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int6zked6s elleni panasza
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H A T A R O Z A T

Dr. Kidrir Andr6s Krist6f, a Magyar Helsinki Bizotts6g t6rselnoke a Budapesti Rend6r-
{bkapit6nys6g iiltal foganatositott rend<iri int€zkedds ellen benyrijtott panasz6t a
kdzigazgadsi hat6s6gi elj6r6s 6s szolg6ltat6s 6ltal4nos szab6lyairol sz6l6 2004. 6vi CXL.
tatrv6ny (tov6bbiakban: KET. ) 71.$ (l) bekezddse alapjrin, figyelemmel a Rend6rsdgrol
sz6l6 1994. 6vi XXXIV. tiirvdny ( tov6bbiakban: Rtv. ) 93.$ (3) bekezd6s6re, mint
alaptalant

e l u t a s i t o m .

A hat6rozat ellen az Rtv. 93.$ (4) bekezd€se es a KET. 98.$ (1) bekezd6se alapjrin
fellebbezesnek van helye, melyet a kdzhezvdtelt6l szrmitott nyolc napon beliil - az
illet€kekdl sz6l6 1990. 6vi XCIII. tdrvdny 29.$ (2) bekezddse alapjdn 5000,- forint
illet€kb6lyeggel ell|tva - az Orsz6gos Rend6rlbkapit6nyhoz cimezve, Budapest
Rend6rf6kapitrinyfi oz leh€t eloterjeszteni.

I N D O K O L A S

Dr. Krid6r Andrris Krist6f, a Magyar Helsinki Bizotts6g ttfuselnoke panaszt juttatott el a
Budapesti Rend6r-fokapitriLnys6ghoz a Budapest, V. keriilet Kossuth tdren 2007 . janu1r

26-6n 12.50 6ra kdriili id6ben foganatositott rend6ri intdzkedds ellen.

A panasz szerint, dr. K6d6r Andr6s Krist6f a Magyar Helsinki Bizottsrig tfuselniikekent
elj6wa, dr. T6th Bal6zzsal 2007. januir 26-en 12.50 6ra kitriili id6ben megkisdreltek
r4thaladni a rendorkordonnal kitriilzart Budap€st, V. keriilet Kossuth tdren, melyben a
biztons6gi miiveleti terulet ziLr{s veezo rendordk megakad6lyoztrik, illewe ,,N4enjdl
tov6bb" kifeiezdssel tovebb&ssdkeltdk 6ket. A rendoriik intdzkeddsiik okiir6l - a panaszos
k6rdes6re - elmondtak, hogy a Kossuth t6r biztonsiigi miiveleti teriilet, ezdrt oda beldpni
nem lehet. A panaszos 6llitiisa szerint, a rendoriikitn azonosit6 jelvdny nem volt, ez€rt
megkdrdezte a rend6riik nevdt, illewe azonosit6 jelv€nyiik sz6m6t, melynek megad6s6t a
rendoriik megtagadtiik ana hivatkoz6ssal, hogr az adott esetben rend6ri intdzkeddst nem
foganatositottak. Dr. K6drir An&iis Kdst6f vdlemdnye szerint, azzal, hog a rend6rdk a
Kossuth t6ne tdrtdn6 beldp6sben megakadilyoztiik, rend6ri intdzkeddst foganatositottak.



A beadvanyban sdrelmezte a Kossuth tdr biztonsrigi miiveleti teriilettd nyilv6nit6sAt,
vitatva annak torvdnyessdgdt, indokoltsag6t, 6s az ehendelo szemdlydnek hatiiskiirdt.

Az elscifokf elj6r6s sori4n az aliibbiakat 6llapitottam meg.

2006. sz€ptember 17-dn este a Parlam€nt eliitti Kossuth t&en tobb ezres, felfokozott
hangulatt tiimeg gyflt iissze, majd m6snap kds6 este a Kossuth tdri tiintetok egy kis
csoportja 6tvonult a Szabadsig t6re, 6s a Magyar Televizi6 dpiiletdbe er6szakkal
behatolt.
A kdvetkez6 napokban a Kossuth t6ren napkiizben bdkdsen tiinteto tiimegb6l az esti
orekban er6szakos csoponok v6ltak ki, akik a f<lv6ros kiilitnbdzo pontjain a rend6rs€ggel
szembeszrillva er6szakos cselekmdnyeket kovettek el.
A 2006. okt6ber 1-jei iinkorm6nyzati vAlasztasok koriili id6szakban a srilyosabb utcai
rendbontrisok megsziintek, ellenben a Kossuth tdren - immiir bejelentett - rendezv6nyek
form6jdban 6lland6sult a kormany leveltiisAt k6vetel6 csoportok utcai jelenldte.

Az 1956. 6vi forradalom 6s szabads6gharc 50. dvfordul6jrinak megiinnepldse sordn a
kozponti 6llami rendezvdnyek biztositasat az Orsz6gos Rendcirfokapit6ny - a
30/2006. (x.19.) ORFK intdzkeddssel m6dositott - 29l2006.(x.13.) ORFK
int6zked6sdben szabiiyozta, melyben - tobbek kitzittt - a delegdci6k Budapesten tdrtdno
utaz6sa, sz6lliisa, az |llami tinnepsdgek programhelyei rend6ri biaositiis6nak
v6grehajt6s6ra Budapest Rendodiikapit6ny6t jeldlte ki.
A biztositas vdgrehajt6stua a vddett szemilyek ds a ktelitlt ldtesitmdnyek vddelmdrol
sz6l6 160/1996. (XI. 5.) Kormrinl, endeletben ( tov6bbiakban: Kormanlrendelet ); a
Magyar Kitztiirsasag drdekei szempontj6b6l kiilon<isen fontos szemdlyek v6delmdnek,
kijeliilt letesitm6nyek 6rz6sdnek rendorsdgi feladatair6l sz6l6 6/1998. ( II.16.) ORIK
utasit6sban; valamint a l1l1998. ORFK utasit6ssal kiadott Magyar Kiiztfusaseg
Rend6rsdgdnek Csapatszolg6lati Szab6lyzatiban meghattuozottak alapj6n keriilt sor.

A kozponti 6llami iinneps6gsorozat programhelyszinei koziitt szercpelt a Parlament
6pillete, valamint a Budapest, V. keriilet Kossuth t€r is.
A vddett szemdly€k biztons6ga drdekdben az ORIK Kdaarsasdgi Orezred k6rte, hogr a
2006. okt6ber 23-6n megtartand6 6l1ami iinneps6g biztosit6s6hoz kapcsol6d6an, a
demonstriici6s cdlra engeddlyezett teriilet ds az ezen a tedileten megjelen6 szem€lyek
tiizszerdsz ds biztonsiigi iitvizsg6l6sa sodn a fellelt kdzbiztons6ga veszelyes 6s az egy6b
rendzavar6sra alkalmas eszkdziik elt6volitiisii,ra a rend6rs€g int6zkedjen

A Kossuth t6ri demonstr6ci6 szewez6je az ellzeles €gyeztetdsek sodn kijelentette, hog/
a demonstr6ci6n rdsztvevcik minden biztons6gi int6zkeddsnek al6vetik magukat, 6s ennek
megfelel6en beleegyezett abba is, hogy a rend6rsdg tiizszereszeti egysdgei a Kossuth t€r
6s az ott tart6zkod6 szem6lyek 6tvizsg6l6sfi elv'gezz'k.
20O6. okt6ber 23-6ra virrad6 6jjel - ^z elozetes tllr8J alason tdrtdnt meg6llapodas ellen6re
- a tdren ldv6 demonstr6l6k egy rdsze a t& kiititesere vonatkoz6 felszolitisnak nem tett
eleget, igy a t& tiizszerdszeti it*izsg6l6s6t nem lehetett vdgrehajtani.
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Tekintettel arra, hogy a demonstr6l6k egy rdsze a demonstr6ci6 szewez6j6nek felkerdsdre
sem hag/ta el a teret, ds a tdbbszor megismdtelt renddri felsz6litasnak sem tett eleget, igy
a rend6ri er<lk 2006. okl6ber 23-in 02.54 6rakor megkezdt6k a teriilet kiiirit6s6t.
A t& ti2szerdszeti iitvizsgAliisa sonin nagy szrimban ktizbiztons6gra vesz€lyes eszktiziik
kefliltek felbl al6sra.

Tekintettel a leirt esemdnyekre, a Kossuth teret 6s annak komy6k6t ( azaz a Duna bal
partja - Szdchenyi als6rakpart 6s Szdchenyi fels6rakpart a Garibaldi utca vonal6ban - a
2-es villamos sinprilya - Kossuth t& - a Sz6chenyi felsorakpart 6s a Szdchenyi als6rakpart
a Kossuth tdr 18. vonal6ban - Duna bal panla Sltal hat6rolt teriiletet ) lll-325/2006.61t.
szitmi szem6ly- ds l€tesitmdnybiztosit6si intdzkeddsemmel biztonsilgi mfveleti teriilettd
- lezirt teriilettd - nyilv6nitottam.

A Magyar KoziiLrsas6g Alkotmriny6r6l s2616 1949.6vi XX. tiirv6ny ( a tov6bbiakban:
Alkotndny ) 40/A. $ (2) bekezddse szerint, a Rendcirsdg alapvet6 feladata a kdzbiztons|g
ds a belso rend vddelme.

Az Alkotmdnyban meghat6rozott feladatokat az Rtv. pontositja. Az Rtv. 1.S g) pontja, a
rend6rsdg alapfeladatai kitzdtt sorolja fel a Magyar Kozt6rsas6g erdekei szernpontj6b6l
kiildnaisen fontos szemdlyek dletenek, testi 6ps6g6nek yedelmdt. Az Rtv.46.$
(l) bekezdds d) pontja felhatalmazza a rend6rsdget arra, hogy szem6ly- 6s
letesitm6nybiztositasi int6zkedds keretdben teriiletet lez6rjon 6s megakadrilyozza, hogy
oda b6rki belepjen, vagy onna[t{vozzek.

A titrvdnyi szinti szabilyozits vdgrehajtds6t alacsonyabb szinten toviibbi jogszab6lyok
tafialmazzik. A vddett szemdlyek 6s kijeliilt ldtesitmdnyek vddelmdrcil sz6lo
Korm6nyrendelet pontosan meghatifuozza a rend<irsdg feladatait a vddett szemdlyek ds a
kijeldlt l6tesitmenyek vddelme 6rdek6ben. A korm6nyrendelet szeint, az Orsz6gh6a a
Rend<irs€g 6ltal folyamatosan oziitt ldtesitmdny.
Az rillam miikiiddse, illet6leg a lakossrig ell6t6sa szempontj6b6l kiemelten fontos
letesitmdnyek kiirdrol sz6l6 24/199'l . (11I.26.) BM rendelet alapj|n, az Orszighin az 6llam
mtikdddse szempontj6b6l kiemelten fontos ldtesitmdny.
A Rendrirsdg Szolg6lati SzabAlyzattu6l sz'616 3/1995. (III.l.) BM rendelet ( tov6bbiakban:
Szolgrilati Szabrilyzat ) 20. $ (2) ds (3) bekezddse pedig el6irja, hogy a vddett szemdly
utazitsirak, rendezv6nyek biztosit6sa sor6n, illetve v6dett ldtesitm€nyek 6s epiiletek
kiimyezet6ben a tefliletet ideiglenesen le lehet zAmi.
A rend6r kttteles megakad6lyomi a lezSrl terilletre illetdktelenek beldpdsdt, az
illet6kteleniil ott tart6zkod6kat t6voz6sra sz6litja fel.

A leirtak alapjrin meg6llapithat6, hogy a Kossuth tdr kiiiritdsdre ds lezi4r6siira jogszerfen

6s indokoltan kertilt sor.

Az ORFK Kdzt6rsas6gi Otezted ea kiivet6en folyamatosan vizsg6lta a Parlament,
valamint jelzett kiimy€zetdnek veszdlyeztetettsdgdt. A kock6zati tdnyez6k
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meg6llapitris6nak 6rdek6ben folyamatos drtdkel6-elemz6-koordin6cids munk6t vegzett,
mellmek sorfur meg6llapitotta, hogy a vesz6lyeztetettsdg szintje nem csokkent.
Megrillapitotta tov6bb6, hogy az aktu6lpolitikai helyzet, valamint a Kossuth t6r es
kiimy6k6re bejelentett demonstraci6s torekvdsek alapjiin nem z6rhat6 ki a jelzett teriileten
jogellenes cselekm6nyek 6s esem6nyek bekitv€tkezte 2006. okt6ber 23-t koveto
id<iszakban sem, ezdrt az ORFK Kdztifusasiigi Orezred Parancsnoka egr'etdtett a
biztons6gi miiveleti teriilet fenntart6siinak sziiksdgessdg6vel.

A Kossuth tdren tal6lhat6 a Magyar Kozli$asag Parlamenfe. Az Orszigh|z
biztons6giinak, dpsdg6nek megvdd€se a Rendorsdg feladata. Ugyszintdn biztositani kell az
ott dolgoz6 orsziggriildsi kdpviselcik, kdzjogi m€lt6s6gok munkdjtit, 6s ez6ltal az
Orszaggyiilds miikdd6sdt.

Az Alkotmriny 19. $-6nak (2) bekezddse 6rtelm6ben, az Orsz6ggyiilds a
ndpszuverenit6sb6l ered6 jogait gyakorolva biaositja a t6rsadalom alkotmdnyos rendjdt,
meghatArozza a korm6nyz6s szeNezetet, ir6ny6t 6s feltdteleit. E jogkiirben az
Orsz6ggriilds - tdbbek kozittt - tdrv6nyeket alkot, valamint meg'llapitja az 'llamh6ztartits
m6rlegdt, j6vihagyja az 6llami kitlts€gvetest 6s annak v€grehajt6s6t. A jogalkotas, illetve
az |llami kitltsdgv€tds j6v6hagrrisa az ( Orsziggyiilds ) orszriggriildsi kdpvisel6k
munk6ja, ami - titbbek kitzott - jogszabrily el6terjeszt€s, a jogszabiilyjavaslatr6l val6
( bizotts6gi ds pleniiris iil6s el6tti ) vita, ds a tdrvdnyjavaslatr6l val6 szavaz6s alapjiin
val6sul meg.

Az Orszig$/iilds rendes miikddds€nek elengedhetetlen feltdtele. hogy az orszaggyiildsi
k€pvisel6k, valamint azok, akik a ndpkdpviseleti szerv kozvetlen 6s kozvetett
miikdddsdben, miikitdtetdsdben rdszt vesznek, a Parlam€nt dpiiletdbe bejussanak, ds ott
tevdkenysdgiiket kiils<i befolyrist6l mentesen ell6thass6k. Amennyiben a Parlament
6piilet6be val6 bejut6sban 6s tevdkenys6giik ell6t6s6ban a n6pk€pviseleti szerv
munk6jiiban drintett szem6lyek akad lyozoltak, abban az esetben marad6ktalanul nem
biztositott a titry6nyalkot6s, 6s az 6llami koltsdgvet6s elfogad6sa, vagyis a n6pkepviseleti
szerv az alapvet6 tunkci6j6t ( miikiid€sdt ) ncm tudja ell6tni.

Az elmrilt h6napokban tdrtent utcai zavarg6sok 6s az es€tleges tovebbi rendbont6sok, a
kiizbiztonsAgot sflyosan sdrt6 cselekmdnyek megelozdse miatt elengedhetetlen volt az
Orsz6ggy0lds zavafialaro miikdddsdnek a szokv6nyost6l eltdro mdrtdkii biztositasa,
valamint a Parlament 6piilet6nek fokozott vedelme.

A terillet lezfu^sara ideiglenes jelleggel keriilt sor, mely megfelel a panaszos 6ltal
hivatkozott SzolgAlati Szab|lyzat 20.$ (2) bekezd€s€ben eltiirtaknak. A biztons6gi
kockr'at fenn6ll6s6nak t6nydt a t6rsszervekkel egyi.ittmiikitdve folyamatosan, drtdkel6-
e1emz6 munka segits€gdvel vizsgriljuk.

A beadvri'ny hivatkozik arra, hogy a Kossuth t5r lez6r6sa azdrt is indokolatlan, mlel az
eddig megtartott engedelyezett demonshiici6k soren a Parlament €piiletet trimadiis nem



6rte, illetve a nem enged6lyezett tiintetdsek - pl. a Kossuth tdr koriili dlolinc felillit6s6nak
- megtiltdsAt a szewezok tudom6sul vettdk.

MegAllapithat6 egyrdszt, hoglz eppe\ az dl<il6nc megtilt6sa kapcs6n hozott tilt6
hat6rozatom bir6s6gi feliilvizsg6lata sordr fejtette ki a F6vArosi Bir6s6g titbbek kitzittt
azt, hogy ,,a tiltishoz a gyiilekezdsi jogr6l s2616 1989. 6vi III. tiirvdny ( a tov6bbiakban:
Gytv. ) 8. $ (l) bekezd6se nem kivdnja meg a ndpkdpviseleti szerv miikiiddsdnek
t€nyleges megzavar6s6t. A rendezveny megtartiisiinak megtilt6s6t az ls megalapozza, ha a
rendezvdny a ndpkdpviseleti szew miikatddsdt srilyosan veszelyezteti." ,y'.2 Orszriggyiilds
miikitddsdnek srilyos veszelyeztetds€t bdkds cdhi rendezvdny is megval6sithatja."

Nem megalapozott a panaszos 6we16se m6sr6szt az6rt sem, mivel a Kossuth tdmek 2006.
okt6ber 23-6n tiirt€nt leziiLriisrit €ppen a tiintet6k egr'iittmiikciddsdnek hiiinya vdltotta ki,
illetue az i.innepnapon a tiintet6k erSszakos titon is megkis€reltek a lezdrt tediletre
visszatdmi. Az az6ta eltelt idoszakban is el<ifordult, hogy a Kossuth terre rendezv€nyt
bejelent6 szemdlyek a tilt6 hatiirozatok ellendre demonstr6ci6s szrind€kkal megjelentek a
Kossuth tdren, ds gyiilekezdsiiket csak rend6ri beavatkoz6ssal lehetett megakadiilyomi.

A Kossuth Gr lezitr� sat biztosit6 rend6ri miiv€let tapasztalata az, hogy minden este
(22.00 &a 6s 24.00 6ru kiizott) megjelenik egy 6-15 fob6l iill6 csoport a lez6rt teriilete
titrtdn6 behatolds lehet6sdgdt keresve
Megdflapithat6 az is, hogy a Gytv. hatrilya al6 tartoz6 rendezvdnyek szervez6i az
egyeztet6 megbesz€ldseken miis helyszineket. mint a Kossuth tdr nem fogadnak el.

A panaszos vdleked6se szerint, a Kossuth t6r leziLr|sira vonatkoz6 int6zkedds
meglrozatal ra Budapest Rend6rlokapit6nya - a Kiizt6rsasi4gi Orezred feladatiirol,
hatriskdr6rol 6s iltetdkess€gdr6l sz6\o 69/1997. (XII. 29.) BM rendelet l. $ (1) bekezddse
alapjdn - hatdsktinel nem rendelkezik.

Megallapithat6, hogy a panaszos Altal hivatkozott szakasz azt mondja ki, hogy a
Korminyrendelet melldklet6ben meghatifuozott rillami vezetok dlland6 v6delrr'5t, az
ut6biztosit6sra jogosultak v6delm6t; a MagyarorszAgon tart6zkod6 nernzetkitzileg vddett
szem6ly, valamint viszonoss6g alapji{'n m6s kiilfttldi szemdly magyarorsz6gi tart6zkodisa
alatti vddelm6t; a mell6lJetben kijelolt ldtesitmdnyek - az Orsz,ghtu 6s az Orsz6ggriil€s
Irodah6za tekintet6ben a vdgrehajtisra vonatkoz6 kiiliin jogszabrily szelj.ridf,i - folyamatos
6/z's& es vedelmet a rendtirsdg erre kijeldlt szerve vdgzi.

A Szolg6lati Szab lyzat 69.$ (3) 6s (5) bekezd6se szerint, a szem6lyv6delmi feladatokat a
rendrirs€g erre kijeldlt szolg6lata, mds szemekkel eg)iittmiikddve vdgzi. Gondoskodik a
vddett szemdlyek ellen irri,nyul6 er6szakos cselekmdnyek megelozds€r61, koordinilja a
kdzr€miikatd6 rendori ds miis szervek tev6kenys€g6t.
A biztonsdg 'rdekdben a rend'rsdg jogosult a v'dett szem'ly 6ltal l6togatott helyeken, 6s
azok kozvetlen ktimyezet6ben az adott teriilehe egy6bk6nt 6rv6nyes kcizleked6si,
tart6zkod6si szab6lyokat szigoritani, ideiglenesen szemdlyi €s technikai ellen6rzdsi
rendszab6lyokat bevezetni.
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A leirtak alapj6n, a v6dett szem6lyek 6s letesitm6nyek biztonsAga 6rdek6ben valamennyi
rendriri szerv jogosult, s6t kiiteles megtenni a sztksdges intdzkeddseket. A specirifs
szemdlyv€delmi feladatokat ell6t6 oRFK Ktiztiirsasiigi 6rezreddel tdrtdno es/iittrniikodds
a BRFK rdszdr6l - a kor6bbiakban irtaknak megfelel6en _ megval6sul.

A vizsg6lt napon a Kossuth t6ren rdgzitett felveteleken nem szerepel a panaszban foglalt
esemeny. A Kossuth tdren fel6llitott vezetdsi pont sem regisztlilt a sdrclmezett
intdzkeddssel 6sszeliigg6 jelent6st. A Rend6szeti Biztons6gi szJgelat szolg6latot elr6t6
6llom6ny6nak tagjait a kivizsgal6s soriin parancsnokaik siem6lyenkdnt nyilatkoztattiik,
azonban - nflatkozatuk szerint - senki nem fordult hozzijuk az adott tapon a panaszban
foglalt k6r6ssel, illetve k6rd6ssel.
A leirtak miaft, nem nyilt m6d azon konkrdt sdrelem kivizsgiilasrira, hoS/ a rendoriik
neviiket 6s azonosit6 jelv6nysz6mukat nem adt6k mcg, illetve azonosit6 jelv6nl nem
viseltek. A t6megdemonstr6ci6k kezel6sdvel kapcsolatban egyes ORFK normrik
m6dositdser6l s2616 15/2006. (XI.03.) ORFK utasids alapj6n, a isapaterris szolgrilarot
ell6t6 6llomdny eset6ben biztositani kell az 6llomiiny egyes tagjainak egyedi
azonosithat6sagiit. Az eljiinis soriin megrillapitrist nyert, ho$/ a biztons6gi miiveleti teriilet
ziir6s6nak parancsnoka 2006. ja )at 26-in szolgAlat kitzben titbb;itr ellen6rizte a
v6lt6sok vdgrehajt6set, azonban nem tapasztalta, hos/ a rend6riik hi6nyos felszereldsben,
ruh6zatban 16tt6k el feladahrkat.

A leirtak alapjdn, a rendelkezci rdszben foglailak szerint h atAroztam.

B u d a p e s t ,  2 0 0 7 .  m i i r c i u s

A hatarozatot kapja:

l. szdmf p6ldriny: dr. Kridrir Andnis Krist6f, Magyar Helsinki Bizotts6g t6rselnrike
1054 Budapest, Bajzsy-Zsilinszky ft 35_38. I/12.

2. szrimri p6ldriny: BRIK Kitzbiztons6gi Szewek Titk6rs6ga
3. szdmf pdld,iny: REBISZ
4. szitmtjl p6ldiny: lrattir


