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Fegyveres biztonsági őr intézkedésével és/vagy kényszerítő eszköz
alkalmazásával szembeni panasz bejelentése

A tájékoztató hatályos 2018.01.01-től.
Az ügy rövid leírása
Akinek a fegyveres biztonsági őr intézkedése, annak elmulasztása és/vagy kényszerítő eszköz
alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, a rendőrséghez fordulhat panasszal.
A panaszt az intézkedés megtételétől és/vagy elmulasztásától, a kényszerítő eszköz
alkalmazásától, illetve ha a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett
tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb az intézkedés, annak
elmulasztása, illetve a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három
hónapon belül lehet előterjeszteni.
Ki jogosult az eljárásra?
Akinek a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény szerinti intézkedés és/vagy kényszerítő eszköz alkalmazása vagy
annak elmulasztása jogát vagy jogos érdekét sértette.
A panasz megtétele történhet személyesen, törvényes képviselője, vagy az általa, illetve
törvényes képviselője által meghatalmazott személy (a továbbiakban: képviselő).
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 rendelkezésre állnak, a panaszt tárgyát megalapozó dokumentumok, elektronikus
úton csatolható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?
Illetékmentes.
Hol intézhetem el?
Rendőrkapitányság.
Ügyintézés határideje
15 nap
Jogorvoslati lehetőség
A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó rendőrkapitányságnál kell előterjeszteni.
A benyújtási határidő: 15 nap
Fellebbezés költsége: 5000,- Ft
Fontosabb fogalmak
A fegyveres biztonsági őr a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során az alábbi
intézkedéseket jogosult és köteles megtenni:
1. épület, létesítmény és/vagy egyéb vagyontárgy őrzése során a biztonságot sértő vagy
veszélyeztető személyt tevékenysége abbahagyására felszólítani
2. igazoltatni
3. az igazoltatott, visszatartott vagy előállított személytől a bűncselekményből származó
vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni
4. ruházatát, csomagját átvizsgálni
5. a tetten ért személy visszatartani és
6. a Rendőrségre előállítani
A fegyveres biztonsági őr a biztonságot veszélyeztető tevékenység megszakítása érdekében, az
azt elkövető személlyel szemben az arányosság követelményének betartásával alkalmazhat:
1. testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést, illetve pórázon
vagy anélkül, szájkosárral ellátott szolgálati kutyát;
2. visszatartott személy szökésének, illetve személyőrzési vagy kísérési feladat
végrehajtása során a személyes szabadságában korlátozott személy szökésének,
önkárosításának megakadályozására bilincset;
3. a támadás megakadályozására vagy az ellenszegülés megtörésére vegyi vagy
elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot, illetve pórázon vezetett szájkosár nélküli
szolgálati kutyát;
4. az állam működése vagy a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos
tevékenység, létesítmény, szállítmány ellen fegyveresen vagy felfegyverkezve intézett
támadás elhárítására szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát vagy lőfegyvert.
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Vonatkozó jogszabályok
 a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény 10. § (1)–(2) , 10/A. § (2)–(5) 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 1993. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés
3. pont;
 A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés g) pont
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