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Rendészeti feladatot ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával
szembeni panasz bejelentése

A tájékoztató hatályos 2019.03.01-től.
Az ügy rövid leírása
Akinek a természetvédelmi őr, az erdővédelmi szolgálat tagja, a hegyőr, a hivatásos vadász, a
rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, a rendészeti feladatokat ellátó jogosult
erdészeti szakszemélyzet, az állami halőr, a hivatásos halőr, a közterület-felügyelő, az
önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr (együtt: egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek) kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, a rendőrséghez
fordulhat panasszal.
A panaszt a kényszerítő eszköz alkalmazásától, illetve ha a panasz előterjesztője az őt ért
jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de
legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül
lehet előterjeszteni.
Ki jogosult az eljárásra?
Akinek az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény szerinti kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette.
A panasz megtétele történhet személyesen, törvényes képviselője, vagy az általa, illetve
törvényes képviselője által meghatalmazott személy (a továbbiakban: képviselő) útján.
Közterület-felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy szabálysértési
jogorvoslati eljárás nem indul, kényszerítő eszköz alkalmazása szemben panasznak van helye.
Milyen adatokat kell megadni?
a)
b)
c)
d)

Az ügyfél és/vagy képviselőjének neve
Az ügyfél lakcíme
A panasz tárgyául szolgáló esemény részletes leírása
Az ügyfél hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme

Milyen iratok szükségesek?
Amennyiben szükséges, a panasz tárgyát megalapozó dokumentumok.
Milyen költségei vannak az eljárásnak?
Illetékmentes.
Hol intézhetem el?
Rendőrkapitányság.
Ügyintézés határideje
25 nap
Jogorvoslati lehetőség
A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó rendőrkapitányságnál kell előterjeszteni.
A benyújtási határidő: 15 nap.
Illetékmentes.
Fontosabb fogalmak
A rendészeti feladatot ellátó szerv a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során
vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:
1. Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának
megakadályozása
2. A tetten ért személy visszatartása
3. Dolog ideiglenes elvétele
4. Igazoltatás
5. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása
6. A tetten ért személy előállítása
Vonatkozó jogszabályok
 A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 15. §, 23. § (3) bekezdés, 26.
§;
 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény 1. § (1) bekezdés; 15. §; 22. § (4) bekezdés b) pont; 22. § (5)-(7)
bekezdés;
 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdés
a) pontja, 16. § c) pont, 36. § (1) bekezdés, 80. §, 116. §, 118. § (3) bekezdés;
 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 33. § (2) bekezdés 3. és 29. pont;
 A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés e) pont;
 a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet 15. §.
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