . törvény
a Rendőrségrő l szóló 1994 . évi XXXIV. törvény módosításáró l

1 . §
A Rendőrségről szóló 1994 . évi XXXIV. törvény a 20. §-t követően a következ ő 20/A. §-al
egészül ki .

„20/A. §
(1) Az intézkedéssel érintett személy kérelmére a rend őr az intézkedésrő l jegyzőkönyvet
készít, amelyet az intézkedést követő 3 munkanapon belül megküld az érintett számára .
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) az érintett személyazonosító adatait ,
b) a foganatosított intézkedések idejét, típusát, célját, menetét, eredményét ,
c) az intézkedések során alkalmazott kényszerít ő eszközök indokát és alkalmazásuk
eredményét,
d) az intézkedéssel összefüggésben igénybe vehető jogorvoslatokról adott tájékoztatást,
e) az intézkedésnek az érintett személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítése, illetv e
kötelezettségének teljesítése szempontjából lényeges egyéb körülményeit .”

2 .
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 29. §-a a következő új (9) bekezdéssel
egészül ki :

„(9) A rendőr az igazoltatást, illetve az azzal összefüggésben tett intézkedéseket követően az
igazoltatott személy számára igazolást ad a rendőr és az igazoltatott személy
személyazonosságáról, az igazoltatások, valamint az intézkedések típusáról, céljáról, idejéről
és eredményéről, továbbá az igénybe vehet ő jogorvoslatokról .”

§
A Rendőrségrő l szóló 1994 . évi XXXIV . törvény a következő 95 .§-al egészül ki :

„95 . § (1) A rendőr intézkedésének jogszerűségének ellenőrzése, valamint az esetleges
jogsértések bizonyítása céljából – az intézked ő rendőr személyazonosságának megállapításár a
is alkalmas – kép- és hangfelvétel készíthet ő , és a felvétel – ha a (2) bekezdés szerinti feltéte l
nem áll fenn – a készítését követő 30 napon belül korlátozás nélkül terjeszthető .
(2) Az (1) bekezdés szerinti felvételt haladéktalanul törölni kell, ha abból egyértelm űen
megállapítható, hogy a rendőr intézkedése jogszerű volt.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feltételt legkésőbb a felvétel készítését követő 30. napon törölni
kell, ha azt a rendőr intézkedésének jogszerűségét vizsgáló, illetve más hatósági vagy bíróság i
eljárásban nem használták fel .”

4 .
E törvény a kihirdetését követ ő második hónap első napján lép hatályba és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A javaslat az elmúlt évek rend őri gyakorlatából, a megismert problémás esetekből kiindulva,
a civil szervezetek javaslatait figyelembe véve kívánja módosítani a rendőrségi törvényt . A
javaslat fő célja olyan garanciális elemek, illetve jogintézmények bevezetése, amelyek a
rendőrséggel kapcsolatba kerülő , esetlegesen rendőri intézkedés alá vont állampolgárok
jogvédelmi és jogérvényesítési képességét nagymértékben növelik.
Véleményem szerint erős és eredményes rendőrségre van szükség. De egy ilyen testület csak
abban az esetben képes sikerrel ellátni a feladatait, amennyiben a vele kapcsolatba kerülő
állampolgárok teljesen biztosak lehetnek abban, hogy a testület a velük szemben alkalmazot t
intézkedéseket megfelelően rögzíti. Ez azért is különösen fontos, mert ezekre a
dokumentumokra kés őbb az esetlegesen el őforduló vitákban mindkét fél eredményesen
hivatkozhat . Ez hatékonyan oldhatja fel az egymásnak ellentmondó tanúvallomások okozt a
bizonyítási patthelyzetet .
A javaslat emellett egy régóta húzódó hiányt pótol azzal, hogy az intézkedés foganatosító
rendőrökről készítendő kép- és hangfelvételek törvényi szintű szabályozását is megteremti .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1 . §-hoz

A jegyzőkönyv-készítési kötelezettség el őírásának célja, hogy az intézkedésekkel érintettek
jogainak utólagos érvényesítését megkönnyítse . A jegyzőkönyv tartalmazza az intézkedés
mindazon lényeges elemeinek ismertetését, amelyek a jogorvoslatok szempontjából releván s
lehet . A jegyzőkönyv igazolásul is szolgál az intézkedés megtörténtéről . Jegyzőkönyvet -
idő takarékossági indokból – csak akkor kell készíteni, ha azt az intézkedéssel érintett személ y
kéri . A jegyzőkönyv elkészítésére többnyire nem kerülhet sor az intézkedés során, ezért azt
utólag kell elkészíteni .

A 2. §-hoz

A panaszeljárásokban nagyon gyakori (és sokszor – az egymásnak ellentmondó állítások miat t
– eldönthetetlen) sérelem, hogy a rendőrök nem tettek eleget az Rtv . 20. §-ában foglal t
azonosítási, indokolási és kioktatási kötelezettségüknek („A rend őr az intézkedés megkezdése
előtt [ . . .] köteles nevét, azonosító számát, valamint az intézkedés tényét és célját szóban
közölni. Az V. és VI. fejezetben foglalt intézkedések, illetve kényszerít ő eszközök
alkalmazását követően a rendőr köteles az intézkedés alá vont személyt tájékoztatni az e
törvény szerinti panasz lehetőségérő l .") . Ezeknek a panaszoknak elejét lehetne venni, ha a
rendőrök az intézkedéseket követően – hasonlóan több nyugat-európai, így például a bri t
példához – egy rövid igazolást töltenének ki, amely tartalmazná a rend őr azonosító számát, az
intézkedés típusát, célját, illetve okát, valamint a panasztételről való kioktatást . Az érintett az



igazolás átvételét aláírásával igazolná, ami az eljáró rend őrt is védené az utólag alaptalanul
benyújtott panaszokkal szemben, csökkentené a panaszeljárások számát és megfelel ően
biztosítaná az intézkedés alá vont személy megfelel ő tájékoztatáshoz való jogát .

A 3. §-hoz

Jogilag rendezetlen kérdés, hogy készíthető-e az intézkedő rendőrökről kép-, illetve
hangfelvétel, továbbá, hogy e felvételek milyen módon és célból használhatók fel . Az
54/2000. (XII. 18.) AB határozat rögzíti : „Intézkedésük alkalmával a hatóság tagjai
nyilvánosan, az állam képvisel ő iként lépnek fel . A hatóság tagjainak intézkedési jogosultságát
egyenruhájuk vagy igazolványuk igazolja. Az egyenruhát viselő hivatásos és szerz ődéses
állomány tagjai azonban tevékenységüket nem arctalan tömegként, hanem közhatalo m
gyakorlására felruházott tisztvisel őként végzik, akiknek egyedi azonosíthatósága alapozza
meg esetleges személyes felel ősségre vonásuk lehetőségét.” A közhatalmi jogosítványok
gyakorlása fokozott felelősséget és azzal együtt járva fokozott tűrési kötelezettséget jelent . Az
intézkedő rendőrök kötelesek tűrni, hogy róluk kép-, illetve hangfelvétel készüljön, és az ilye n
felvételek hivatalos eljárásban való felhasználása sem tiltható . Tekintettel arra, hogy jelenleg
ebben a kérdésben nincs egységes joggyakorlat (még a rendőrségen belül sem), indokolt a
kérdés jogszabályi rendezése.

A 4. §-hoz

A törvényjavaslat különösebben hosszú felkészülési időt nem igényel .
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Dr. Kövér Lászl ó
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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2010 . november 16 .
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