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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Tőrvényesen járnak-e el a nyomozóhatóságok az egyedi azonosító jelek dokumentálása

során és mikor várható a terű let törvényi szabályozása? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Elsőre megdöbbent őnek tűnhet, de sajnos a bűnügyi nyilvántartással nem csak a valódi

bűnözők kerülhetnek kapcsolatba. Számos esetben tisztességes polgárok is, akikkel szemben
valamilyen okból nyomozati eljárást kezdeményeznek, magával vonva a b űnügyi

nyilvántartásba vétel – a köznyelvben rabosítás – procedúráját, függetlenül attól, hogy a

nyomozásnak mi lesz a végkimenetele .

dr. Staudt Gábo r
országgyű lési képviselő



Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a bűnügyi nyilvántartásba vétel a legtöbb esetben
szükséges és nélkülözhetetlen feladat, de nagyon kell ügyelni rá, hogy minden, amit a
bűnüldöző szervek tesznek, törvényben szabályozott rendben folyjon, és a valódi b űnözőket
érintse .

Fentiek miatt Belügyminiszter Úr figyelmét egy olyan gyakorlatra szeretném felhívni, amel y
véleményem szerint nélkülözi a törvényi felhatalmazást, és így az alkalmazása sem tekinthet ő
minden esetben jogilag megalapozottnak . Ez pedig az egyedi azonosító jegyek (pl . :
tetoválások, hegek) fényképezése, amely bizonyos elkövet ők esetében nélkülözhetetlen,
máskor viszont indokolatlan, de mind a két esetben törvényi felhatalmazást igényelne .
Jelenleg egy ORFK utasítás melléklete az, amely elrendeli ezeknek az azonosító jegyeknek a
fényképezését, de ez belátható, hogy a jogi hierarchiában nem nevezhető túl magas fokú
jogforrásnak .

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009 . évi XLVII . törvény sehol nem említi az
egyedi azonosító jegyek fényképezését, mint nyilvántartási módot és kötelezettséget . A
törvény 96. § (2) bekezdése az igazságügyért felel ős minisztert hatalmizza fel arra, hogy az
arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradván y
rögzítésének, továbbá az ujj- és tenyérnyomat, valamint szájnyálkahártya-törlet levételének
részletes technikai szabályait, továbbá a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertan i
követelményeit rendeletben állapítsa meg . Tehát az egyedi azonosító jegyekr ő l itt sincs szó .

Az Országos Rendőr-főkapitányság 17/2011 . (IX. 23 .) ORFK utasítása tekinthető a fenti
törvény végrehajtási utasításának, ami szabályozza a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, a
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatban a z
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre hámló feladatokat . Az utasítás
sehol nem említi az egyedi azonosító jegyek fényképezését, mint lehetséges nyilvántartásba
vételi módot. Ezen utasítás 2011 . október 1-jén lépett hatályba, Dr . Hatala József r.
altábornagy neve alatt . Az ORFK utasításhoz csatolt 1 . melléklet azonban érdekes módon
tartalmazza az arcképmás rögzítésének módja utáni fejezetben az egyedi azonosító jegye k
(pl . : tetoválások, hegek) fényképezése címszó alatt ezt a feladatot, az alábbiak szerint :

„A fényképfelvételeket a fenti megvilágító berendezések, és fényképezési beállítások mellet t
oly módon kell elkészíteni, hogy az egyedi azonosító jelek elhelyezkedésér ől először áttekintő
felvétel készüljön . Ezt követően egyesével minden jelrő l külön-külön metrikus felvételt kel l
készíteni oly módon, hogy a bűnügyi nyilvántartásba vételhez az arcképmás rögzítés során
használt, és egyező adattartamú azonosító tábla a kép függőleges vagy vízszintes síkjára



illeszkedjen (függ az egyedi azonosító jegy elhelyezkedését ől), a fényképezőgép optikai
tengelye merőleges legyen. A tábla hosszabb szélére a metrikus képekhez „cm” jelölésű
mérőeszközt kell helyezni, és így kell a felvételeket elkészíteni . Amennyiben az egyedi
azonosító jegy intim helyen található, a fényképezést azonos nemű személy végezze . "

A fenti rendelkezés törvényi felhatalmazás nélkül bizonyosan az Alaptörvénybe ütközik, noh a
bizonyos esetekben egyértelműen el kell végezni, míg más esetekben felesleges és megalázó ,
különösen az intim helyek indok nélküli fotózása .

Álláspontom szerint törvényt kellene módosítani, mivel az erőszakos bűncselekményeket
elkövetők vagy a visszaeső bűnözök esetében elvárható, hogy törvényi felhatalmazás alapján,
kötelező jelleggel elvégezzék a bűnüldöző szervek pl . a tetoválások dokumentálását . Ha
azonban valakit például azért gyanúsítanak meg, mert egy internetes kommentben
kormánypárti politikusok becsületét sértette — magyarra fordítva, nem tanúsított kellő tisztelet
—, akkor teljességgel visszaélésszer ű az intim testrészeinek esetleges vizsgálgatása é s

fotózgatása a nyomozóhatóságok részéről .

Fentiek miatt kérdezem Miniszter Urat, hogy megfelelőnek és törvényesnek tartja-e a
kialakult gyakorlatot az egyedi azonosító jegyek fotózása tekintetében?

Hogy lehet, hogy a 17/2011 . (IX. 23) ORFK utasításhoz csatolt 1 . melléklet törvényi
felhatalmazás nélkül szabályozza az egyedi azonosító jegyek fotózását?

Tervezik-e törvénymódosítás benyújtását a Parlamentnek, hogy megfelel őképpen ,
alkotmányos keretek közé illeszkedően kerüljön szabályozásra a terület?

Fenti kérdésekre várom érdemi és megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2016. február 3 .

Tisztelettel,

dr. Staudt Gábor

országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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