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V é g z é s 
 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörömnél fogva, panaszos fia képviseletében kezdeményezett rendőri intézkedés 

elleni panasz tárgyában indult eljárást – figyelemmel az Rtv. 93/A. § (7) bekezdésére, továbbá 

a Független Rendészeti Panasztestület (továbbiakban: Panasztestület) állásfoglalására – a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (2) bekezdése alapján  

 

 

m e g s z ü n t e t e m. 

 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálata közvetlenül kérhető a 

bíróságtól. A felülvizsgálati kérelmet az Országos Rendőr-főkapitányságra – a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve (1255 Budapest, Pf.: 117.) – a felülvizsgálni 

kért végzés közlésétől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni, vagy ajánlott 

küldeményként postára adni. (A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról 

szóló 2005. évi XVII. törvény (továbbiakban: Pntv.) 3. § (1) bekezdése, Ket. 109. § (1) 

bekezdése).  

 

 

A végzést kapják: 

 

1) ügyfél 

2) Független Rendészeti Panasztestület (tájékoztatásul) 

3) Rendőr-főkapitányság vezetője (tájékoztatásul) 

4) Irattár 
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 INDOKOLÁS 

 

 

Panaszos szülője, a törvényes képviseletében elektronikus úton panaszt terjesztett elő a 

Panasztestületnél, amelyben a gyermekével szemben *-n község belterületén foganatosított 

rendőri intézkedést kifogásolta. 

  

A törvényes képviselő kérte, hogy gyermekével szemben foganatosított rendőri intézkedéssel 

kapcsolatos sérelmeit a Panasztestület vizsgálja ki. 

A Panasztestület az Rtv. 93/A. § alapján folytatott vizsgálata során, a állásfoglalásában a 

panaszt megalapozottnak tartotta, és súlyos alapjogsérelmet állapított meg.  

Az Rtv. 92. § (1) bekezdése alapján a Panasztestület által lefolytatott vizsgálatot követően a 

panaszt – súlyos alapjogsérelem esetén – az országos rendőrfőkapitány közigazgatási hatósági 

eljárásban bírálja el.  

A döntést előkészítő eljárás során megállapításra került, hogy a törvényes képviselőként fellépő 

szülő, gyermeke másik szülőjével kötött házassága már több éve felbontásra került. 

 

A Ket. 37. § (3) bekezdés első mondata szerint:„Ha a kérelem nem felel meg a 35. §-ban, 

továbbá a 36. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, az eljáró hatóság a kérelem 

beérkezésétől számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.” 

 

A hatóság a végzésben hiánypótlásra hívta fel a képviselőként eljárni kívánó személyt a 

tekintetben, hogy – a házasságkötés felbontása tárgyában hozott jogerős bírósági döntés 

másolatának megküldésével – igazolja azt, hogy a rendőri intézkedés elleni panasz 

benyújtásának időpontjában törvényes képviseleti jogosultsággal rendelkezett-e.  

  

A Ket. 31. § (2) bekezdése alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha az ügyfél a kérelemre 

indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, az erre megállapított határidő 

meghosszabbítását nem kérte és a nyilatkozattétel elmaradása megakadályozta a tényállás 

tisztázását.  

 

Nevezett a végzésben megállapított határidőn belül a hiánypótlásnak nem tett eleget, az erre 

megállapított határidő meghosszabbítását nem kérte, ezzel megakadályozta a tényállás 

tisztázását, mindezek alapján az eljárást a Ket. 31. § (2) bekezdése alapján megszüntetem.   

 

A jogorvoslati jogosultságról a Ket. 72. § (2) bekezdése alapján a 98. § (3) bekezdés b) pontjára, 

továbbá a 100. § (1) bekezdés e) pontjára és (2) bekezdésére, valamint a 109. § (2) bekezdésére 

tekintettel adtam tájékoztatást. A jogorvoslati jog érvényesítésének módjára a 109. § (1) 

bekezdése, valamint a Pntv. 3. § (1) bekezdése az irányadó. 
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Jelen eljárásban hatásköröm az Rtv. 92. § (1) bekezdésén, valamint a 93/A. § (6) és (7) 

bekezdésein alapul. 

 

Budapest, 2016. január 29. 

 

 

 

Papp Károly r. altábornagy 

rendőrségi főtanácsos 

országos rendőrfőkapitány 

    

 

 

 

 

 

 


