
Tájékoztató

MIT TEGYEK,  
HA BÁNTALMAZTAK  
A RENDŐRÖK?

Mit nevezünk rendőri bántalmazásnak?

Rendőri bántalmazásnak nevezzük azt, ha

 Önt egy rendőr szándékosan, fizikailag bántalmazza (például megrúgja vagy megüti), és

 mindezt a rendőri munkája közben teszi. 

Tehát ha egy szabadnapos rendőr üti meg Önt, az nem rendőri bántalmazás.  

Rendőri bántalmazásnak nevezzük továbbá azt is, ha egy rendőr erőszakkal vagy fenyegetéssel akarja 
rávenni Önt arra, hogy valamit mondjon vagy ne mondjon. Ilyen lehet például, ha azzal fenyegeti meg Önt, 
hogy letartóztatja, ha nem tesz vallomást.

A rendőri bántalmazás mindig bűncselekmény. 

Akkor is bűncselekmény, ha

 nem okoz súlyos, látható vagy maradandó sérülést, vagy

 nem a rendőrségen történik, hanem más helyszínen, vagy

 az erőszak vagy a fenyegetés eredménytelen – például hiába fenyegetik meg, Ön nem tesz vallomást.

Mit tehet, ha a rendőrök bántalmazták?

Ha Önt bántalmazták a rendőrök, a következőket javasoljuk: 

 1.  Először menjen el orvoshoz, hogy minél hamarabb orvosi segítséget kapjon.

 2. Gyűjtse össze a bizonyítékokat a bántalmazásról.

 3. Kérjen jogi segítséget a megfelelő szervezetektől.

 4. Végül tegyen feljelentést a bántalmazó ellen.



1. 
Menjen el orvoshoz!

 Menjen el orvoshoz a lehető leghamarabb, és kérjen tőle látleletet és ambuláns lapot a sérüléseiről. 
Ezt akkor is érdemes megtennie, ha csak könnyebben sérült meg, vagy ha már kapott orvosi ellátást az 
intézkedés során.

 Kérje meg az orvost, hogy az összes sérülését részletesen írja le, például írja le a sérülések formáját, 
méretét és színét.

 Kérje meg az orvost, hogy mindenképpen készítsen látleletet. A látlelet elkészítése ingyenes. Csak 
akkor kell fizetnie érte, ha el is akarja vinni magával, ez 3500 forintba kerül. Ha feljelentést tesz, 
az orvos ingyen oda fogja adni a látleletet a nyomozó ügyésznek, ha Ön elmondja neki, hogy melyik 
orvosnál járt.

 Kérheti az orvost, hogy adjon ki ambuláns lapot. Az ambuláns lap kiadása ingyenes, de az nem 
tartalmaz részletes leírást a sérüléseiről.

 Készítsen fotót a látható sérülésekről. Ha lehet, ezt ismételje rendszeresen, hogy a gyógyulási folyamat 
is látható legyen. Fontos, hogy látszódjon, hogy pontosan melyik testrészéről készült a kép. 
 A képeket úgy kell elkészíteni, hogy Ön felismerhető legyen rajtuk (például látszódjon az arca). 

2. 
Gyűjtse össze a bizonyítékokat!

 Írja le részletesen, pontosan hogyan történt a bántalmazás. Ez azért fontos, mert ha elindul a 
büntetőeljárás, valószínűleg többször, akár évekkel később is el kell mondania, hogy mi történt. 

 Válaszolja meg a következő kérdéseket, ha tudja:

 Pontosan mikor és hol történt az eset?

 Mi volt a bántalmazás előzménye (pl. miért intézkedtek a rendőrök Ön ellen)? Kik voltak jelen?

 Kik voltak a bántalmazók? A bántalmazók hányan voltak, hogyan néztek ki (pl. szakállas, magas vagy 
alacsony, kék szemű, kopasz, anyajegy volt az egyikük arcán, stb.)? Mi a nevük, jelvényszámuk (ha ezt 
tudja), milyen volt az egyenruhájuk, stb.?

 Volt olyan rendőr, aki nem vett részt a bántalmazásban, és ha igen, ő mit tett (pl. biztatta-e a társát, 
vagy megpróbálta megakadályozni a bántalmazást)?

 A rendőrökön kívül volt-e még jelen valaki, aki látta vagy hallotta a bántalmazást (pl. egy másik 
fogvatartott, járókelő)? Ha igen, ő hajlandó lenne tanúskodni az ügyben? Ha igen, ő felismerné az 
elkövetőket? 

 Használtak a rendőrök bármilyen eszközt, tárgyat a bántalmazás során (pl. gumibotot, fegyvert, 
szíjat, stb.)?

 Miket mondtak a rendőrök a bántalmazás során?

 Milyen módon bántalmazták a rendőrök (ütötték vagy rúgták, a lábukon csizma volt vagy cipő, 
melyik testrészét találták el, Ön ekkor milyen testhelyzetben volt)? Milyen sérüléseket, fájdalmakat, 
tüneteket okozott a bántalmazás (pl. véraláfutás, fejfájás, gyomorfájás, szédülés, hányinger)?
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 Mi történt közvetlenül a bántalmazás után?

 Ha a rendőrök elvitték orvoshoz, vagy a rendőrségen megvizsgálta orvos, neki jelezte, hogy 
sérüléseket szenvedett, és hogy bántalmazták? Ha nem, miért nem? Jelen volt az orvosi vizsgálaton a 
bántalmazó rendőr vagy más rendőr?

 Kérje meg a többi sértettet és szemtanút is, hogy készítsenek hasonló leírást, és kérje el a nevüket és a 
telefonszámukat. 

 Ha olyan helyen történt a bántalmazás, ahol térfigyelő kamera működött, a lehető leghamarabb kérje 
írásban a térfigyelő kamera tulajdonosától, hogy ne törölje a felvételeket. A kamera tulajdonosa lehet 
a közterület-felügyelet, az önkormányzat, a rendőrség, egy cég, vagy egy magánszemély is. A felvételeket 
viszonylag hamar törölni szokták, ezért kell nagyon gyorsan írnia nekik.

 Gyűjtse össze és őrizze meg az összes iratot, ami az ügyben keletkezett (pl. igazolás az előállításról, 
kihallgatási jegyzőkönyv, orvosi látlelet).

 Gyűjtse össze és mentse el a számítógépén vagy a telefonján a bántalmazással kapcsolatban készült 
fotó-, videó- és hangfelvételeket, ha vannak.

3. 
Kérjen jogi segítséget!

Érdemes mihamarabb jogi segítséget kérnie az alábbi szervezetektől.

Magyar Helsinki Bizottság

Független civil szervezet. Ingyenes jogi tanácsot adunk jogszerűtlen rendőri intézkedésekkel és 
bántalmazással kapcsolatban. Jogi képviseletet (azaz ügyvédet) csak kivételes esetekben tudunk nyújtani. 

Elérhet minket:

 e-mailen: a helsinki@helsinki.hu címen

 online: a www.helsinki.hu oldalon, a  „Segítséget kérek” gombra kattintva

 postán: a Magyar Helsinki Bizottság, 1242 Budapest, Pf.: 317. levelezési címen

 telefonon: a 06 1 321 4323, 06 1 321 4327, vagy a 06 1 321 4141 számon 
 kedden 10 -14 óra között, és csütörtökön 14-17:30 között

Áldozatsegítő Szolgálat

A bűncselekmények áldozatait segíti, például a következőkkel:

 felvilágosítást ad a büntetőeljárási jogokról, kötelezettségekről, lehetőségekről,

 érzelmi támogatást nyújt,

 jogi tanácsot ad és gyakorlati segítséget biztosít,

 ha a bántalmazás miatt Önnek anyagi gondjai vannak, pénzügyi segélyt adhat  
(de ezt a bántalmazás után 8 napon belül kell kérnie),

 ha Ön súlyosan megsérült a bántalmazás miatt, állami kárenyhítést kérhet tőlük.

Az Áldozatsegítő Szolgálat telefonszáma: 06 80 225 225 (ingyenesen hívható)
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4. 
Tegyen feljelentést!

Hol tehet feljelentést?

A rendőri bántalmazással kapcsolatos ügyekben az ügyészség nyomoz, náluk kell a feljelentést megtennie.

 Ha tud, a legközelebbi regionális nyomozó ügyészségen tegyen feljelentést  
(a címeket a tájékoztató végén találja).

 Ha ez túl messze van, az is jó, ha bármelyik másik ügyészségen teszi meg a feljelentést. Az Önhöz 
legközelebbi ügyészségeket megtalálja az ugyeszseg.hu oldalon az Elérhetőségek menüpontban.

Ki tehet feljelentést?

A feljelentést nemcsak Ön teheti meg, hanem bárki, akinek biztos tudomása van a bántalmazásról.

Feljelentést tehet például az is,

 aki látta vagy hallotta a bántalmazást, vagy

 akitől Ön segítséget kért, vagy

 akinek bizonyítékai vannak a bántalmazásról. 

Hogyan tehet feljelentést?

Feljelentést személyesen vagy írásban is tehet. Ha személyesen tesz feljelentést, akkor erről az ügyész-
ségnek jegyzőkönyvet kell felvennie. A jegyzőkönyvről kérjen fénymásolatot, vagy fényképezze le azt.

Akár személyesen, akár írásban tesz feljelentést, az ügyészség kérdéseket fog feltenni Önnek az üggyel 
kapcsolatban. 

A feljelentést akkor is megteheti, ha nem tudja a bántalmazó rendőrök nevét.

Mit írjon a feljelentésben, illetve mit mondjon el?

Nagyon kell figyelni arra, hogy a lehető legpontosabban és legrészletesebben írja le vagy mondja el, hogy 
mi történt. Ehhez felhasználhatja a saját feljegyzéseit is.

A feljelentéshez csatolja az összegyűjtött bizonyítékokat is, ha tudja. 

Fontos, hogy mást alaptalanul bántalmazással nem vádolhat, és nem túlozhatja el a történteket. Ha így tesz, 
az bűncselekmény, ami miatt büntetőeljárás indulhat Önnel szemben. Nem bűncselekmény viszont az, ha Ön 
igazat mond, de nem sikerül bizonyítani a bántalmazást. 
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Milyen jogai vannak, ha elindul a büntetőeljárás a rendőrök ellen?

Mit tehet, ha az ügyészség nem emel vádat a bántalmazó rendőr ellen?

Ha elindul a büntetőeljárás a bántalmazó rendőr ellen, akkor ebben az eljárásban Ön lesz a „sértett”. 

Sértettként a következő jogai vannak:

 Ügyvédet fogadhat, aki az eljárás során Önt képviseli.

 Kérheti, hogy a bántalmazó vagy a tanúk ne ismerhessék meg az Ön személyes adatait (pl. lakcímét, vagy akár a 
teljes nevét). Ezt úgy hívják, hogy a személyes adatok „zárt kezelése”.

 Benyújthat bizonyítékot. 

 Részt vehet a tárgyaláson, a szakértő meghallgatásán, és más eljárási cselekményeken.

 Elolvashatja az iratokat.

 Bármikor tehet javaslatot vagy észrevételt (például javasolhatja, hogy nézzék meg a térfigyelő kamerák 
felvételeit, vagy rendeljenek ki új szakértőt).

 Ha Ön tájékoztatást kér, kérdez az ügyészségtől vagy a bíróságtól, válaszolniuk kell Önnek. 

 Felnőtt rokona vagy ismerőse segítheti Önt az eljárás alatt (pl. ha fél egyedül menni a tárgyalásra, elkísérheti Önt).

 Ha bebizonyosodik, hogy Önt bántalmazták, kártérítést kérhet. Ezt megteheti még az eljárás során, vagy 
később is. Ha csak később kér kártérítést, akkor ahhoz polgári pert kell indítania.

Ha az ügyészség elutasítja a feljelentést vagy megszünteti az eljárást, akkor Ön az erről szóló döntés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül panaszt tehet a felettes ügyészségnél. A panaszban kérheti, hogy a 
nyomozó ügyészség folytassa az eljárást, illetve emeljen vádat a bántalmazó rendőr ellen.

Ha a panaszát elutasítják, 2 hónapon belül pótmagánvádat nyújthat be. A pótmagánvád azt jelenti, hogy az Ön 
ügyvédje képviseli a vádat az ügyész helyett. A pótmagánvádhoz mindenképpen ügyvédet kell fogadnia. 

5Mit tegyek, ha bántalmaztak a rendőrök? – Tájékoztató

Ügyészség neve Cím, levelezési cím Telefon, e-mail

Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38.
1476 Budapest, Pf.: 405.

06 1 201 0133, 06 1 435 5500 
budapest.reg@mku.hu 

Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/b
4011 Debrecen, Pf.: 471.

06 52 415 488, 06 52 415 485
debrecen.reg@mku.hu

Győri Regionális Nyomozó Ügyészség 9022 Győr, Árpád út 58.
9002 Győr, Pf.: 306.

06 96 317 166, 06 96 317 167 
gyor.reg@mku.hu 

Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19.
7401 Kaposvár, Pf.: 346.

06 82 310 778, 06 82 310 779 
kaposvar.reg@mku.hu

Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség 6722 Szeged, Gyertyámos u. 13.
6701 Szeged, Pf.: 380.

06 62 599 000, 06 62 599 005 
szeged.reg@mku.hu

A regionális nyomozó ügyészségek elérhetőségei


