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Szám:

Tárgy: rendőri intézkedés elleni
panasz áttétele

Végzés
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 92. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörömnél fogva a PANASZOS által előterjesztett rendőri intézkedés elleni
panaszt – figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 22. § (2) bekezdésére – a Rendőrfőkapitányság vezetőjének
á t t e s z e m.
A végzés ellen az Rtv. 93/A. § (9) bekezdése alapján – figyelemmel a Ket. 100. § (1)
bekezdés e) pontjára, valamint a 109. § (1) bekezdés a) pontjára – fellebbezésnek helye nincs,
annak felülvizsgálata kérhető a bíróságtól.
A keresetlevelet az Országos Rendőr-főkapitányságnál –
Munkaügyi Bíróságnak címezve (1255 Budapest, Pf.: 117.)
közlésétől számított harminc napon belül lehet benyújtani,
postára adni. (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
330. § (2) bekezdése, Ket. 109. § (1) bekezdése).
A végzést kapják:
1) panaszos
2) Független Rendészeti Panasztestület
3) Rendőr-főkapitányság vezetője
4) Irattár

a Fővárosi Közigazgatási és
– a felülvizsgálni kért döntés
vagy ajánlott küldeményként
törvény (a továbbiakban: Pp.)
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INDOKOLÁS
Panaszos a Független Rendészeti Panasztestületnél (a továbbiakban: Panasztestület)
előterjesztett beadványában adta elő panaszát a vele és társaival szemben foganatosított
rendőri intézkedés kapcsán.
Az Rtv. 92. § (1) bekezdése alapján az országos rendőrfőkapitány abban esetben rendelkezik
illetékességgel a rendőri intézkedés elleni panasz elbírálására, amennyiben az a Panasztestület
állásfoglalása szerint a Panaszos alapvető jogát sértette.
A Panasztestület az Rtv. 93/A. § alapján folytatott vizsgálata során, a állásfoglalásában a
Panaszos vonatkozásában alapjogsérelmet nem állapított meg.
A fentiekre tekintettel a panasz elbírálására illetékességgel nem rendelkezem, ezért –
figyelemmel a Ket. 22. § (2) bekezdésére – a rendőri intézkedés elleni panaszt átteszem az
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Rendőr-főkapitányság vezetőjének.
A végzéssel kapcsolatos jogorvoslati jogosultságról a Ket. 72. § (2) bekezdése alapján a 98. §
(2) - (4) bekezdéseire továbbá a 100.§ (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére, és a 109. §
(1) bekezdésére tekintettel adtam tájékoztatást. A jogorvoslati jog érvényesítésének módjára a
Ket. 72. § (2) bekezdése, a 109. § (1) bekezdése, valamint a Pp. 326. § (7) bekezdése az
irányadó. A Pp. módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (1) bekezdése.
Budapest, 2015. február 04.
Papp Károly r. altábornagy
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány
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