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ELŐSZÓ

A  rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló 1963. évi 
22. sz. tvr. és a végrehajtása tárgyában kiadott 1/1964. 
BM sz. utasítás megjelenését követően -  lehetőség sze
rint rövid időn belül -  közre kellett bocsátani e jogsza
bályok magyarázatát. 1964-ben -  a BM Tanulmányi és 
Kiképzési Csoportfőnökség kiadásában -  elkészült 
A  rendőrség fegyverhasználati jogáról című első kom
mentár. A  rendőri fegyverhasználat más alapokra helye
zett újabb szabályozásának azonnali értelmezése, vala
mint a jogalkalmazás tapasztalatainak teljes hiánya 
miatti bizonytalanság ellenére, az összefoglaló magyará
zat jó  szolgálatot tett a fegyverét használni jogosultak, 
egyben kötelezettek részére.

A  tanulmány megjelenése óta hét év telt el, miközben 
a fegyverhasználat szempontjából jelentős jogalkalmazói 
gyakorlat alakult ki. Ez idő alatt új, a fegyverhasználatot 
is érintő jogszabályok léptek hatályba (mint pl. az 1966. 
évi 16. sz. tvr.); a rendőrség részére új Szolgálati Sza
bályzatot adtak ki; időközben ennek is néhány előírását 
külön állásfoglalásban értelmezni kellett; a Magyar Nép- 
köztársaság katonai főügyésze utasítást adott ki a fegy
verhasználat kivizsgálásának rendjéről.

A  viszonylag hosszú távú jogalkalmazói gyakorlat és 
az ebben a terminusban kiadott szabályzások elégséges
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alapot szolgáltattak az új, egyébként időtállónak bizo
nyult, fegyverhasználati jog rendelkezéseinek egyértel
mű, a címzettek részére nagyobb biztonságot és telje
sebb eligazodást szolgáló magyarázatára. Mindezek nem 
egyszerűen csak lehetőséget biztosítottak egy új össze
foglaló elkészítésére, hanem parancsolóan követelték mi
előbbi közzétételét. Helytelen lenne ugyanis kitérni an
nak az igénynek teljesítése elől, hogy a legsúlyosabb kö
vetkezményekkel járó kényszerintézkedés főszereplői 
rendelkezzenek egy olyan írásos segédlettel, amely lehe
tőleg kimerítően tartalmazza jogaikat és kötelezettségei
ket.

A  most kiadott Kommentár elsősorban azok számára 
készült, akik jogosultak (kötelezettek) a fegyver haszná
latára. Szerkezete, logikai felépítettsége, közérthető szö
vegezése és gyakorlatias jellege lehetővé teszi, hogy a 
kezdő rendőr is eligazodjék benne. Oktatási segédletnek 
is jól használható.

Kiadványunk a bonyolultabb elvi és gyakorlati prob
lémákat is tárgyalja, így segítségére lehet a jogalkalma
zónak: az illetékes parancsnokoknak, katonai ügyészek
nek, valamint bíráknak.

Az új Kommentárt abban a reményben adtuk ki, hogy 
ezzel is segítjük a fegyverhasználati jog célkitűzését: a 
törvényesség következetes érvényre juttatását, a közbiz
tonság, a közrend és az állampolgárok védelmét, vala
mint a bűnözés elleni küzdelmet.

BM TANULMÁNYI ÉS PROPAGANDA 
CSOPORTFŐNÖKSÉG
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I. FEJEZET

A FEGYVERHASZNÁLAT,
MINT A  RENDŐRI KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK 

LEGSÚLYOSABB VÁLTOZATA

A  kényszer különféle változatainak alkalmazásáról a 
szocialista állam sem mondhat le, mert az állami, társa
dalmi és gazdasági célkitűzések megvalósításában nem 
minden állampolgár cselekszik önkéntesen, meggyőző
désből. Sőt, jelentős azoknak a száma, akik szembenáll
nak szocialista államunk törekvéseivel -  egy részük el
vesztett gazdasági pozícióik, más részük az ellenséges ha
tások, ismét mások tudati elmaradottság és számos egyéb 
ok miatt. Társadalmunkban még nem szűnt meg a bű
nözés; az állampolgárok jelentékeny része kisebb vagy 
nagyobb súlyú bűntettet követ el, gyakori a törvénysér
tés, nap mint nap találkozhatunk a társadalmi együtt
élés szabályainak enyhébb, de durva megszegésével is. 
A  köznyugalmat és közbiztonságot sértő vagy veszélyez
tető káros jelenségek visszaszorítását s majdan leküzdé
sét államunk -  az egész társadalom bevonásával -  el
sősorban gazdasági, politikai intézkedésekkel, a felvilá
gosítás és meggyőzés eszközeivel törekszik megvalósíta
ni. Ha ezek az eszközök nem bizonyulnak eléggé haté
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konynak, úgy -  végsősoron -  a kényszert kell alkal
maznia a társadalom tagjainak többsége érdekében. 
E többségi érdekvédelemben gyökerezik éppen az, ami 
lényegileg megkülönbözteti a szocialista és a kizsákmá
nyoló államokban alkalmazott -  látszatra egyébként tel
jesen egyforma -  kényszerváltozatokat. A  kizsákmá
nyoló államok ugyanis mindenfajta kényszert a lakosság 
elenyésző kisebbségét kitevő, de a termelőeszközök döntő 
többségének tulajdonosaiként az állami hatalmat kezé
ben tartó osztályok tagjainak érdekében (a hatalom és a 
kizsákmányolás fenntartása céljából), a nagy többségben 
levő kizsákmányoltak ellen alkalmaznak.

A  szocialista államban a kényszer alkalmazására csak 
kivételesen, a társadalom tagjai egészének érdekében, a 
kizsákmányolás kiküszöbölése, a munkás-paraszt hata
lom erősítése céljából kerül sor -  a kisebbség ellen.

Hazánkban az állami kényszer különböző formáinak 
gyakorlásában a Belügyminisztérium úgyszólván vala
mennyi szervének része van.

A  rendőrség tagjai által alkalmazható kényszerintéz
kedések jogalapját a rendőrségről szóló 1955. évi 22. szá
mú törvényerejű rendelet képezi. Az ezen kívül hatályo
suló jogszabályokban rögzítettek (pl. a büntetőeljárásról 
szóló 1962. évi 8. sz. tvr-ben előírt kényszerintézkedések) 
mellett: a Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 
1968. február hó 6-i 2. számú parancsával kiadott Szol
gálati Szabályzat írja elő (nagyrészt összefoglalja) azokat 
a kényszerjellegű intézkedéseket, amelyeket a rendőr 
jogszerű tevékenysége során tehet, illetőleg köteles ten
ni. Ezek az intézkedések a következők: figyelmeztetés 
(Szolgálati Szabályzat 340- 342. pontok), helyszíni bírsá
golás (343- 345. pontok), igazoltatás (346- 357. pontok), 
bekísérés (368., 369. pontok), elővezetés (370- 379. pon
tok), előállítás (380- 383. pontok), elfogás (384- 387. pon
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tok), közbiztonsági őrizet (389- 391. pontok), testi kény
szer (395- 399. pontok), bilincs használata (400- 409 
pontok), a kutya alkalmazása (410- 416. pontok), a gumi
bot használata (417- 428. pontok) és a fegyverhasználat 
(429- 442. pontok).

Kézenfekvő, hogy a felsorolt kényszerintézkedések kö
zül az állampolgárokat legsúlyosabban érintő, egyúttal a 
legfelelősségteljesebb rendőri tevékenység: a fegyver- 
használat. E jellegére tekintettel kellett külön, magasabb 
jogforrásban (törvényerejű rendeletben) szabályozni. A  
többi, a rendőrség Szolgálati Szabályzatából ismertetett 
kényszerintézkedések szabályainak megállapításához ele
gendő a belügyminiszteri parancs is.

Elég hosszú ideig váratott ugyan magára, de 1964. ja
nuár 1-én hatályba lépett a rendőrség fegyverhasznála
táról szóló 1963. évi 22. számú törvényerejű rendelet (to
vábbiakban: Ftvr.). Ugyancsak ebben az évben jelent 
meg a végrehajtásáról szóló 1/1964. BM számú utasítás 
(a továbbiakban: Vut.) is, és így került a jelenleg hatá
lyos Szolgálati Szabályzat 429- 442. pontjában felvételre.

A  rendőrség fegyverhasználatát első alkalommal az 
1881. évi XXI. tv. 30. §-a szabályozta, amely az akkori 
kapitalista fejlődésnek megfelelően jelentkező igényeket 
elégítette ki; a Horthy-féle terrornak azonban ez nem 
volt elegendő. Ekkor alkották az 5047/1919. M. E. számú 
rendeletet, amelynek 21. §-a a fegyverhasználati jog sza
bályait kibővítette. A  harmincas évek elején felélénkült 
a munkásmozgalom, és ennek elnyomására szolgáló több 
intézkedés egyikeként jelent meg a „m. kir. rendőrség 
fegyverhasználati jogáról” szóló 1932. évi X III. tv. Azon 
túl, hogy a „néptömeg” elleni fegyverhasználatról szólt 
[1. § (1) bek. 6. pont] és jellemzője volt a szűkszavúság, 
voltaképpen csak a fegyverhasználat eseteiről rendelke
zett. A  felszabadulás után ezt a jogszabályt -  a szükség
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hez mérten -  a 8490/1945. M. E. számú rendelet a fegy
verhasználattal kapcsolatosan három ponttal egészítet
te ki.

A  munkáshatalom kivívása után elkerülhetetlenül 
szükségessé vált több olyan belügyminiszteri parancs, 
valamint a Szolgálati Szabályzat vonatkozó részeinek 
módosítása, amelyekkel megváltoztatták és hivatalosan 
értelmezték a fegyverhasználatra vonatkozó szabályokat. 
Mindez természetesen nem jelenthetett végleges megol
dást. Ugyanis annak ellenére, hogy túl sok szabály volt 
hatályban, egyfelől azok nem igazodtak a kialakult tár
sadalmi-politikai viszonyokhoz. Másfelől ezek a források 
nem nyújtottak kellő útbaigazítást, de főként biztonsá
got a fegyverét használó vagy használni akaró rendőr
nek. A  rendőr félt fegyveréhez nyúlni, de ha meg is tette, 
parancsnoka bizonytalan volt a kivizsgáláskor, s ha bün
tetőeljárás indult, az ügyész vagy bíró is hasonló hely
zetbe került a büntetőjogi felelősség elbírálásában. Eb
ben a tekintetben nem volt kisebb az állampolgárok jog
bizonytalansága sem.

Az előbbiekről az Ftvr-hez fűzött miniszteri indokolás 
-  egyebek mellett -  a következőket tartalmazza: „A  
rendőrség fegyverhasználati jogára vonatkozó hatályos 
jogszabályaink, amelyeknek alkalmazását több miniszte
ri utasítás is szabályozta, már nem felelnek meg a köve
telményeknek, szocialista társadalmi viszonyaink között 
ma már tarthatatlanok. Emellett az irányadó rendelke
zések -  már csak nagy számuk miatt is -  nehezen te
kinthetők át. Indokolt továbbá, hogy a fegyverhasznála
tot, amely az állampolgárok jogait közvetlenül és alap
jaiban érinti, megfelelő szintű, nyilvánosan közzétett 
jogszabály rendezze.

Az előterjesztett javaslat nemcsak a rendőrség fegy
verhasználatának eseteit sorolja fel, hanem magában
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foglalja a fegyverhasználati jogra vonatkozó egyéb lé
nyeges rendelkezéseket is. A  javaslat támaszkodik a fel- 
szabadulás óta kialakított gyakorlatra, és figyelembe ve
szi az új Büntető Törvénykönyvet. Világos útmutatást ad 
a gyakorlatban nehézséget okozó kérdésekben, és bizto
sítja, hogy rendőrségünk a fegyverhasználati jogát és kö
telességét a törvényes keretek között megfelelően gyako
rolja, illetve teljesítse.”

A  rendőrség fegyverhasználatáról készült tvr. terveze
tének megalkotói alapos munkát végeztek, mert az Ftvr. 
hatályba lépése óta eltelt közel egy évtizedes gyakorlat 
bizonyítja időállóságát. Már megalkotása idején joggal 
lehetett számítani arra, hogy más fegyveres testületek 
fegyverhasználati szabályzatát is ennek mintájára lehet 
elkészíteni. Erre a miniszteri indokolás utalt is a követ- 
kezők szerint: „A  javaslat szerint az illetékes miniszterek 
felhatalmazást kapnak, hogy az új törvényerejű rendelet 
alapján a felügyeletük alá tartozó fegyveres testületek 
és rendészeti szervek (büntetés-végrehajtási szervek, 
pénzügyőrség, vámőrség, munkásőrség, iparőrség) fegy
verhasználati jogát -  a belügyminiszterrel egyetértés
ben szabályozzák. E testületek és szervek lényegében je
lenleg is a rendőrség fegyverhasználati jogát szabályozó 
rendelkezések szerint járnak el, indokolt tehát, hogy az 
új szabályozás rájuk is kiterjedjen.

A  sajátos feladataikból eredő eltéréseket az illetékes 
miniszter által kibocsátásra kerülő végrehajtási utasítá
sok fogják megállapítani.”

Ez idő szerint hatályosul már valamennyi, a miniszteri 
indokolásban említett fegyveres testület, illetőleg rendé
szeti szerv fegyverhasználati jogáról kiadott végrehajtási 
utasítás.

Fegyverhasználati jogosultsággal rendelkeznek nem
csak a már említett fegyveres szervezetek, hanem -  ter-

13



mészetszerűen -  a fegyveres erők is, azaz: a néphadse
reg, a határőrség és a BM karhatalom tagjai. A  fegyveres 
erők tagjainak fegyverhasználati jogát, illetőleg kötele
zettségét nem törvényerejű rendelet, hanem a vonatkozó 
szabályzatok határozzák meg, s -  különös rendelteté
sükre tekintettel -  lényegesen eltérnek a rendőrség, ille
tőleg más fegyveres testületek (szervek) fegyverhaszná
lati jogosultságától.
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II. FEJEZET

A FEGYVERHASZNÁLAT CÉLJA 
ÉS ALAPELVEI

A rendőri fegyverhasználat általános céljáról az előző 
fejezetben már olvashattunk, mégpedig olyan értelem
ben, hogy a fegyverhasználat, mint az állami kényszer 
egyik formája összhangban áll a kényszer alkalmazásá
nak céljával. A  fegyverhasználatnak, mint speciális 
kényszerformának azonban pontosan körülhatárolt céljai 
vannak, amelyeket a következőkben határoztunk meg:

1. A fegyverhasználat célja

Az Ftvr. bevezető rendelkezése a rendőri fegyverhasz
nálat céljáról a következőket tartalmazza:

„A  Magyar Népköztársaság rendőrségének joga és kö
telessége, hogy kivételesen indokolt esetben fegyvert 
használjon, ha ezt a törvényesség következetes érvényre 
juttatása, a közbiztonság, a közrend és az állampolgárok 
jogainak védelme, valamint a bűnözés elleni küzdelem 
feltétlenül megköveteli.”

A  miniszteri indokolás pedig a következőket tartal
mazza:
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„A  Magyar Népköztársaság rendőrségének feladata a 
bűnözés elleni küzdelem, a közbiztonság, a közrend és az 
állampolgárok jogainak védelme és ily módon közremű
ködés a törvényesség következetes érvényre juttatásá
ban.

E feladatok ellátása érdekében a rendőrségről szóló 
1955. évi 22. számú törvényerejű rendelet 13. §-ának (6) 
bekezdése, valamint a 22/1958. számú belügyminiszteri 
parancs feljogosította a rendőrt, hogy szolgálata jogszerű 
teljesítése során kényszerítő eszközöket alkalmazzon, a 
jogszabályban meghatározott esetekben pedig -  legsú
lyosabb kényszerítő eszközként -  fegyverét is hasz
nálja.”

Az Ftvr. bevezető rendelkezésének és a hozzá kapcso
lódó miniszteri indokolásnak szövegéből azt olvashatjuk 
ki, hogy a rendőri fegyverhasználat szélesebb értelemben 
vett célja: a törvényesség következetes érvényre juttatá
sa. A  törvényesség következetes érvényre juttatását azért 
kell szélesebb értelemben felfognunk, mert ebbe a foga
lomba beletartozik a közbiztonság, a közrend és az ál
lampolgárok jogainak védelme éppen úgy, mint a bűnö
zés elleni küzdelem, amelyeket az Ftvr. a fegyverhaszná
lat céljaként szintén megjelölt. Sőt, a törvényesség ér
vényre juttatása e speciális követelményeknél lényege
sen többet jelent; azt, hogy minden állampolgár köteles 
megtartani valamennyi hatályos jogszabályt, illetőleg az 
arra hivatott hatóságok -  ugyancsak a jogszabályokban 
meghatározottak szerint -  kötelesek a jogszabályok 
megtartásáról gondoskodni. Megsérti pl. a Munka Tör
vénykönyvét az a dolgozó, aki a részére megállapított 
munkát nem végzi el. Kézenfekvő, hogy az effajta tör
vénysértések megszüntetésére a rendőr nem használhat
ja fegyverét; ez nem lehet a súlyos kényszerintézkedés 
célja. Mégis, miért mondja ki akkor az Ftvr. a rendőri
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fegyverhasználat céljaként a törvényesség következetes 
érvényre juttatását? Azért, mert hangsúlyozni kívánja: 
a közbiztonság, a közrend, az állampolgárok védelme és 
a bűnözés elleni küzdelem tekintetében is a törvényes
ségnek kell érvényesülnie mind az állampolgárok, mind 
pedig az e feladatokat ellátó személyek, azaz a fegyverét 
használni jogosult, illetőleg kötelezett rendőr részéről.

Most, miután a rendőri fegyverhasználat közvetlen cél
ját megjelöljük, hangsúlyozni kell: a közbiztonság, a köz
rend, az állampolgárok jogainak védelme, valamint a 
bűnözés elleni küzdelem szolgálatába e kényszereszköz 
általánosan nem állítható, hanem csak akkor, ha a felso
rolt érdekek azt -  amint az Ftvr. mondja -  „feltétle
nül” megkövetelik. Sérti a közrendet pl. a garázdaság 
szabálysértése, az állampolgárok jogait a tulajdon elleni 
lopás; bűncselekmény a becsületsértés is, és mégsem le
het ezekben az esetekben jogszerűen használni a fegy
vert. Az Ftvr. nemcsak a fegyverhasználat célját hatá
rozza meg, hanem alkalmazásának alapelveit, illetőleg 
konkrét feltételeit is, amelyekre a következőkben té
rünk ki.

2. A fegyverhasználat alapelvei

Nagy horderejű vagy bonyolult viszonyokat rendező 
jogszabályok nem tekinthetnek el attól, hogy a jogok 
gyakorlására vagy kötelezettségek teljesítésére hivatott 
személyek, avagy az érdekelt állampolgárok részére a 
jogszabállyal elérni kívánt cél megvalósításának alapel
veit ne rögzítsék. Ezzel lehetővé válik, hogy a címzettek 
alapjaiban megértsék és állandóan szem előtt tarthassák 
mindazt, amit a jogszabály tőlük elvár.

Nem lehet kétséges: a rendőri fegyverhasználat szabá
lyai nagy horderejű kérdést, az ember legalapvetőbb sze-
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mélyiségi jogát -  életét -  érintik. Ezért nagyon fontos 
az alapelvek tökéletes ismerete, amelyeket az Ftvr. vagy 
általános rendelkezésként vagy konkrét előírásokban 
tartalmaz.

a) A szocialista emberiesség (humanitás) elve

Első olvasásra ellentmondásnak tűnik, hogyan követ
heti a humanitás elvét az olyan előírás (jogosultság), 
amely lehetővé teszi az ember életének kioltását is! Az 
ellentmondás azonban látszólagos. Ha arra gondolunk, 
hogy azt a banditát semmisíti meg a rendőr, aki éppen 
több ember életének kioltására emeli sorozatfegyverét, 
nyomban nincsenek kétségeink a humanitást illetően -  
már ti. a több ember vonatkozásában. A  humanitás 
ugyanis nem lehet egyoldalú; a róla alkotott értékítéle
tünk akkor helyes, ha értékmérőnek a többségi elvet 
vesszük alapul.

A  rendőrségi fegyverhasználat humanitásából követ
kezik az is, hogy e jogosultság nem lehet a leszámolás, 
bosszúállás és önbíráskodás eszköze, bármennyire is 
megvetjük azt a társadalomellenes magatartást tanúsító 
személyt, akivel szemben fegyverünket kénytelenek va
gyunk használni. 

A  humanitás elvét az Ftvr. külön (e kifejezéssel) nem 
határozza meg, de következik ez a többi -  hangsúlyo
zott -  elvből és azokból a konkrét előírásokból, ame
lyekre a későbbiekben részletesen kitérünk. Ezúttal csak 
példaként hivatkozunk a fegyverhasználatot megelőző 
intézkedésekre, a felhívásra, más személy segítségül hí
vására, egyéb kényszerítő intézkedések alkalmazására 
stb. A  rendőrnek e kötelezettségei elsősorban azt céloz
zák, hogy amennyiben lehetséges, kerülje el az emberi 
élet kioltását vagy az egészség megkárosítását.
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A  fegyverhasználattal összefüggő humanitásról, mint a 
fegyverhasználat szabályait befolyásoló egyik új alapról 
az Ftvr. miniszteri indokolása a következőket tartalmaz
za: „Számos rendelkezéssel gondoskodik (már mint a ja
vaslat!) továbbá arról, hogy a fegyverhasználat -  ha 
adott esetben sor kerül rá -  a szocialista humanizmus 
figyelembevételével történjék.”

b) A  kivételesség elve

Az Ftvr. bevezetőjéből már olvashattuk, hogy a jog
szabály kifejezetten kimondja: a fegyverhasználati jog 
és kötelesség a rendőrséget csak kivételesen indokolt 
esetben illeti meg, illetőleg terheli. A  miniszteri indoko
lás pedig a következőket tartalmazza: „A  javaslat -  tár
sadalmi viszonyainknak megfelelően -  a fegyverhaszná
lat szabályait új alapokra helyezi. Rendőrségünk ugyan
is a fegyverét nem a nép elnyomására, hanem a nép ér
dekében használja. Ez tükröződik abban is, hogy a javas
lat a fegyverhasználat lehetőségét a lehető legszűkebb 
körre szorítja.”

Az Ftvr. 1. §-a pedig a következőket tartalmazza: 
„A  rendőr a fegyverét csak végső esetben használja, ha 
ez feladatának teljesítéséhez elkerülhetetlenül szüksé
ges.”

A  miniszteri indokolás ide kapcsolódóan a következő
ket írja: „Ezeknek az elveknek megfelelően a javaslat ál
talános feltételként jelöli meg azt, hogy a fegyvert csak 
végső esetben lehet használni, amikor az a rendőr fel
adatának teljesítéséhez elkerülhetetlenül szükséges. Pon
tosan körülhatárolja továbbá a fokozott védelmet igény
lő érdekeket, s csak az ellenük irányuló (súlyosabb jelle
gű) támadás esetén teszi lehetővé a fegyverhasználatot.”

Az Ftvr., valamint a miniszteri indokolás idézett szö
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vegeiben a fegyverhasználati jog és kötelezettség alapja
ként a következő, látszólag azonos (szinonim) fogalma
kat találjuk: 1. kivételesen indokolt eset, ha a cél elérése,
2. feltétlenül megköveteli, illetőleg 3. végső eset, ha a 
rendőri feladat teljesítéséhez 4. elkerülhetetlenül szük
séges. (Látszólagos azonosság az 1. és 3., illetőleg a 2. és
4. pont fogalmai között található.)

A  kiemelt fogalmak között kétségtelen összefüggés ál
lapítható meg; az azonosság azonban csak látszólagos.

A  kivételesen indokolt eset hangsúlyozásával az Ftvr. 
azt kívánta kiemelni, hogy hazánkban a fegyverhaszná
latra általában nincs szükség, és erre csak kivételesen 
kerülhet sor, mégpedig akkor, amikor a közbiztonság, a 
közrend és az állampolgárok jogainak védelme stb. azt 
feltétlenül megköveteli. Ez a kivételesen indokolt eset 
pedig nem más, mint az a végső eset, amikor a rendőri 
szolgálat teljesítéséhez a fegyver használata már -  mi
után más, enyhébb kényszercselekmények alkalmazása 
nem vezethet eredményre -  elkerülhetetlenül szükséges.

A fegyverhasználat jogszerűsége vagy jogellenessége 
eldöntésénél elsősorban tehát azt kell vizsgálat tárgyává 
tenni, hogy vajon a rendőrnek nem volt-e más választá
sa, azaz fennállott-e a végső eset, elkerülhetetlenül szük
séges volt-e fegyverének használata. Ezt azért kell külön 
kiemelnünk, mert az Ftvr-nek a fegyverhasználat ese
teit felsoroló 3. §-ához (Szolgálati Szabályzat 434. pontja) 
mindig hozzá kell gondolnunk e szabályt. Enélkül ugyan
is nem érthetjük meg a fegyverhasználat eseteit. Ebből 
viszont az is következik, hogy a végső eset, illetőleg az 
elkerülhetetlenség konkrét fogalmát e helyütt még nem 
is lenne célszerű meghatározni. Erre a 3. § egy-egy pont
jánál kell majd visszatérni.
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c) A  kíméletesség elve

A kíméletesség elvét az Ftvr. 8. §-a, illetőleg a Vut. 25, 
pontja (Szolgálati Szabályzat 438. pontja) írja elő. (Ezek
re részletesen a fegyverhasználat módjánál még vissza
térünk.)

A  kíméletesség elve a humanitásból fakad; lényege pe
dig: ha a lehetőségek biztosítottak, s ha már a fegyver- 
használat elkerülhetetlen, lehetőleg el kell kerülni az élet 
kioltását. A  kíméletesség elve azt is megköveteli, hogy 
amennyiben a fegyverhasználat elérte célját (akár oko
zott sérülést, akár nem), további alkalmazásának nincs 
helye; de ide tartozik a sérült részére nyújtandó elsőse
gély és az orvosi ellátásról való gondoskodás is.

A  kíméletesség elvéről a miniszteri indoklás -  mi
után a súlyosabb támadások elleni fegyverhasználati jo
gosultságot hangsúlyozza -  a következőket tartalmazza: 
„Az egyébként meglevő feltételek mellett sincs azonban 
helye fegyverhasználatnak, ha az olyan személy életét 
vagy testi épségét is veszélyezteti, akivel szemben a fegy
verhasználat feltételei nem állnak fenn; nem lehet to
vábbá fegyvert használni gyermek és terhes nő ellen. De 
megnyilvánul a kíméletesség a fegyverhasználatot meg
előző -  annak elkerülésére irányuló -  intézkedéseknek, 
valamint a fegyverhasználat módjának szabályozásában 
is (amelyek szerint lehetőleg kerülni kell az élet kioltá
sát, gondoskodni kell az elsősegélyről stb.).”

d) A  fegyverhasználati jog és kötelezettség egységének 
elve

A  fegyverhasználati jog és kötelezettség egységének el
véről a miniszteri indokolásból ezt olvashatjuk: „Kétség
telen, hogy a rendőr fegyverhasználatának szabályozása
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során elsősorban e súlyos kényszerítő eszköz jogosultsági 
oldala kerül előtérbe, minthogy fontos érdek fűződik ah
hoz, hogy indokolatlanul ne kerüljön alkalmazásra.

A  társadalom védelme azonban megköveteli, hogy ha 
a rendőr a feladatát másként nem tudja teljesíteni, ak
kor éljen is a fegyverhasználati jogával. Ezért a javaslat 
bevezető része nemcsak a fegyverhasználati jogot, hanem 
a fegyverhasználati kötelezettséget is kiemeli. Ezáltal a 
törvényesség újabb biztosítékát hozza létre.”

A  rendőrség fegyverhasználatáról szóló Ftvr. beveze
tő rendelkezései kifejezetten kimondják, hogy megfelelő 
feltételek fennállása esetén a rendőrség tagjának joga és 
kötelessége a fegyver használata. A  jog és kötelesség 
rendszerint együttjáró követelmény, ugyanannak a tár
sadalmi, állami tevékenységnek két oldalát jelentheti. Ez 
vonatkozik a rendőri fegyverhasználatra éppen úgy, mint 
egyéb rendőri tevékenységre is, így pl. a kényszerintéz
kedések többségére.

A  fegyverhasználati jogosultság és kötelezettség egy
ségét nem helyes úgy értelmezni, mintha a jogosultság
gal minden esetben feltétlenül együttjárna a kötelezett
ség. Azaz, ha a fegyverhasználat alkalmazásának felté
telei fennállnak, de az intézkedő rendőr mégsem használ
ja fegyverét, nem feltétlenül vét kötelezettsége ellen. Pl. 
ha a rendőr a testi épsége ellen irányuló támadással köz
vetlenül fenyegető magatartás [Ftvr. 3. § f) pont] esetén 
nem használja fegyverét, vállalva a testi sértés kockáza
tát, nem követ el feltétlenül fegyelmi vétséget vagy bűn
tettet. Annál is inkább nem lehet abszolutizálni a jog és 
kötelezettség egységét, mert a fegyverhasználati jogo
sultság feltételei fennállásának megállapítása bizonyos 
mérlegelést kíván a rendőrtől, s nem biztos, hogy az a 
mérlegelés helyes. A  mérlegelést a rendőrnek -  az ese
tek többségében -  igen rövid idő alatt, rendszerint bo
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nyolult körülmények között kell elvégeznie. Gyakran 
nincs abban a helyzetben, hogy ellenőrizze az elébe tá
ruló kép lényegét, különbséget tegyen látszat és valóság 
között. A  fegyverhasználati kötelezettségről ugyanakkor 
csak abban az esetben lehet szó, ha a jogosultság felté
telei bekövetkeztek. Ebben az értelemben a jog és köte
lezettség egysége abszolút. A  rendőr tehát nem kötelez
hető fegyverének használatára, ha a fegyverhasználat 
feltételei nem állottak be, vagyis nincs joga erre. Pl. ter
hes nővel szemben még parancsra sem köteles fegyverét 
használni.

A  fegyverhasználat kötelezettsége annyit jelent a 
rendőrnek, hogy amennyiben annak nem tesz eleget, fe
gyelmi vagy büntetőjogi felelősséggel tartozik. A  fegyel
mi felelősség megállapítására pl. akkor kerül sor, ha az 
intézkedésre kötelezett rendőr a tőle elvárható gondos
ság elmulasztása folytán nem ismerte fel a fegyverhasz
nálat kötelező voltát, s emiatt maradt el a fegyverhasz
nálat; vagy elmulasztotta fegyverét használatra kész ál
lapotba helyezni, a fegyvert, lőszert magával vinni, s 
emiatt nem használhatta fegyverét stb.

A  rendőr büntetőjogi felelősséggel tartozik pl., ha pa
rancs ellenére nem használja fegyverét (parancs iránti 
engedetlenség Btk. 317. §), ha a kötelező fegyverhaszná
lat feltételei ellenére szándékosan mellőzi alkalmazását 
(őrutasítás vagy készenléti szolgálat szabályainak meg
szegése Btk. 326- 327. §-ok).

Konkrét esetben annak megállapítása, hogy a rendőr 
a fegyverhasználati kötelezettséget valóban megszegte-e, 
és emiatt fegyelmi vagy büntetőjogi felelősséggel tarto
zik-e, a Szolgálati Szabályzat, az egyéb szabályzatok és 
utasítások előírásait kell szem előtt tartani. (Ezekre az 
utolsó fejezetben részletesen kitérünk.)
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III. FEJEZET

A FEGYVERHASZNÁLAT 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

(Ftvr. 1- 2. §-a és a Vut. 1- 7. pontjai)

A  rendőri fegyverhasználat céljának eléréséhez, az 
alapelvek megtartásához a jogszabály olyan általános 
feltételek meglétét kívánja, amelyek nélkül vagy nem 
jogszerű a fegyverhasználat, vagy a cselekvés (noha lő
fegyver alkalmazásával történt) nem az Ftvr. alapján bí
rálandó el, jóllehet a fegyverhasználat esetei (Ftvr. 3. §) 
fennálltak. Ezek az általános feltételek a következők: a 
rendőr jogszerű szolgálatának teljesítése, a fegyvernek 
minősülő eszköz alkalmazása, a fegyverhasználat saját 
elhatározás, illetőleg parancs alapján.

1. A rendőr jogszerű szolgálatának teljesítése

A  rendőri szolgálat jogszerű teljesítése, mint általános 
feltétel két tényezőt jelent: a) a rendőrt és b) aki jogsze
rűen teljesíti szolgálatát. Ennek külön hangsúlyozása 
naivitásnak tűnik, mert természetes a két tényező együt
tes megléte. Ha azonban azt részletezzük, hogy az Ftvr.
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alkalmazásában ki a rendőr és mikor teljesít jogszerűen 
szolgálatot, már nem lesz olyan kézenfekvő a külön 
hangsúly.

a) A  rendőr fogalma a fegyverhasználat szempontjából

Az Ftvr. 1. § (1) bekezdése a rendőr fogalmáról a kö
vetkezőket tartalmazza: „A  rendőrség állományában 
szolgálatot teljesítő személyt (a továbbiakban rendőrt)... 
fegyverhasználati jog illeti meg ...

A  Vut. 1. pontja szerint pedig: „A  rendőrség hivatásos 
személyi állományú tagja, ideértve az irodai feladatkört 
ellátó -  nem szerződéses alkalmazott -  személy is, jo
gosult és köteles a tvr. alapján fegyvert használni, tekin
tet nélkül arra, hogy egyenruhát vagy polgári ruhát v i
sel, el van-e látva szolgálati fegyverrel vagy nem, végle
gesített vagy próbaidős.

Nem jogosult fegyvert használni az önkéntes rendőri 
szervezet tagja és a rendőrség szerződéses alkalmazottja.”

A rendőrség Szolgálati Szabályzata szerint: „2. A  Szol
gálati Szabályzat rendelkezései a rendőrség valamennyi 
hivatásos személyi állományára vonatkoznak, függetlenül 
attól, hogy a rendőrség mely szolgálati ágán belül telje
sítenek szolgálatot. 3. A  rendőr fogalma alatt az állam
biztonsági, a bűnügyi, a közrendvédelmi, a közlekedés- 
rendészeti és az igazgatásrendészeti szolgálatot, valamint 
a rendőri szakszolgálatot ellátók értendők.

A rendőrségi alkalmazott fogalma alatt az irodai szol
gálatot ellátók értendők.

A  rendőrség tagja alatt értendők -  rendfokozatra és 
szolgálatra való tekintet nélkül -  mindazok, akik rend
őrségi rendfokozatot viselnek.”
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Végül:

A  miniszteri indokolás a rendőr fogalmáról a követ
kezőket tartalmazza: „A  javaslat az általános rendelke
zésekben azokat a kereteket jelöli meg, amelyek között a 
rendőrség fegyverhasználatára sor kerülhet; meghatároz
za egyszersmind azokat az alapfogalmakat, amelyeknek 
tisztázatlansága nem ritkán bizonytalanság forrása volt.

A  fegyverhasználatra jogosult személyek körét meg
határozva a javaslat kimondja, hogy e jog a rendőrség 
állományában szolgálatot teljesítő személyt (röviden: 
rendőrt) illeti meg. A  javaslat nem tesz különbséget ab
ban a tekintetben, vajon a rendőr szolgálati fegyverrel 
el van-e látva vagy sem.”

Az idézett szövegekből a rendőr fogalmára többféle ki
fejezést olvashattunk: „rendőrség állományában szolgá
latot teljesítő személy .. . „rendőrség hivatásos személyi 
állományú tagja . .. „rendőrség tagja . .. „rendőrségi 
alkalmazott. .. stb. A  többfajta kifejezés egyáltalán 
nem zavaró; arra viszont alkalmas, hogy több oldalról és 
pontosan körülhatárolja a rendőr fogalmát, illetőleg ki
zárja e fogalomkörből azokat a személyeket, akik a fegy
verhasználat szempontjából nem tekinthetők rendőrnek.

A hivatkozott szabályokat összegezve: a rendőr fogal
mán azokat a személyeket kell értenünk, akik rendőri 
rendfokozatot viselnek -  tekintet nélkül arra, hogy ál
lambiztonsági, bűnügyi, közlekedésrendészeti vagy rend
őri szakszolgálatot (anyagi és technikai, pénzügyi, sze
mélyügyi, egészségügyi és irodai szolgálatot) látnak el; 
egyenruhát vagy polgári ruhát viselnek, el vannak-e lát
va szolgálati fegyverrel vagy sem, véglegesítették őket, 
vagy csupán próbaidős szolgálatot teljesítenek. A  fegy
verhasználat szempontjából rendőri rendfokozatnak kell 
tekinteni a rendőri irodai rendfokozatot is, minthogy az
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irodai feladatkört ellátók, de nem szerződéses alkalma
zottak is a rendőrség hivatásos személyi állományú tag
jainak minősülnek (lásd Vut. 1. pontját).

1971. június elsejétől a kinevezett és polgári alkalma
zottak nem rendőrök a fegyverhasználat szempontjából.

A  hivatásos állományra hivatkozás elsősorban arra 
utal, hogy a rendőrségnek ez idő szerint, csak hivatásos 
és szerződéses állománya van. Ha rendőri feladatok ellá
tására sorállományú katonákat (pl. a BM karhatalom ál
lományába tartozó sorállományú katonát) alkalmazná
nak vagy alkalmaznak, akkor a hivatásos állomány meg
nevezés nem lenne elegendő ahhoz, hogy ezek a szemé
lyek a fegyverhasználat szempontjából rendőrnek minő
süljenek. A  rendőri minőség pedig elengedhetetlen fel
tétele a jogos fegyverhasználatnak.

A Vut. 1. pontjában, illetőleg a Szolgálati Szabályzat
ban használt „hivatásos állomány” kifejezés azonban 
nem okoz jogi, értelmezési problémákat, mert az Ftvr. 
-  mint az előbbieknél erősebb jogforrás -  a „rendőrség 
állományában szolgálatot teljesítő” kifejezést használja, 
s ebbe a fogalomba beletartozik a hivatásos állomány 
éppen úgy, mint a sorállomány. Ez a fogalmazás -  ha 
más kifejezéssel is -  megfelel a Btk. 103. § (1) bekezdé
sében, illetőleg a Btké. 32. §-ában meghatározott, a 
rendőrség tagjaira vonatkoztatott katona fogalmának. 
E jogszabályokban pedig a rendőrség tagján a tényleges 
állományú, vagyis aktív rendőri szolgálatot teljesítő 
rendőröket kell érteni. Más oldalról szemlélve: nem 
tényleges állományú a nyugalmazott, a tartalékállomá
nyú és az állásától felfüggesztett rendőr, miután tényle
gesen nem áll szolgálati viszonyban; ezért fegyverét, 
mint rendőr nem használhatja.

A  beosztásából felfüggesztett rendőr teljes szolgálati 
viszonya ugyan nem szűnik meg (illetményének legfel
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jebb 50%-át lehet csak visszatartani, függelmi viszonya 
továbbra is fennáll stb.), tényleges állományúnak még
sem tekinthető. A  Belügyminisztérium hivatásos állomá
nyának Fegyelmi Szabályzata -  többek között előírja: 

„ . . .  A  felfüggesztés elrendeléséről szóló parancsot a 
közvetlen vezető hajtja végre. A  parancsot ismertetés 
után az érintett beosztottal alá kell íratni. Ezzel egy idő
ben a felfüggesztett szolgálati igazolványát és fegyverét 
be kell vonni. Indokolt esetben intézkedni kell az önvé
delmi és egyéb lőfegyverek bevonásáról is.”  (76. pont) 

A  78. pont szerint: „A  felfüggesztett beosztott a fel
függesztés tartama alatt hatósági jogokat nem gyakorol
hat, szolgálatot nem teljesíthet, egyenruhát nem viselhet.

A felfüggesztett a felfüggesztési időtartam alatt állo
máshelyét elhagyhatja, azonban vezetőjének köteles be
jelenteni, hogy hova távozik. A  felfüggesztés időtartama 
alatt munkát csak a felfüggesztést elrendelő vezető en
gedélyével vállalhat.”

A tényleges állományviszony fennállása szempontjából 
jelentősége van az állományviszony kezdetének, illetőleg 
megszűnésének.

A hivatásos állományúak szolgálati viszonya azzal ve
szi kezdetét, hogy a kinevezésükről készült állománypa
rancsot ismertetik velük (s nem attól, amikor esküt vagy 
fogadalmat tesznek). Szolgálati viszonyuk akkor szűnik 
meg, amikor az elbocsátásukat (lefokozásukat) elrendelő 
állományparancsot közlik velük.

A  sorállományú tényleges szolgálata azzal az aktussal 
kezdődik, amikor a behívóparanccsal az illetékes katonai 
kiegészítő parancsnokságon jelentkezik és őt nyilvántar
tásba veszik. A  tényleges állomány megszűnését az je
lenti, amikor ugyancsak a kiegészítő parancsnokságon 
bejegyzik leszerelését (tartalékállományba helyezését).

Az állományviszony előbbiekben írt kezdete és meg
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szűnése közötti időben a rendőr tényleges szolgálatban 
áll akkor is, ha konkrét szolgálatot nem végez; pl. sza
badságát, szabadnapját tölti, önkényes eltávozáson van 
stb. Ennek az a jogi értelme, hogy nem minősül jogtalan
nak a fegyverhasználat kizárólag azért, mert a rendőr 
szabadságának, szabadnapjának stb. tartama alatt alkal
mazta ezt a kényszerintézkedést.

b) A jogszerű szolgálat teljesítése

Az Ftvr. 1. §-a szerint a rendőrt a fegyverhasználati 
jog „szolgálata jogszerű teljesítése során” illeti meg.

A  Vut. 2. pontja szerint: „A  rendőr szolgálatát akkor 
teljesíti jogszerűen, ha a törvények és más jogszabályok, 
valamint ezek alapján kiadott parancsok és utasítások 
szerint jár el. Fegyverhasználatra akkor kerülhet sor, ha 
a rendőr szolgálatban van, vagy szolgálatilag lép fel.”

A  miniszteri indokolás kimondja: „A  fegyverhaszná
lat általános előfeltételeként mondja ki a javaslat, hogy 
a rendőrt csak szolgálatának jogszerű teljesítése során 
illeti meg a fegyverhasználati jog, mégpedig csak végső 
esetben, ha feladatának teljesítéséhez az elkerülhetetle
nül szükséges.”

A  rendőr „szolgálata jogszerű teljesítése során” kifeje
zés két, egymástól el nem választható feltételt jelent: 1. a 
rendőri cselekvés (magatartás) jogszerűségét, amelyet 2. 
szolgálati minőségben (ennek során) teljesít. E két felté
tel szoros összefüggését már itt elöljáróban külön hang
súlyoznunk kell, mert pl., ha a rendőr nem szolgálati mi
nőségében használja fegyverét (hanem magánember
ként), szó sem lehet cselekvésének, tehát a fegyver hasz
nálatának jogszerűségéről. (Természetesen használhatja 
a rendőr fegyverét magánemberként is jogszerűen, ha pl. 
a jogos védelem vagy végszükség feltételei fennállnak.



Ilyenkor cselekvését nem az Ftvr. szabályai, hanem a 
büntetőjog más rendelkezései alapján bírálják el).

ad.1. A rendőri cselekvés (magatartás) jogszerűsége

A  rendőr intézkedésének, cselekvésének jogossága 
vagy jogszerűtlensége azon múlik, hogy a kérdéses ma
gatartás megfelel-e az akkor hatályos törvények és jog
szabályok előírásainak, illetőleg e jogszabályok alapján 
kiadott parancsoknak vagy utasításoknak.

A rendőr jogszerű tevékenysége szempontjából első
sorban figyelembe veendő jogszabályok: a rendőrségről 
szóló tvr., a Büntető Törvénykönyv, a büntetőeljárási 
tvr., az állam biztonságát, a közbiztonságot és közrendet, 
a közlekedés rendjét, a társadalmi tulajdon védelmét, az 
állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit érintő 
egyéb jogszabályok.

Természetesen hosszú lenne felsorolni mindazokat a 
jogszabályokat, amelyek közvetlenül vagy közvetetten 
kapcsolatban állnak a rendőri tevékenységgel, s amelye
ket figyelembe kell venni a rendőr jogszerű tevékenysé
gének elbírálásakor; ezért a rendőrség Szolgálati Sza
bályzata is csak arra szorítkozik, hogy röviden összefog
lalja a rendőrség feladatát s a feladatok teljesítésének 
alapvető módszereit.

A 9. pont a következőket tartalmazza: „A  rendőrség 
feladata a szocialista társadalmi rend, a közrend és köz- 
biztonság védelme, a bűnözés elleni harc, az állampolgári 
fegyelem és a szocialista együttélés szabályainak betar
tására irányuló megelőző tevékenység.”

A  10. pont szerint: „A  rendőrség feladatának ellátása 
során a dolgozó népre, az állami, gazdasági és társadalmi 
szervekre támaszkodva védi az állam biztonságát, a tár
sadalmi tulajdon sérthetetlenségét, az állampolgárok sza
badságát. személyi és vagyonbiztonságát, biztosítja a szo-
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cialista törvényesség betartását. Szervezi és ellenőrzi a 
közlekedés rendjét. Ellátja az állampolgárokat a hatás
körébe utalt személyi okmányokkal.”

A  rendőri tevékenység része az államigazgatási tevé
kenységnek, ez utóbbinak speciális változata. A  rendőri 
tevékenység további sajátossága abban áll, hogy a bün
tető igazságszolgáltatás megvalósításában közreműködik 
a bűncselekmények felderítése és megelőzése érdekében 
kifejtett sokoldalú tevékenységével. A  rendőr, amikor 
rendőri tevékenységet fejt ki -  ugyanúgy mint az ál
lamigazgatás, illetőleg igazságszolgáltatás egyéb szervei
nek tagjai -  hivatalos személyi minőségben jár el. 
Rendőri tevékenységnek tekintjük azokat a cselekvése
ket, amelyek közvetlenül azt a célt szolgálják, amit a 
Szolgálati Szabályzat 9. és 10. pontjai tartalmaznak. Nem 
rendőri szolgálat a rendőri szakszolgálat; tehát a rend
őrorvos, tanár, pénztáros stb. nem rendőri szolgálatot tel
jesít. Fegyverét mégis használhatja, ha rendőri szolgálat 
teljesítésére kényszerül vagy kötelezett. Pl. a rendőror
vos hazafelé menet, ha azt látja, hogy valaki súlyos bűn
tettet akar elkövetni, szolgálatilag fellép és használja 
fegyverét.

A  rendőr a Btk. 114. §-ának (1) bekezdés b) pontja ér
telmében, mint az államigazgatási szerv tagja, akkor cse
lekszik hivatalos személyi minőségben, ha tevékenysége 
az alkalmazó szerv (tehát a rendőrség) rendeltetésszerű 
működéséhez tartozik. Hivatalos személyi minőségében a 
rendőrt -  amiként más hivatalos személyt is -  fokozott 
büntetőjogi védelem illeti és fokozott büntetőjogi felelős
ség terheli. A fokozott büntetőjogi védelem mindenek
előtt azt jelenti, hogy a rendőrrel való szembeszegülés 
olyan eseteit is bűncselekménynek tekinti a Btk., amely 
nem hivatalos személy vonatkozásában nem vagy csak 
enyhébb súlyú bűncselekmény. A  rendőr fokozott fele
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lőssége -  közismerten -  több irányú, sőt valamennyi 
hivatalos személy közül a legszélesebb körű. A  fokozott 
felelősség részét alkotják olyan kötelezettségek is, ame
lyeknek teljesítése nagy bátorságot, körültekintést, oly
kor a testi épség kockázatát is igénylik. A  fokozott bün
tetőjogi védelem az ilyen kötelezettségek teljesítésére 
vonatkozóan nem nyújtana elegendő biztonságot a rend
őrnek. Szükség van tehát a fegyverhasználat jogára is. 
A  fegyverhasználati jog akkor illeti meg a rendőrt, ha 
hivatását jogszerűen teljesíti. Egyébként minden hivata
los személyt csak akkor illeti meg a védelem, ha hivatali 
kötelességét teljesíti. Ebben a rendőr egyforma minden 
más, hivatalos személlyel.

Hivatali kötelességét pedig akkor teljesíti a hivatalos 
személy, amikor a jogszabály által hatáskörébe utalt va
lamilyen teendőt lát el.

A  hivatalos személy (tehát a rendőr is) hatáskörére vo
natkozóan egyet kell értenünk a Btk. Kommentárjának 
szerzőjével: „A  hivatalos személy hatásköre azoknak a 
tennivalóknak az összessége, amelyek a hivatalos sze
mélyt ebben a minőségében jogszabály alapján terhelik. 
A  feladatok bármelyikének a teljesítése rendszerint cse
lekvésben, tevékenységben ölt testet. Sőt, a hivatali kö
telesség teljesítése (a hivatalos eljárás) többnyire a hiva
talos személy cselekvéseinek rövidebb-hosszabb láncola
tából áll. A  hivatalos ügy intézése szempontjából ezek a 
cselekvések nem egyenrangúak. Büntetőjogi megítélésük 
azonban egyforma. Ezért a tényállásszerűség oldaláról 
nézve teljesen közömbös, hogy a hivatali kötelesség tel
jesítését alkotó cselekvéssornak melyik tagja elé gördíte
nek akadályt stb. Aki megakadályozza a végrehajtó 
helyszínre utazását, éppen olyan büntetőjogi megítélés 
alá kerül, mint aki a lefoglalt dolgot kiragadja a végre
hajtó kezéből, vagy mint aki meghiúsítja, hogy a. végre-
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hajtó a lefoglalt dolgot az állami raktárba szállítsa. Eb
ben a megvilágításban lehet és kell dönteni arról, hogy 
mikor kezdődik és fejeződik be a hivatali kötelesség tel
jesítése. A hivatalos tevékenységi folyamatba beletarto
zik minden olyan cselekvés, amelyre a hivatali köteles
ség teljesítése végett szükség volt.

A  hatáskör tehát cselekvési, tevékenységi keret; annak 
megszabása, hogy mit tehet, illetőleg mit kell tennie a 
hivatalos személynek. A  mondottakból folyik továbbá, 
hogy a hivatali kötelesség teljesítése szempontjából nincs 
különbség kötelező és engedélyező szabály között. Ha a 
jogszabály egyenesen megparancsol egy tevékenységet, 
éppúgy hivatali kötelességet ír elő, mint amikor a hiva
talos személy mérlegelésére bízza a cselekvés megválasz
tását. Ennélfogva, aki a hivatalos személy belátására bí
zott, attól függő hivatalos tevékenységet gátol, a hivatali 
kötelesség teljesítését akadályozza.”

Ha a rendőr parancsra vagy utasításra teljesíti köte
lezettségét, úgy tevékenységéért az azt kiadó elöljáró tar
tozik felelősséggel egyedül, kivéve, ha a rendőr tudta, 
hogy a parancs vagy utasítás jogellenes. (Erről részlete
sen a későbbiekben lesz szó.)

A  hatáskörben cselekvés még nem jelent feltétlen jog
szerűséget; a hivatali kötelesség teljesítésének módját, 
alakiságát is figyelembe kell venni. Erre vonatkozóan a 
Btk. Kommentárja a következőket írja: „A  jogszerűség 
értelme vitás. Bizonytalanság uralkodik mindenekelőtt a 
tekintetben, hogy mire vonatkozik. A  204/1964. IM sz. 
(IK. 1964. május 12.) tájékoztató szerint „jogszerűen tel
jesíti hivatali kötelességét az a hivatalos személy, aki a 
jogszabályok által hatáskörébe utalt teendőket látja el” . 
Ebből az következnék, hogy a jogszerűség a cselekvés 
hatáskörbe tartozásának az ismérve. Tehát ugyanazt fe
jezné ki, mint a hivatali kötelesség. Ámde nem így van.
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Annál kevésbé, mert ebben az esetben nem lenne értelme 
a „jogszerű” jelzőnek. A  tényleges helyzet az, hogy a jog
szerűség a hatáskörbe tartozó, tehát hivatali kötelességet 
betöltő cselekvés meghatározott módja. Ennek felisme
résére jó emlékezetbe idézni a következőket:

A tudatos cselekvést mindig latolgatás előzi meg. En
nek során állást foglal az ember először is abban, hogy 
egyáltalán cselekszik-e; majd arról dönt, hogy ha cselek
szik, akkor ezt vagy azt teszi-e; végül afelől határoz, 
hogy amit tesz, azt így vagy úgy viszi-e végbe. A  hivata
los személy ténykedését hasonló gondolati művelet vezeti 
be. Csak, míg a közönséges ember a jogrend részéről vi
szonylag kevésbé kötötten dönt magatartásáról, addig a 
hivatalos személyre egy sereg jogi kötöttség nehezedik. 
Számára a hatásköri szabályok rendszerint kötelezően 
előírják, hogy kell-e cselekednie, s ha igen, mit. Az eljá
rási rendelkezések, működési szabályok pedig többnyire 
azt is rendezik, hogy miként kell kiviteleznie a hatáskö
rébe utalt cselekvést. Kétségtelen azonban, hogy amilyen 
egyszerű az elvont gondolkodás síkján a cselekvés tar
talma (iránya, terjedelme) és módja között különbséget 
tenni, éppen olyan nehéz az adott cselekvések világában 
a választóvonalat megvonni. De ez mit sem változtat an
nak igazságán, hogy a valóságban végbe ment cselekvés 
sohasem valaminek a tevése csupán, hanem mindig va
lahogyan tevés is.

A  204/1965. IM sz. tájékoztató továbbá megállapítja: 
„A  bírói gyakorlat szerint az elkövető nem vizsgálhatja 
a hivatalos személy eljárásának tartalmi helyességét. 
A  hivatalos személy elleni erőszak tehát -  tekintet nél
kül az intézkedés tartalmi helyességére -  minden eset
ben megvalósul, ha a hivatalos személy eljárása formai
lag törvényes volt.” Mindebből az következik, hogy szó
ba sem jöhet a teljes, az anyagi és eljárási joggal min
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denben való megfelelőség. A hivatalos személy cselekvé
sének az anyagi joggal való összemérése eleve kívül re
ked a jogszerűség vizsgálatán. Ehhez képest a lényegi 
megfelelés sem lehet követelmény. Marad a hasonlóság, 
ami nem más, mint a cselekvésnek egyes alaki előírások
kal való egyezése. Ennek a felfogásnak magától értető
dően megvannak a maga mélyebben fekvő okai.

A  hivatalos személyek az állam szervei. Hivatali mű
ködésük az állami célokat szolgálja. Ezek a célok az ún. 
anyagi jogszabályokban öltenek testet. Ahhoz, hogy a 
hivatalos személyek minél teljesebben érvényt szerezze
nek ezeknek a rendelkezéseknek, működésük módja is 
-  eljárási alakiságokkal -  pontosan körülírt. Amíg a 
hivatalos személy működése megfelel ezeknek az eljárási 
alakiságoknak, vélelmezni kell, hogy tevékenysége az 
anyagi jogszabály érvényre juttatása. De, hogy valóban 
így van-e, csak utólagosan állapítható meg. Ám, ha az 
állam élni akar, biztosítania kell a hivatalos személyek 
működését az általa megszabott alakiságok keretei kö
zött még akkor is, ha ez a működés nem felel meg léte
sítő okának, az anyagi jogszabálynak. A  mondottakból 
következik, hogy a hivatalos személyek működésének 
alakiságaira, a hivatali tevékenységük kifejtésének 
módjára vonatkozó jogi előírások bizonyos fokú önálló
ságot nyernek, s éppen ez a viszonylagos függetlenség a 
hivatalos személyeket megillető fokozott büntetőjogi vé
delem tulajdonképpeni tárgya. Ti. éppen ezekben a kül
sőségekben jelenik meg és lesz kézzel foghatóvá a hiva
talos személy rendes működése.

Végeredményben tehát a jogszerűség e helyütt annyit 
tesz, hogy a hivatalos személy tevékenységének szembe
ötlő mozzanatai megfelelnek a működésének módját 
meghatározó szabályoknak. Ez az értelme az Indokolás
ban foglalt álláspontnak is, amely a bírói gyakorlatra
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hivatkozással a következőket állapítja meg: „ . . . az  elkö
vető akkor hivatkozhatik a hivatalos személy hivatali 
kötelessége jogszerű teljesítésének hiányára, ha a hiva
talos személy eljárása minden mérlegelés szüksége nél
kül is félreismerhetetlenül jogellenesnek mutatkozik” .

A  tétel nem hagy kétséget az iránt, hogy ez a tényál
lási elem csak az alaki jogszabályokkal való összhangot 
jelenti, de ebben a viszonylatban sem a teljes megfele
lést.

A  szabálytalanság jellege és mértéke esetenként bírá
landó el. Azok az előírások, amelyeknek tárgya a hiva
talos személy cselekvésének a mikéntje, rendszerint alaki 
(eljárási) rendelkezések. Ilyenek pl. azok, amelyek meg
szabják, hogyan kell igazoltatni, előállítani, bekísérni, 
vonatról, villamosról leszállítani valakit, továbbá, ame
lyek megállapítják a zárt lakásba való behatolás vagy az 
ingó dolog lefoglalásának módját. Ami pedig a szabály
talanság súlyát illeti, nyilvánvaló, hogy valamilyen je
lentéktelen, alaki szabálytalanság nem teszi jogszerűt
lenné a hivatalos személy tevékenységét, eljárását. Így 
pl. a bírósági végrehajtási eljárás szabályai kimondják, 
hogy a végrehajtási cselekményeket munkanapon reggel 
nyolc óra és este nyolc óra között lehet végezni (Vht. 31. 
§ (1) bek.). Adott esetben azonban nem lesz feltétlenül 
jogszerűtlen az a végrehajtási cselekmény, amelyet nyolc 
óra előtt néhány perccel foganatosít a végrehajtó. Sőt, 
a Legfelsőbb Bíróság szerint pl. még a tanú alkalmazásá
nak mellőzése sem teszi érvénytelenné a végrehajtási 
cselekményt annak ellenére, hogy a Vht. 32. §-ának (1) 
bekezdése a tanú alkalmazását kötelezően előírja (PJD 
1216.).

A  most körvonalazott bírói gyakorlatot a szakirodalom 
nem fogadja egyhangú helyesléssel. Van ugyanis olyan 
nézet, amely nem azt tartja döntőnek, hogy anyagi vagy
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alaki jogszabálysértésről van szó, hanem a jogsértés sú
lyát. Eszerint a tartalmi és alaki tényezők nem választ
hatók el egymástól, kölcsönhatásban vannak, feltételezik 
egymást. Következésképpen az a hivatali tevékenység, 
amely tartalmilag jogszerűtlen, akkor is az, ha a hivata
los személy alaki szabálytalanságot nem követett el. Ép
pen ezért az a helyes megoldás, amely a jelentős érdek- 
sérelemmel járó akár anyagi, akár alaki jogsértés alap
ján jogszerűtlennek minősíti a hivatalos személy tevé
kenységét. S hogy mi tekinthető jelentős (lényeges) ér
deksérelemnek?; erre a Btk. -  úgymond -  megadja a 
választ azzal, hogy a hivatalos személy egyes jogtalan 
tevékenységét hivatali bűntettként büntetés alá helyezi. 
Az ilyen jogtalan támadással szemben ugyanis jogos vé
delemnek van helye. 

Az előrebocsátott okfejtés igen tetszetős. De több pon
ton sebezhető.

A  jogsértés súlyát alapul vevő nézet először is adós 
marad azzal, hogy milyen értelmet kíván tulajdonítani a 
tartalom és alak elválaszthatatlanságának. Annyi bizo
nyos, hogy ez a szoros összetartozás nem zárja ki a meg
különböztetés lehetőségét. A  két fogalom között ugyanis 
valóságos különbség van, s ez alapon gondolati megkü
lönböztetésük nemcsak nem lehetetlen, hanem egyene
sen szükségszerű és mindennapos dolog. Mi értelme len
ne egyébként az olyan szokványos perrendtartási rendel
kezésnek, amely más hatást fűz egyfelől az alaki, másfe
lől az anyagi jogszabálysértéshez.

De sántít az érvelés abban a részében is, amelyben a 
jogos védelmi helyzetet állítja az érdeksérelem súlyának 
mércéjéül. Eszerint az állampolgár érdeksérelme akkor 
jelentős, ha a hivatalos személy jogtalan fellépése bűn
tettet valósít meg. Ezzel szemben ugyanis az állampolgár 
jogosan védekezhetik. -  Jogos védelemnek azonban
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nemcsak bűntettet kimerítő, hanem minden jogtalan tá
madással szemben helye lehet. - Másfelől pedig éppen a 
körül forog a vita, hogy mikor jogszerűtlen (jogtalan) a 
hivatalos személy cselekvése. Helytelen erre azt válaszol
ni, hogy akkor, ha ellenében jogos védelem fejthető ki. 
Ugyanis nem a jogszerűséget kell a jogos védelem függ
vényévé tenni, hanem megfordítva, a jogos védelmet 
kell a jogszerűtlenségből (jogtalan támadásból) származ
tatni.

Különben sem meggyőző az a beállítás, amely az ál
lampolgár érdeksérelmének nagyságát aszerint méri, 
hogy merített-e ki, s ha igen, milyen bűntettet a hivata
los személynek jogszerűtlenül teljesített hivatali köteles
sége. A hivatalos személlyel szemben álló fél érdeksérel
mének jelentősége teljesen független attól, hogy a hiva
talos személy pl. jogtalan előnyszerzési vagy jogtalan 
hátrányokozási céllal szegte meg kötelességét. Sőt, ebből 
a szempontból az is közömbös, hogy egyáltalán van-e 
büntetőjogilag bármiféle alanyi mozzanat.

A bírói gyakorlat egyelőre abban a mederben halad, 
melyet a Legfelsőbb Bíróság jelölt ki számára a követ
kező iránymutatással: „A  fokozott büntetőjogi védelem 
a hatáskörébe tartozó ügyben eljáró hatósági közeget ak
kor is megilleti, ha eljárásának jogszerűsége anyagi jogi 
szempontból kétes, vagy eljárása során valamilyen sza
bálytalanságot követett el.” (B. törv. 3554/1952.)

A jogszerűségnek most vázolt felfogásából önként adó
dik, hogy az alakilag szabályos hivatali tevékenységgel 
szemben tartalmi jogtalanság (anyagi jogellenesség) cí
mén nincs helye jogos védelemnek. Egyidejűleg v iszont 
utalni kell arra, hogy jogtalan támadásnak minősülhet 
s jogos védelmi helyzetet teremthet a hivatalos személy
nek olyan ténykedése, amely nem tartozik hatáskörébe.”
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ad.2. A rendőr szolgálati minősége

Az előző pontban láttuk, hogy a hatáskörben cselekvés 
jogszerűségéhez alaki követelmények is szükségesek. A 
rendőr vonatkozásában -  az általános alaki feltételek 
mellett -  a legfontosabb alaki feltétel a szolgálatteljesí
tés. Az ezzel kapcsolatos szabályokat és a joggyakorlatot 
a Btk. Kommentárja a következőképpen foglalja össze: 
„Annak elbírálása, hogy a hivatalos személy adott eset
ben hivatali kötelességét teljesíti-e, gyakran azon fordul, 
megállapítható-e a hivatalos személy szolgálatban léte 
vagy nem. A hivatali kötelesség teljesítését és a szolgá
latban létét egymást feltételező tényekké szokták össze
kapcsolni, valahányszor olyan hivatalos személy elleni 
erőszak tárgyában kell állást foglalni, amelyet rendészeti 
(fegyveres) testület tagjának a „sérelmére” követnek el. 
Az egymást feltételezés azt jelenti, ha adva van az egyik 
tény vagy tétel, szükségszerűen megvalósul, illetőleg ér
vényesül a vele, a mondott viszonyba állított másik tény, 
illetőleg tétel. Vagyis a jelen esetre vonatkoztatva: ha az 
említett hivatalos személy hivatali kötelességét teljesíti, 
egyben szolgálatban van, és megfordítva: ha szolgálat
ban van, egyúttal hivatali kötelességét is teljesíti.

A  hivatalos személy szolgálatban léte a hivatali köte
lesség teljesítését kísérő alaki mozzanat. Nem az a ren
deltetése, hogy a tevékenységnek hivatali kötelességből 
fakadó voltát megalapozza. A szolgálatban lét nem köl
csönöz a tevékenységnek hivatalos jelleget. Ennek forrá
sa a hatáskör. Ellenben, aki hivatali hatáskörében jár el, 
vagy kíván eljárni -  a hivatalos személyek szóban levő 
osztályára korlátozva a megállapítást -  tartozik szolgá
latban lenni, illetőleg szolgálatba lépni. Csak ez az érte
lem olvasható ki a következő rendelkezésekből: „A  
rendőrség feladata . . .  a közrend és a közbiztonság vé
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delme.” (1955. évi 22. sz. tvr. 1. §). „A  közrend és a köz- 
biztonság megsértése vagy veszélyeztetése esetén a rend
őr jogosult és köteles bárkivel szemben szolgálatilag fel
lépni. A  rendőr olyan esetben szolgálaton kívül is jogo
sult és köteles fellépni, ha szolgálatban levő rendőr nincs 
jelen, vagy a szolgálatban levő rendőrt intézkedésében 
segíteni kell” (1955. évi 22. sz. tvr. 13. § (1) bek.). Tehát 
a fellépésnek mindenkor előfeltétele a közrend és köz- 
biztonság megsértése vagy veszélyeztetése. A  rendőrnek 
pedig feladata a közrend és közbiztonság védelme. És ha 
feladata, fellépésével hivatali kötelességét teljesíti. Ha 
pedig hivatali kötelességét teljesíti, ezt kifejezésre kell 
juttatnia, azaz szolgálatba kell helyeznie magát.

A szolgálatba lépés tehát olyan alakiság, amely a cse
lekvésnek hivatali kötelességből származó mivoltát köz
vetíti a címzettek tudatához. Ha a hivatalos személy ezt 
elmulasztja, tevékenysége hiába fakad hivatali köteles
ségből, nincs lehetőség arra, hogy azt abból eredőnek is
merjék fel és el az érintettek. És, mert a hivatalos sze
mély elleni erőszak szándékos bűntett (a felismerés lehe
tetlensége természetesen a gondatlanságot is kizárja), to
vábbá, mivel a szándékos elkövetés egyértelmű a törvé
nyi tényállás valamennyi (jogellenességi) elemének he
lyes tudati tükröződésével, tehát jelen esetben annak fel
ismerésével is, hogy a hivatalos személy hivatali köte
lességét teljesíti, végül minthogy ez a felismerés nincs 
(és nem is lehet) adva, a bűntett sem jön (jöhet) létre. 
Ez alapon mondotta ki a Legfelsőbb Bíróság a követke
zőket: „A  fokozott büntetőjogi védelem az önkéntes 
rendőrt természetesen csak akkor illeti meg, ha az őt hi
vatásának jogszerű gyakorlásában erőszakkal vagy ve
szélyes fenyegetéssel akadályozó, intézkedésre kénysze
rítő, illetőleg tettleg bántalmazó személy tudomással bírt 
arról, hogy önkéntes rendőrrel áll szemben, s az ilyen
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minőségében lép fel. Ezzel kapcsolatban az Elnökségi Ta
nács rámutat azon előfeltétel fennállásának szükségessé
gére, hogy az önkéntes rendőr fellépése előtt magát szol
gálatba helyezze, kinyilvánítsa ténykedésének szolgálati 
jellegét s ennek külső jeleként a megkülönböztető jelzés
sel ellátott karszalagot felvegye” (BJD 712.).

„Annak előrebocsátásával, hogy a bántalmazás oka a 
feljelentés volt, három változat lehetséges. Az elsőben a 
bántalmazó azt sem tudja, hogy akit bántalmazott, ön
kéntes rendőr. Ilyenkor természetesen nem is felel hi
vatalos személy elleni erőszakért. A  másodikban a bán
talmazó tudja, hogy a „sértett” önkéntes rendőr, s azt is 
tudja, hogy ebbeli minőségében tette a feljelentést. Eb
ben az esetben nyilvánvalóan helye lehet a hivatalos sze
mély elleni erőszak megállapításának. A  harmadik vál
tozatban a bántalmazó tudja, hogy a „sértett” önkéntes 
rendőr, de arról nincs tudomása, hogy ilyen minőségben 
tette a feljelentést. A  Legfelsőbb Bíróság az utóbb emlí
tett tényállás alapján is lehetőséget lát a hivatalos sze
mély elleni erőszak megállapítására. Ez következik abból 
a határozatából, amely szerint: minthogy az önkéntes 
rendőr nem közvetlenül lépett fel a terhelttel szemben, 
hanem ellene feljelentést tett, természetszerűen nem me
rült fel a szükségessége annak a követelménynek, hogy 
szolgálatba helyezkedését külsőleg felismerhető módon 
kifejezésre juttassa (BJD 712, ill. 623.).

Ami az alakiságokat illeti, a fentebb idézett bírósági 
döntés megadja az általános iránymutatást. Az egyen
ruha, karszalag vagy jelvény rendszerint azt jelenti, 
hogy viselője szolgálatban van. Ha azonban a közérdek 
védelmében késedelem nélküli intézkedésre van szükség, 
elegendő az arra való határozott, félreérthetetlen hivat
kozás, hogy az intézkedő személy rendőrként, munkás
őrként, illetőleg önkéntes rendőrként lép fel (vö. BJD
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623.). Olykor viszont a rendőri egyenruha viselése egy
magában nem jelzi a szolgálatban létet. Példa rá a Leg
felsőbb Bíróságnak az a döntése, amely a következőkép
pen indokolt: „L. B. rendőr a vádbeli időben nem volt 
szolgálatban. De, amikor látta a vádlott és Sz. Gy. rend
zavaró viselkedését, joga és módja lett volna magát szol
gálatba helyezni és hivatását gyakorolni. Hivatásának 
jogszerű gyakorlásában pedig akkor járt volna el, ha a 
rendbontókat magatartásuk beszüntetésére hívja fel, 
rendőri mivoltának hangsúlyozása mellett. L. B. azonban 
nem ezt tette, hanem maga is tettlegesen beavatkozott a 
vele együtt mulató Sz. Gy. és a vádlott között kialakult 
dulakodásba. L. B. rendőrnek ilyen módon történt fel
lépését természetesen nem lehet olyannak tekinteni, mint 
aki hivatása körében járt el” (BJD 705.).

A szolgálatba lépés, illetőleg a rendőri szolgálattelje
sítés jellegére vonatkozóan figyelemre érdemes a Legfel
sőbb Bíróság Elnökségi Tanácsának 470/1967. sz. állás- 
foglalása, amelyet teljes terjedelemben idézünk (BH 
1968. 3. sz. 5624. sz. jogeset): „A  katonai bíróság bűnös
nek mondotta ki a terheltet hivatali visszaélésben és 
szolgálati közeg ellen elkövetett, testi sérülést eredmé
nyező erőszakban, és ezekért elítélte. A  Legfelsőbb Bíró
ság a fellebbezéseket elutasította. 

A  szolgálatban nem levő rendőr terhelt polgári ruhá
ban a vendéglőben tartózkodott, ahol italt fogyasztott. 
A szomszédos asztalnál nagyobb társaság szórakozott. 
Amikor eltávoztak, a terhelt utánuk ment, hogy az egyik 
nővel megismerkedjék. Mivel a leány nem akart vele 
szóba állni, a hátrább haladó és a leány társaságában 
levő P. L. polgári egyént a terhelt igazolásra szólította 
fel. P. L. kérdésére pedig, hogy ezt milyen jogon teszi, 
azt a választ adta, hogy ő rendőr. Mikor pedig a polgári 
egyén ennek igazolására hívta fel, azt megütötte.
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Az időközben helyszínre érkezett rendőrjárőr egyik 
tagja -  aki előtt a terhelt nem fedte fel, hogy rendőr -  
igazolásra szólította fel. A  terhelt ezt megtagadta, és a 
rendőrt ellökte, aki elesett, s ennek következtében 8 na
pon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Ezután a terheltet 
lefogták, és az őrsre előállították.

A fenti határozatok ellen emelt törvényességi óvás a 
következőket tartalmazza:

1. A  terhelt P. L. polgári egyénnel szembeni fellépése
kor a rendőrség ideiglenes szolgálati szabályzatának 291. 
pontjában foglaltak ellenére az intézkedés előtt nem mu
tatta fel rendőrigazolványát, s így, bár rendőri mivoltára 
hivatkozott, intézkedése során mégsem lehetett őt hiva
talos személynek tekinteni, miután az a személy, akivel 
szemben fellépett, sem tekinthette őt annak. A hivatalos 
személy ugyanis hatalmát csak akkor gyakorolhatja, ha 
arra való jogosultságát igazolja. Ennek hiányában a 
megkülönböztetett védelem sem illeti meg. A  terhelt ek
ként -  mivel a cselekmény elkövetésekor polgári ruhá
ban volt, és hivatalos személyi minőségét nem tudta 
nyilvánvalóvá tenni -  hivatalos személyként nem jár
hatott el. Következésképpen hivatali bűntett alanya sem 
lehetett. Cselekménye ezért nem a Btk. 144. §-ában írt 
hivatali visszaélést, hanem a Btk. 219. §-ában meghatá
rozott garázdaságot valósította meg.

2. A törvényességi óvás szerint tévesen minősítették 
az eljáró bíróságok a terheltnek a készenléti szolgálat
ban levő és ennek során intézkedő rendőrrel szemben 
tanúsított magatartását a Btk. 318. §-ában meghatározott 
szolgálati közeg elleni erőszaknak, mivel kettőjük között 
függelmi viszony nem volt. A  Legfelsőbb Bíróság Kato
nai Kollégiuma 395. számú állásfoglalásában éppen a 
függelmi viszony hiányából vonta le azt a következte

43



test, hogy a rendőrség és a fegyveres erők tagjai -  az 
együttes alkalmazás esetét kivéve -  függelemsértést 
nem valósíthatnak meg. Erre figyelemmel pedig a terhelt 
cselekménye a Btk. 155. §-ának (1) bekezdésében megha
tározott hivatalos személy elleni erőszaknak, illetve a 
Btk. 257. §-ának (1) bekezdésében meghatározott súlyos 
testi sértésnek minősülhet.

A  törvényességi óvásban foglaltakat a Legfelsőbb Bí
róság Elnökségi Tanácsa nem tette magáévá.

1. A  Btk. XI. Fejezetének II. Címében foglalt hivatali 
bűntettek elkövetője tettesi minőségben csak hivatalos 
személy lehet. A  törvény tehát meghatározza azoknak az 
alanyoknak a körét, akik az ott leírt bűntettnek tettesi 
minőségben elkövetői lehetnek, s a Btk. 114. §-ában írt 
értelmező rendelkezések ide sorolják a rendőrség intéz
kedésre feljogosított tagjait is, akik közé a terhelt is tar
tozott. Következik ebből, hogy a terhelt állományviszo
nya és rendfokozata folytán hivatalos személy volt, s így 
tettesi minőségben elkövethette a Btk. XI. Fejezetének
II. Címében foglalt hivatali bűntetteket, e minőségben 
való intézkedései során. Helytállóan hivatkozik ugyanis 
az óvás arra, hogy a hivatalos személyek, így a rendőrök 
magatartása is csak az esetben értékelhető hivatali bűn
tettként, ha jogkörükbe tartozott e minőségben fellépni, 
és akár egyenruha viselésével, akár pedig a rendőri mi
voltukra való hivatkozással nyilvánvalóvá tették, hogy 
hivatalos személyek. A  fentiek szerint rögzített tényál
lásból viszont megállapítható, hogy a terhelt hivatkozott 
rendőri mivoltára, mert amikor a sértett azt kérdezte: 
milyen jogon igazoltatja, azt a választ adta, hogy ő 
rendőr.

A  terhelt jogosult volt arra is, hogy saját elhatározásá
ból rendőrként lépjen fel. A  rendőrség ideiglenes szol
gálati szabályzatának 283. pontjában foglaltak szerint
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ugyanis a szolgálatban nem levő rendőr is köteles intéz
kedni, ha az állam biztonságát, a közrendet, a közbizton
ságot sérelem éri, vagy veszély fenyegeti. Sőt e köteles
ség elmulasztásáért a 292. pontban foglaltak értelmében 
büntető, illetve fegyelmi felelősséggel tartozik. E rendel
kezés tehát feljogosítja a rendőrség bármely intézkedés
re hivatott tagját, hogy akár egyenruhában, akár polgári 
ruhában magát szolgálatba helyezze, ha ennek szükségét 
látja, miután éppen a szolgálatba helyezkedés indokolat
lan elmulasztásáért tartozik felelősséggel.

Helytálló a törvényességi óvásnak az a megállapítása, 
mely szerint az idézett szabályzat 291. pontja előírja a 
polgári ruhában intézkedő rendőr számára, hogy az in
tézkedése előtt mutassa fel rendőri igazolványát. Ennek 
elmulasztása azonban önmagában még nem teszi jogsze
rűtlenné a rendőr szolgálatba helyezkedését és intézke
dését. Adott esetben ugyanis pl. egy tömegverekedés fel
számolásánál még módja és ideje sem lehet arra, hogy 
minden egyes személynek megmutassa a vele szemben 
történő intézkedés előtt az igazolványt.

A  hivatali visszaélés megítélésénél egyébként sem ab
ból kell kiindulni, hogy a kívülálló személyek vagy 
akikkel szemben az intézkedés történt, elhitték-e, hogy 
az intézkedő hivatalos személy; hanem mindig azt kell 
vizsgálni: az elkövető a Btk. 114. §-ában foglaltak alap
ján a törvény alkalmazásában hivatalos személynek 
volt-e tekintendő, jogosult volt-e ilyen minőségben fel
lépni, és hivatkozott-e erre a minőségére. Az alanyi ol
dalon ugyanis e körülmények döntik el annak megálla
píthatóságát, hogy az elkövető a speciális alanyok körébe 
vonható-e, és ennek folytán a hivatali bűntett alanya le
het-e. A  terhelt pedig mint intézkedésre hivatott rendőr 
hivatalos személy volt. Jogkörébe tartozott magát saját 
elhatározásából polgári ruhában is szolgálatba helyezni,
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és intézkedése során rendőri mivoltára is hivatkozott. 
Mindezekre a körülményekre tekintettel -  a további 
magatartása elbírálásánál -  hivatalos személynek kel
lett tekinteni.

Az adott esetben viszont a terhelt azért helyezkedett 
szolgálatba, hogy P. L-t kellő indok nélkül igazoltassa, 
és ezáltal jogtalanul zaklassa, majd amikor a sértett a 
felszólításának nem tett eleget, jogtalanul bántalmazta. 
A  Legfelsőbb Bíróság pedig a BJD-ben 669. szám alatt 
közzétett határozatában már rámutatott, hogy ha a jogo
sulatlanul szolgálatba helyezkedett rendőr tettleges bán
talmazást követ el, cselekménye nem a Btk. 145. §-ában, 
hanem a 144. §-ában meghatározott hivatali visszaélés
nek minősül. Az előbbi rendelkezés ugyanis az utóbbi
nak privilegizált esete, mely csak akkor alkalmazható, 
ha a különben jogosan és szabályszerűen szolgálatba he
lyezett vagy helyezkedett hivatalos személy az egyéb
ként jogszerű eljárás során bántalmaz valakit. 

Nem tévedtek ekként az eljáró bíróságok, amikor a 
rendőri mivoltára hivatkozó és ezt követően jogtalan in
tézkedést foganatosító, majd az igazoltatni kívánt sze
mélyt bántalmazó terheltet -  annak ellenére, hogy az 
igazolványát nem mutatta fel -  a cselekmény elköveté
sekor hivatalos személynek tekintették, s magatartását a 
Btk. 144. §-ában meghatározott hivatali visszaélésnek 
minősítették.

Nem tulajdonított jelentőséget e körben az Elnökségi 
Tanács annak a körülménynek, hogy a terhelt azért nem 
mutatta fel rendőri igazolványát, mert az nem volt nála. 
Miután ugyanis az intézkedés alá vont személyekkel 
szemben rendőri mivoltára hivatkozott, nem volt jelen
tősége annak, hogy az igazolvány felmutatását milyen 
okból mellőzte.

2. A Btk. 103. §-ának (1) bekezdésében foglaltak sze
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rint a büntető törvény alkalmazásában a fegyveres erők 
tényleges állományú tagjain kívül katonának kell tekin
teni a rendészeti testületek tagjait is, ha ezt külön tör
vény rendeli. A Btké. 32. §-a pedig -  e rendelkezés alap
ján -  kimondja, hogy a Btk-nak a katonákra vonatkozó 
rendelkezései a rendőrség tagjaira is kiterjednek. Követ
kezik ebből, hogy e testület tagjai, az ott leírt tényállá
sok megvalósításával, a Btk. XVII. Fejezetében meghatá
rozott katonai bűntetteket és azon a függelemsértésnek 
a II. Címben meghatározott alakzatait is elkövethetik.

A Fejezet II. és III. Címének a megelőző törvénytől 
(1948. évi LXII. tv.) eltérő rendelkezéseire és az új hon
védelmi törvényben (1960. évi IV. tv.) foglaltakra figye
lemmel a rendőrség tagjai, akik nem tartoznak a fegyve
res erőkhöz -  az együttalkalmazás esetét kivéve -  az 
utóbbi tagjaival nem kerülhetnek olyan szolgálati v i
szonyba, amely lehetővé tenné közöttük függelmi vi
szony kialakulását. A  Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollé
giuma 395. számú állásfoglalásában ennek lerögzítése 
mellett azonban rámutatott arra, hogy éppen a törvény 
előbb idézett rendelkezésére tekintettel egymás sérelmé
re az ott meghatározott rendészeti testületek, tehát a 
rendőrség tagjai is megvalósíthatják mind a függelem
sértési, mind pedig az elöljárói bűntetteket. E testületek 
tagjai ugyanis egymással szemben ugyanolyan szolgálati 
viszonyban lehetnek, mint a fegyveres erők tagjai, amire 
utal a rendőrség utóbb hatályba lépett szolgálati sza
bályzata is, melynek 126- 128. pontjai a fegyveres erők 
szabályzataival azonos módon rögzítik az elöljáró és fel
jebbvaló, valamint az alárendelt és alattos fogalmát.

A  129. pont pedig ezen túlmenően nemcsak az elöljá
rónak, hanem az ott meghatározott esetekben a feljebb
valónak is utasítási jogot biztosít, mind szolgálatban, 
mind pedig szolgálaton kívül az alattosokkal szemben.
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Erre utal továbbá az említett szabályzat 132. pontja, 
amely lehetővé teszi, a 133. pont pedig egyes esetekben 
kötelezően elő is írja a feljebbvaló számára, hogy elöljá
rói viszonyba lépjen a nála alacsonyabb rendfokozatú 
rendőrrel szemben; a 138. pontban foglaltak értelmében 
még az esetben is, ha polgári ruhában van.

Mindez arra utal, hogy a rendőrség tagjainak egymás 
közti viszonylatában éppen olyan függelmi viszony áll 
fenn, mint a fegyveres erők tagjai között.

A Btk. 318. §-a pedig büntetni rendeli azt a katonát -  
tehát a törvény alkalmazásában katonának tekintendő 
rendőrt is - , aki az elöljáróval, a szolgálatban levő fel
jebbvalóval, az őrrel vagy más szolgálati közeggel szem
ben erőszakot alkalmaz. A fentiekből megállapíthatóan 
az elöljáró, a feljebbvaló, az őr vagy egyéb szolgálatot el
látó személyek körét, akiket a törvény különleges véde
lemben kíván részesíteni, az erre vonatkozó szabályzatok 
határozzák meg. Az viszont, hogy a katonák által ezek
nek a személyeknek a sérelmére megvalósított erőszakot, 
illetve fenyegetést katonai bűntettként kell büntetni, a 
Btk. 318. §-ában írt törvényi rendelkezésből következik.

Nem vitás, hogy miután a védelemben részesített sze
mélyek. egy részét -  mint pl. a szolgálatot ellátó határ
őrt és rendőrt vagy a felállított őrt -  a Btk. 114. §-a, il
letve a Btk. 156. §-a hivatalos személynek tekinti, a sé
relmükre megvalósított erőszakos cselekmény egyben ki
meríti a Btk. 155. §-ában meghatározott hivatalos sze
mély elleni erőszak tényállását is. E rendelkezés azonban 
a Btk. XVII. Fejezetében meghatározott katonai bűntet
tekhez képest általánosnak tekinthető. Így az állandó bí
rói gyakorlat szerint a két bűntett tényállásának azonos 
magatartással történő megvalósítása esetén -  azért is, 
mert a katonai bűntett elkövetője katonai személy -  a 
halmazat mellőzésével csak a különös, tehát a katonai

48



büntető rendelkezés alkalmazására kerülhet sor. Annál 
is inkább, mert a katonai bűntett törvényi büntetési té
tele a súlyosabb (BK 421.).

Mindebből következik, hogy miután a járőrszolgálatot 
ellátó rendőrt is szolgálati közegnek kell tekinteni, a tes
tület más tagja részéről sérelmére elkövetett erőszakos 
cselekményt a Btk. 318. §-ában foglaltaknak megfelelően 
kell elbírálni, amint arra egyébként a Legfelsőbb Bíró
ság a BH-ban 5030. szám alatt közzétett határozatában is 
rámutatott. Nincs jelentősége ebből a szempontból annak 
a körülménynek, hogy az elkövető a bűntett megvalósí
tásakor szolgálatban volt-e, s egyenruhát avagy polgári 
ruhát viselt-e. Épp így annak sem, hogy a sértettnek tu
domása volt-e az elkövető rendőri mivoltáról. Az állo
mányviszony fennállása alatt ugyanis a testület minden 
tagját kötik a reá vonatkozó szabályzatok és büntető 
rendelkezések. Így bűnös tevékenységének elbírálásánál 
az ő oldaláról kell kiindulni annak meghatározásánál, 
hogy a katonai bűntett megvalósult-e vagy sem. Éppen 
ezért nem lehet a függelemsértés elkövetését megállapí
tani, ha a sértett volt polgári ruhában, s a testületnek 
vele szemben erőszakot alkalmazó tagja nem volt tisztá
ban azzal, hogy szolgálatban levő feljebbvalóval vagy 
szolgálati közeggel áll szemben.

A  jogerős ítélettel elbírált esetben azonban a rendőr 
terhelt az általa tudottan szolgálatban levő, egyenruhát 
viselő és vele szemben szolgálatilag intézkedő rendőr el
len alkalmazott erőszakot, melynek során annak súlyos 
testi sérülést is okozott. Nem tévedtek tehát az eljáró bí
róságok, mikor e magatartását a Btk. 318. §-a (2) bekez
désének c) pontjában írt szolgálati közeg ellen elkövetett, 
testi sérülést eredményező erőszaknak, s nem a Btk. 
155. §-ának (1) bekezdésében írt hivatalos személy elleni

4 A rendőrség fegyverhasználati joga 49



erőszaknak és azzal halmazatban a Btk. 257. §-ának (1) 
bekezdésben írt súlyos testi sértésnek minősítették.”

Az idézett legfelsőbb bírósági határozatban még az 
ideiglenes Szolgálati Szabályzatra hivatkoztak. Azok he
lyett a hatályos Szolgálati Szabályzat 327- 335. pontjai
nak előírását kell alapul venni: ,,A rendőr köteles intéz
kedni, ha az állam biztonságát, a közrendet, a közbizton
ságot sérelem éri vagy veszély fenyegeti. Az intézkedési 
kötelezettség a szolgálatban nem levő rendőrre is vonat
kozik, ha szolgálatot teljesítő rendőr nincs jelen, vagy ha 
a szolgálatos rendőr egymaga az intézkedést foganatosí
tani nem tudja.

Rendőrségi alkalmazott csak külön parancs alapján, 
illetve halasztást nem tűrő esetben jogosult rendőri in
tézkedésre.

A rendőr szolgálati fellépésének során legyen bátor, 
határozott, körültekintő és udvarias. Kerülje a feltűnést, 
tartsa be a törvényességet.

Ha intézkedés során az első felszólításnak nincs meg 
a kellő eredménye, az intézkedő rendőr használja a „Tör
vény nevében!” figyelmeztetést, és helyezzen kilátásba 
szigorúbb rendszabályok (személyes szabadságot korláto
zó intézkedés, kényszerítő eszköz) foganatosítását.

A rendőr alapos körültekintéssel járjon él az éjszaka, 
lakatlan területen, határmentén, ismeretlen, gyanús vagy 
ittas személyekkel szemben foganatosított intézkedés al
kalmával. Akadályozza meg, hogy lefegyverezzék, figyel
mét a szolgálat ténykedésétől elvonják, vagy lekötöttsé
gét bűntett elkövetésére használják fel.

Ha intézkedésének eredményes lefolytatásához kevés 
az ereje, kérjen segítséget parancsnokságától, vagy vegye 
igénybe elsősorban a fegyveres erők, fegyveres testüle
tek, rendészeti szervek tagjainak vagy az állampolgárok
nak a segítségét.
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Ha a rendőr a szolgálati kötelességét önhibájából nem 
teljesíti, vagy jogait túllépi, a Fegyelmi Szabályzat, il
letve a Büntető Törvénykönyv alapján felelősségre kell 
vonni.

Az egyenruhás intézkedő rendőrt egyenruhája igazol
ja. Köteles azonban annak kívánságára, akivel szemben 
intézkedik nevét, rendfokozatát és szolgálati helyét kö
zölni, illetve kérésére a rendőrigazolványát felmutatni.

A  polgári ruhában levő rendőr köteles intézkedése 
előtt rendőr mivoltát felfedni, rendőrigazolványát felmu
tatni.”

2. A  fegyver fogalma

A fegyver fogalmát az Ftvr. 1. § (2) bekezdése a követ
kezőképpen határozza meg: „Fegyveren -  e törvényere
jű rendelet alkalmazása során -  lőfegyvert és robbanó
fegyvert kell érteni. Ha a rendőr fegyvere használhatat
lanná vált, a támadás váratlan, vagy a rendőr szolgálati 
fegyver nélkül lép fel, minden más tárgy a fegyverrel 
esik egy tekintet alá. A  fegyverhasználat e fegyvereknek 
személy elleni alkalmazását jelenti.”

A  Vut. 3- 5. pontja szerint pedig:

3. pont: „Lőfegyveren a rendőrség számára rendszere
sített lőfegyvert (szolgálati pisztolyt, géppisztolyt stb.) és 
rendszeresített robbanófegyvert (könnygázgránátot, kézi
gránátot stb.) kell érteni!”

4. pont: „A  fegyverrel egy tekintet alá eső más tárgy a 
nem. rendszeresített lőfegyver és robbanófegyver (önvé
delmi fegyver, vadászfegyver stb.), továbbá minden más 
eszköz, amely alkalmas arra, hogy a rendőr feladatának 
teljesítését elősegítse és személyi sérülést, vagy az élet 
kioltását okozhatja.”
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5. pont: „Nem tekinthető fegyverhasználatnak a leve
gőbe leadott figyelmeztető lövés vagy a nem személy el
len (állatra, tárgyra) irányuló lövés.”

A miniszteri indokolás a fegyver fogalmáról ekként ír: 
„Meghatározza a javaslat a fegyver fogalmát is; a tör
vényerejű rendelet alkalmazása során fegyveren a lő
fegyvert és robbanófegyvert kell érteni. A  fegyvernek ez 
a fogalma megfelel a közfelfogásnak is. A  rendőrnek a 
fegyverén kívül természetesen egyéb kényszerítő eszkö
zök is rendelkezésére állnak, így különösen a gumibot, 
illetőleg bizonyos egységeknél -  szúró és vágó fegyve
rek is. Ezek használata azonban nem minősül a törvény- 
erejű rendelet szerint fegyverhasználatnak, s így haszná
latuk szabályozásával a javaslat nem is foglalkozik. Er
ről a kényszerítő eszközök alkalmazását szabályozó uta
sításnak kell rendelkeznie. A javaslat leszögezi, hogy a 
fegyverhasználat a fegyvernek személy elleni alkalmazá
sát jelenti. Nem minősül tehát fegyverhasználatnak a fi
gyelmeztető lövés sem, mert ez a fegyverhasználatot 
megelőző intézkedés. Ehhez hasonló az az eset is, ha a 
rendőr fegyverét pl. megvadult állat ellen vagy ajtó zá
rának szétlövésére veszi igénybe. Ezek az esetek jelle
güknél fogva lényegesen eltérnek attól, amelyben a fegy
verhasználat valamely személy ellen irányul, és így a 
személy életében vagy testi épségében okoz kárt vagy azt 
veszélyezteti. Csakis ez az utóbbi eset az, amely a javas
lat szabályozásának tárgya.

A  gyakorlati követelményeknek megfelelően -  egyes 
rendkívüli körülményekre tekintettel -  a javaslat kivé
telt állapít meg a fentebb említett általános szabály alól. 
Ha ugyanis a rendőr fegyvere használhatatlanná vált, a 
rendőrt lefegyverezték, a támadás váratlan vagy a rend
őr szolgálati fegyver nélkül lép fel, fegyvernek tekinten
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dő minden olyan tárgy, amelyet a rendőr a feladata tel
jesítése érdekében felhasznál.”

Az Ftvr. és a Vut. alkalmazása szempontjából a fegy
ver fogalmát meghatározhatjuk szűkebb és tágabb érte
lemben. Szűkebb értelemben fegyver alatt értjük: a 
rendőrség számára rendszeresített lőfegyvert és a robba
nófegyvert. Tágabb értelemben: az előbbieket és a rend
őrség számára nem rendszeresített lőfegyvert, illetőleg 
robbanófegyvert, valamint minden olyan más tárgyat 
(eszközt), amely alkalmas arra, hogy a rendőr feladatá
nak teljesítését elősegítse s amellyel személy sérülését 
vagy az élet kioltását okozhatja.

A  szűkebb értelemben vett fegyver fogalmának meg
határozásakor nincs nehéz dolgunk; ide csak azok a lő
fegyverek és robbanófegyverek tartoznak, amelyeket a 
rendőrség számára rendszeresítettek. Így pl. a pisztoly, 
géppisztoly, kézigránát stb. A  jogos fegyverhasználat 
szempontjából -  természetesen -  ezek a fegyverek jön
nek elsősorban számításba. De egyáltalán nem zárja ki a 
fegyverhasználat jogosságát, ha a rendőr a tágabb érte
lemben vett lőfegyvert (robbanófegyvert, illetőleg más 
eszközt) használja, feltéve, hogy a rendszeresített fegy
vere használhatatlanná vált, a támadás váratlan, vagy 
szolgálati fegyver nélkül lép fel. Egyébként a lőfegyver 
fogalmát az 5/1963. (X. 15.) BM számú rendelet 1. §-ának 
(2) bekezdése a következőképpen határozza meg:

„a) lőfegyver az a fegyver, amelynek őbnagysága (ka
libere) 4,5 mm-nél nagyobb és 1 mkg-nál nagyobb erejű 
lövedék befogadására és kilövésére alkalmas, úgyszintén 
őbnagyságától függetlenül minden olyan fegyver, amely
nek lövedéke az ember életét vagy testi épségét, illetve 
a vagyonbiztonságot veszélyezteti.”

Robbanófegyvernek tekintjük azokat a készülékeket, 
amelyek robbanóanyag és robbantószer egyesítése révén
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legalább a lőfegyverrel azonos hatás kiváltására alkal
masak. Ilyenek a kézigránát, a bomba, az akna stb.

Ha a rendőr nem a rendszeresített lőfegyverét vagy 
robbanófegyverét használja, nincs annak jogi jelentősé
ge, hogy szakszerűtlensége, ügyetlensége, gondtalansága 
vagy szabályzatellenes magatartása következtében vált 
használhatatlanná fegyvere, avagy ezek miatt lépett fel 
fegyver nélkül, illetőleg következett be a váratlan táma
dás. Más oldalról szemlélve: önmagában nem jogtalan a 
tágabb értelemben vett fegyver használata azon a címen, 
hogy az intézkedő rendőr azért nem használhatta pl. 
szolgálati pisztolyát, mert a pisztolyt vagy csak töltényt 
elfelejtett magával vinni, azt kiejtette kezéből, nem tar
totta készenlétben, nem előzte meg a támadást, holott, 
ha előrelátó, megtehette volna stb. Az efféle mulasztások 
legfeljebb a fegyelmi felelősség alapjául szolgálhatnak, 
de nem érintik a fegyverhasználati jogosultságot. Mindez 
természetesen nem azt jelenti, hogy ne tartsuk meg az 
általános és különös szabályokat, ne cselekedjünk a leg
nagyobb körültekintéssel. A  sorozatos szabálytalanság 
ugyanis olykor jogtalan fegyverhasználatba torkollhat.

Az Ftvr. és a Végrehajtó Utasítás értelmében a fegy
verhasználat a fegyvernek személy elleni alkalmazását 
jelenti. Nem tekinthető tehát fegyverhasználatnak a le
vegőbe leadott figyelmeztető lövés vagy a nem személy 
ellen (állatra, tárgyra) irányuló lövés. Ha a lövés személy 
ellen irányult, de célt tévesztett, kézenfekvő, hogy nem 
„levegőbe leadott” lövésről, hanem személy ellen irá
nyuló fegyverhasználatról van szó. Ugyanez a helyzet, ha 
elmebetegség vagy gyengeelméjűség miatt büntetőjogi
lag nem beszámítható személy ellen irányult a fegyver- 
használat.

Viszont nem jelenti a „fegyvereknek személy elleni 
alkalmazását” az olyan eset, amikor a rendőr véletlen-
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ségből süti el fegyverét, vagy gondatlansága folytán 
fegyverrel okoz testi sértést, vagy oltja ki valakinek éle
tét. A személy elleni alkalmazásnak ugyanis tudatos cse
lekvésnek kell lennie, vagyis a rendőr szándékosan -  a 
jogszerűség tudatában -  emberre célozva használja 
fegyverét. Nem lehet fegyverhasználatról szó pl. a kö
vetkező esetekben:

A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állományába 
tartozó V. L. r. szkv. járőr 1967. november 17-én 02. óra 
tájban szolgálaton kívül ittasan tartózkodott az italbolt
ban, és polgári személyekkel beszélgetett. Csőre töltött és 
biztosított állapotban levő pisztolyát zsebben tartotta, és 
azzal a zsebében játszott. A  fegyver elsült, és a lövedék a 
vele szemben álló Kalányos Mihály pe. mellett a padlóba 
fúródott.

A Budapesti Katonai Ügyészség megállapította V. L. r. 
szkv. bűnösségét gondatlan veszélyeztetésben, és az 
ügyet fegyelmi elbírálásra a Fejér megyei Rendőr-főka
pitányság vezetőjéhez tette át.

A Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság állományá
ba tartozó H. A. r. törm. körzetmegbízott 1967. novem
ber 16-án a Pápai Járási Rendőrkapitányságon fegyver
szemle előtt a szolgálati pisztolyát tisztította. Vele szem
ben helyezkedett el T. F. r. ftőrm., aki hasonló munkát 
végzett. H. r. tőrm. a szán hátrahúzásakor a pisztolyból 
nem távolította el a tárat, amelyben 5 töltény volt, és a 
szán előreengedésekor a fegyver elsült. A  lövedék az asz
talba csapódott, és egy faszilánk T. r. ftőrm. arcán köny- 
nyű testi sérülést okozott.

A Győri Katonai Ügyészség foglalkozás körében elkö
vetett gondatlan veszélyeztetés bűntettét állapította meg. 
és H. r. tőrm. ügyét illetékes elöljárója fegyelmi hatáskö
rébe utalta.

A  Borsod megyei Rendőr-főkapitányság állományába
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tartozó V. J. r. őrm. szendrői körzeti megbízott 1967. de
cember 10-én este lakásáról ittas állapotban szolgálatba 
indult. Útközben bement elvált felesége és volt anyósa 
Balajt, Fő u. 80. szám alatti közös lakására. Az ajtót be
lülről bezárta, és a konyhában tartózkodó özv. S. F.-nére 
ráfogta csőre töltött szolgálati pisztolyát, és kijelentette, 
hogy a lakást élve senki nem hagyhatja el. S-né a pisz
tolyt megfogta és dulakodni kezdtek. A  dulakodásba be
avatkozott V. J-né is, eközben a pisztoly elsült. A  löve
dék az említett személyek lába közelében a konyha 
padlózatába fúródott.

A Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság állomá
nyába tartozó N. J. r. tőrm. hercegszántói körzetmegbí
zott 1968. március 23-án éjféltájban a helyi italboltban 
ittas állapotban szolgálati fegyverével a mennyezetbe 
lőtt. Sérülés nem történt.

A Szegedi Katonai Ügyészség e cselekményt garázda
ságnak minősítve vádiratot nyújtott be, és a katonai bí
róság N. J. r. tőrm-t 8 hónapi felfüggesztett szabadság- 
vesztésre és lefokozásra ítélte.

A  Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság állomá
nyába tartozó B. K. r. hdgy. nyomozó 1968. március 4-én 
a főkapitányság épületében levő irodájában a pisztolyát 
úgy ellenőrizte, hogy a tárat nem vette ki; a pisztoly 
szánját hátrahúzta, majd a szánt visszaengedte. Ezután a 
tárat a pisztolyból kivette, a pisztoly csövét az ablak felé 
irányítva a billentyűt elhúzta. A  lövedék az ablak előtti 
íróasztalnál ülő V. I. r. őrgy. előtt haladt el úgy, hogy a 
kezében tartott iratot átszakította. 

A  Győri Katonai Ügyészség foglalkozás körében elkö
vetett gondatlan veszélyeztetés miatt az ügyet B. r. hdgy. 
elöljárójának fegyelmi hatáskörébe utalta.

A  Borsod megyei Rendőr-főkapitányság állományába 
tartozó R. S. r. szkv. járőr 1968. január 17-én orvosi fe
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lülvizsgálat végett Budapestre utazott. Magával vitte 
szolgálati pisztolyát is. Délután egy leányismerősével, 
Gy. J-tal annak lakásán tartózkodott. A  szobában szét
szedte szolgálati pisztolyát, s az összerakásnál nem vette 
észre, hogy az csőre van töltve. A  fegyvert gondtalanul 
elsütötte. A  lövedék Gy. J. jobb combját érte és súlyos 
testi sérülést okozott.

A  Debreceni Katonai Ügyészség súlyos testi sértést 
okozó gondatlan veszélyeztetés miatt nyújtott be vádira
tot, és a katonai bíróság R. r. szkv-t 2 hónap katonai fog
dára ítélte.

A  felsorolt esetek felhívják a figyelmet a fegyver keze
lésére vonatkozó biztonsági szabályok megtartásának 
fontosságára is.

3. Fegyverhasználat saját elhatározásra

Az Ftvr. 2. §-a szerint: „A  rendőr fegyvert saját elha
tározásából, vagy parancsra használhat. Zárt rendőri 
egység fegyverhasználata csak parancsra történhet.”

A  Vut. 7. pontja szerint: „Saját elhatározásából a rend
őr fegyverét akkor használhatja, ha: 

a) zárt rendőri egységben teljesít szolgálatot, de a pa
rancsnokkal nincs kapcsolata.”

A  miniszteri indokolás vonatkozó szövege: „A  rendőr 
a javaslat 2. §-a szerint a fegyvert saját elhatározásából 
vagy parancsra használhatja.. .  Az egyedül szolgálatot 
teljesítő rendőr tehát maga dönti el, hogy szükség van-e 
fegyverhasználatra (vagyis megvannak-e annak törvé
nyes előfeltételei), s így intézkedéséért a felelősség őt 
terheli...  Ha azonban a zárt rendőri egységbe beosztott 
rendőr a parancsnokától távol vagy tőle elszakadva tel
jesít szolgálatot és az eset körülményei folytán a pa
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rancsnokkal kapcsolatot nem tud teremteni, a fegyver- 
használat szempontjából a rendőr zárt egységen kívüli
nek tekintendő.”

A  rendőrség tagjainak alá- és fölérendeltségi (függel
mi) viszonyaihoz igazodik az Ftvr., illetőleg a Vut., ami
kor arról rendelkeznek, hogy a rendőr saját elhatározása 
alapján csak zárt egységen kívül, tehát egyénileg hasz
nálja fegyverét. Ilyen esetben önmaga köteles mérlegelni 
a fegyverhasználati jogosultság, illetőleg kötelezettség 
feltételeit, s ekkor a felelősség kizárólag őt terheli.

Zárt egységen kívülinek kell tekinteni a rendőrt akkor 
is, ha zárt rendőri egységben teljesít ugyan szolgálatot, 
de a fegyverhasználatot közvetlenül megelőzően nincs 
kapcsolata a parancsnokával (mert tőle távol van vagy 
elszakadt, s látó vagy hallási összeköttetése nincs)! A  
többes (együttes) cselekvés esetén a zárt rendőri egysé
gen kívüliség fő ismérve tehát a parancsnokkal való kap
csolat hiánya és nem az egyedüllét.

Ily módon elképzelhető, hogy több rendőr közösen tel
jesít szolgálatot -  parancsnok nélkül -  s mégis az, aki 
közülük használja fegyverét, zárt egységen kívülinek te
kintendő. Más a helyzet, ha közülük valaki elöljáróként 
lép fel, mert erre a Szolgálati Szabályzat 162. pontja le
hetőséget nyújt a következők szerint: „Ha a rendőrség 
egymásnak alá nem rendelt tagjai együtt látnak el szol
gálatot -  és parancsnok nincs kijelölve - , akkor az 
elöljáró a magasabb beosztású, egyforma beosztás esetén 
a magasabb rendfokozatú, illetve annak a szolgálati ág
nak a beosztottja, melynek területén együttesen teljesí
tik a szolgálatot.” 

Saját elhatározás alapján történő fegyverhasználatnak 
tekintjük azt az esetet is, ha az elöljáró parancsot ad 
fegyverhasználatra egy rendőrnek vagy zárt rendőri egy
ségnek, feltéve, ha ő maga nem parancsra cselekszik.
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4. Fegyverhasználat parancsra

Az Ftvr. 2. §-ának idézésekor láthattuk, hogy a rendőr 
nemcsak saját elhatározása alapján használhatja fegyve
rét, hanem parancsra is, illetőleg a zárt rendőri egység 
fegyverhasználata csak parancsra történhet. Ritkán for
dul elő, amikor a rendőr zárt rendőri egységen kívül, 
pontosabban egyénileg, parancsra használja a fegyverét. 
Ez azért van, mert a zárt rendőri egység fogalmának -  
mint láttuk -  leglényegesebb feltétele a parancsnokhoz 
tartozás, az azzal való kapcsolat, amely az alá- és fölé
rendeltség viszonyában létesül.

A  parancsra teljesített fegyverhasználat egyik alap
vető feltétele tehát a zárt rendőri egység, amelynek fo
galmát a Vut. 6. pontja eképpen határozza meg: „Zárt 
rendőri egységnek kell tekinteni az olyan, két vagy több 
főből álló csoportot vagy alakulatot, amely parancsnok 
irányítása alatt tevékenykedik. Ilyenek: járőr, körzeti 
megbízott vagy nyomozó csoport, raj stb.

A  zárt rendőri egység parancsnoka -  ha a tvr-ben fel
sorolt feltételek megvannak -  saját elhatározásából pa
rancsot adhat fegyverhasználatra.

A  fegyverhasználatot elrendelő parancs legyen hatá
rozott és félreérthetetlen.

A  parancs csak akkor tagadható meg, ha az alárendelt 
tudja, hogy végrehajtásával bűntettet valósít meg.”

Zárt rendőri egység akkor létesül, ha valamely szolgá
lati feladatot (akciót) több, azaz legalább két rendőr hajt 
végre parancsnok irányítása alatt. A  zárt rendőri egység 
létének szempontjából mellékes, vajon az egység pa
rancsnoka milyen címen (kinevezés, kijelölés, eseti meg
bízás stb.) gyakorolja elöljárói jogait; fontos az, hogy e 
jogosultság összhangban legyen a Szolgálati Szabályzat 
előírásaival.
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Ha a rendőr zárt rendőri egységben teljesít szolgálatot, 
fegyverét -  az egység zárt jellegének megfelelően -  
kizárólag csak parancsra használhatja. Ilyenkor ugyanis 
az egység parancsnoka hivatott annak eldöntésére, hogy 
indokolt-e a fegyver használata. A  parancs kiadásakor, 
illetőleg végrehajtásakor a parancsnok és az alárendelt 
egyaránt köteles alkalmazkodni a Szolgálati Szabályzat 
189- 201. pontjaiban foglaltakhoz.

Mivel a zárt rendőri egység tagjai fegyverüket kizáró
lag csak parancsra használhatják, a fegyverhasználat jo
gosságáért, illetőleg a fegyverhasználattal okozott ered
ményért a parancsot kiadó elöljáró és az azt végrehajtó 
alárendelt a Btk. 104. §-ában meghatározott speciális fe
lelősséggel tartozik. Eszerint pedig:

„(1) Nem büntethető a katona azért a cselekményért, 
amellyel elöljárója szolgálati parancsát teljesítette. Ez a 
rendelkezés nem alkalmazható, ha a katona tudta, hogy 
a parancs végrehajtásával bűntettet valósít meg

(2) A parancsra elkövetett bűntettért a parancsot adó 
elöljáró a tettesre vonatkozó szabályok szerint felel, az 
alárendelt büntetése pedig -  büntethetősége esetén -  
korlátlanul enyhíthető.”

A  Btk. 104. § szövegében írt „katona” alatt a rendőrt 
is érteni kell (lásd: Btk. 103. § (1) bekezdés és a Btké. 
32.§-át).

A  Btk. 104. §-ának rendelkezései a fegyveres erők és a 
fegyveres testületek (ez utóbbiakhoz tartozik a rendőr
ség is a Btk. alkalmazásában!) függelmi viszonyaira épül, 
aminek leglényegesebb jellemzője, hogy az alárendelt a 
feljebbvalójával szemben -  általában -  feltétlen enge
delmességgel tartozik. A  rendőrség Szolgálati Szabályza
ta az alárendelt kötelességéről -  többek között -  ki
mondja: „181. Az alárendelt ellentmondás nélkül köteles 
engedelmeskedni elöljárójának.”
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A 182. pont szerint: „Az alárendelt a kapott parancsot 
és egyéb kötelességeit legjobb tudása szerint, maradékta
lanul és időben hajtsa végre.”

Az elöljáróval szembeni engedelmesség általános, de 
minden körülmények között nem feltétlen. A  Szolgálati 
Szabályzat 198. pontja rögzíti azt a kivételességet, ami
kor a rendőr nem köteles engedelmeskedni, sőt a parancs 
végrehajtását meg kell tagadnia. Eszerint: „A  parancs 
végrehajtását meg kell tagadni és erről az illetékes elöl
járónak azonnal jelentést kell tenni, ha a parancs:

-  nyilvánvalóan ellentétben áll az esküben vállalt kö
telezettségekkel ;

-  nyilvánvalóan törvényellenes.”
Az általános engedelmesség azt jelenti, hogy az aláren

deltnek nem áll jogában a parancs ésszerűségét, célsze
rűségét, jogszerűségét mérlegelni, bírálni, annak ellent
mondani, hanem köteles azt a legjobb tudása szerint ma
radéktalanul és időben végrehajtani. Ebből az alárendel
ti kötelezettségből kézenfekvő, hogy a parancs végrehaj
tásával okozott bűntett vagy fegyelmi vétség miatt álta
lában felelősséggel nem tartozhat, hiszen rendszerint 
képtelen a parancs jogellenességének felismerésére. Az 
alárendelt felelősségéről csak akkor lehet szó, ha a pa
rancs jogellenességét anélkül felismeri (és végrehajtja), 
hogy azt mérlegelné, vagyis, ha a parancs jogszerűtlen
sége teljesen nyilvánvaló számára. Ekkor ugyanis az alá
rendelt nemcsak nem köteles a parancsot végrehajtani, 
hanem annak teljesítését köteles megtagadni. Az enge
delmesség tehát csak ennyiben nem feltétlen, illetőleg az 
alárendelt felelőssége (akár büntetőjogi, akár fegyelmi) 
csak ebben a körben keletkezhet, ha parancsra cselek
szik. Az eddig kifejtettek valamennyi szolgálati parancs 
teljesítésére, így a fegyver használatát elrendelő parancs 
teljesítésére is vonatkoznak. Ebből következik:
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Ha a zárt rendőri egység parancsnoka a fegyver hasz
nálatára jogellenes parancsot adott ki, a bekövetkezett 
eredményért elsősorban ő tartozik felelősséggel. Felelős
sége aszerint alakul, vajon tudatában volt-e parancsának 
jogellenességével, vagy gondatlanság terhelte-e a fegy
verhasználat feltételeinek megítélésében.

Ha az alárendelt nyilvánvalóan felismerte a fegyver
használati parancs jogellenességét és annak teljesítését 
nem tagadta meg, a parancsot kiadó elöljáróval együtt ő 
is felelősséggel tartozik, de büntetése (ha a jogtalan fegy
verhasználattal bűntettet valósítottak meg) korlátlanul 
enyhíthető. A  korlátlan enyhítésre azért ad lehetőséget a 
Btk. 104. § (2) bekezdése, mert számol azzal, hogy az alá
rendeltet kétféle felelősség is terheli: a jogellenes pa
rancs végrehajtása miatti, és a szolgálati parancs megta
gadása miatti büntetőjogi felelősség. (Az alárendelt te
hát olykor nehezen tudja eldönteni, kinek engedelmes
kedjék, elöljárójának-e, vagy a Büntető Törvénykönyv
nek!)

Ha az alárendelt parancsra használta fegyverét, gon
datlan bűnössége nem állapítható meg azon a címen, 
hogy a parancs jogellenességét felismerhette volna, 
amennyiben nagyobb gondosságot tanúsít. Nincs ugyanis 
joga az alárendeltnek, hogy a parancs jogellenességét 
vizsgálat tárgyává tegye; csak a teljesen nyilvánvalóan 
jogellenes parancs esetén köteles azt megtagadni. 
Amennyiben csupán kételyei támadnak a jogszerűség te
kintetében, úgy azokat legfeljebb jelenti, de nem tagad
hatja meg a parancsot pusztán azért, mert „százszázalé
kosan” nem biztos annak jogszerűségében.

Mindezek a szabályok vonatkoznak arra az esetre is, 
ha a rendőr zárt egységen kívül (tehát egyénileg) parancs 
teljesítéseképpen használja fegyverét.
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IV. FEJEZET 

A FEGYVERHASZNÁLAT ESETEI

A jogos fegyverhasználat alkalmazásának szempontjá
ból az Ftvr. és a Vut. valamennyi előírásainak ismerete 
fontos. A  fegyverhasználati jogosultság alapelveinek és 
feltételeinek alapos ismerete iránytű, ami nélkül a fegy
vert elő sem szabad venni. A  fegyverhasználat konkrét 
alkalmazása szempontjából viszont külön jelentőséget 
kell tulajdonítanunk a fegyverhasználat most ismertetés
re kerülő eseteire, mert ezeknek az eseteknek a mérlege
lése, más szóval: annak megítélése, vajon a tvr-ben írt 
esetek fennállnak-e vagy sem, az intézkedő rendőr szá
mára a legnehezebb feladatot jelenti. Éppen ezért e té
mát kell a legrészletesebben kommentálni és példákkal 
illusztrálni.

Az áttekinthetőség kedvéért először a tvr. 3. §-át, s a 
kapcsolódó miniszteri indokolást teljes terjedelmében 
idézzük, majd utána a fegyverhasználat valamennyi ese
tére visszatérve -  ideértve a Vut. előírásait is -  azokat 
részletes magyarázattal elemezzük.

A fegyverhasználat eseteiről az Ftvr. 3. §-a a követ
kező rendelkezéseket tartalmazza: „A  rendőr -  az 1. és 
a 2. §-ban foglalt általános rendelkezéseknek megfelelően 
-  fegyvert használ:
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a) súlyos bűntett elkövetésének megakadályozására;
b) súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsítható 

személy elfogására;
c) a büntető eljárás vagy a büntetés végrehajtása so

rán a hatóság őrizetéből megszökött személy k é z r e  
kerítésére;

d) a közbiztonságra és a közrendre súlyos veszélyt je
lentő csoportosulás szétoszlatására;

ej a mások élete ellen irányuló, vagy mások testi ép
ségét súlyosan veszélyeztető támadás, illetőleg az ilyen 
támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítá
sára ;

f ) a saját élete, testi épsége vagy személyes szabadsága 
ellen intézett támadás, illetőleg az ilyen támadással köz
vetlenül fenyegető magatartás elhárítására;

g) az intézkedését tettlegesen akadályozó ellenszegülés 
leküzdésére.”

A  kapcsolódó miniszteri indokolásból a következőket 
olvashatjuk: „A  javaslat meghatározza azokat az esete
ket, amelyekben a rendőr fegyverhasználatára az általá
nos rendelkezéseknek megfelelően -  tehát az 1. és 2. §- 
ban említett feltételek mellett -  sor kerülhet. Ezek az 
esetek a következők:

Az a) és b) ponthoz: E pontok a súlyos bűntett meg
akadályozása, illetőleg a súlyos bűntett elkövetésével 
alaposan gyanúsítható személy elfogása érdekében ad
nak lehetőséget fegyverhasználatra.

A  javaslat a súlyos bűntett fogalmát nem határozza 
meg. E tekintetben tehát a közfelfogásban élő fogalom az 
irányadó. Így súlyosnak tekintendő az a bűntett, amely
ből a közfelfogás szerint az államra, a társadalmi tulaj
donra, a személyekre és javaikra komoly hátrány szár
mazik. Általában irányadónak tekinthető tehát, hogy 
azok a bűntettek tartoznak a súlyosak közé, amelyek a
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jogszabály szerint öt évnél hosszabb tartamú szabadság- 
vesztéssel büntethetők. Ha azonban az ügy körülményei 
lehetővé teszik, figyelembe kell venni azt is, hogy vala
mely bűntett alapesete súlyos lehet, más esetei viszont 
enyhébb büntetés alá eshetnek. Így pl. a tiltott határát
lépés általában súlyos bűntettnek tekintendő; a Btk. 
203. §-ának (5) bekezdésében említett esetben azonban -  
az indítékra, célra és más körülményekre tekintettel -  
kisebb súlyúnak is minősülhet.

A  c) ponthoz: Fegyverhasználatra kerülhet sor a bün
tetőeljárás vagy a büntetés végrehajtása során a hatóság 
őrizetéből megszökött személy kézre kerítése érdeké
ben is.

Büntető Törvénykönyvünk 185. §-a értelmében a fo
golyszökés bűntette miatt büntetendő az, aki a büntető- 
eljárás vagy a büntetés-végrehajtás során a hatóság őri
zetéből megszökik. A  hatósági őrizet jellegénél fogva 
fegyveres őrizetet jelent; indokolt tehát, hogy szükség 
esetén akár fegyver használatával is elfogják azt, aki ab
ból megszökik. Az ilyen személynek ui. fokozottabb a 
társadalomra veszélyessége, fontos érdek fűződik tehát a 
kézre kerítéséhez.

Fegyverhasználatra azonban nem bármilyen hatósági 
őrizetből való megszökés esetén kerülhet sor, hanem csak 
akkor, ha büntetőeljárás során, vagyis bűntett miatt tör
tént az őrizetbe vétel (előzetes letartóztatás vagy a sza
badságvesztés végrehajtása).

A  d) ponthoz: Fegyverhasználatra kerülhet sor a köz- 
biztonságra és közrendre súlyos veszélyt jelentő csopor
tosulás szétoszlatása végett.

Az e) és f ) pontokhoz: a javaslat támadás, illetőleg a 
támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása 
érdekében jogosítja fel a rendőrt fegyverének használa
tára. A  hatályos jogszabálytól eltérően azonban különb-
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séget tesz abban a tekintetben, hogy a támadás a rendőr 
vagy más személy ellen irányul-e. Míg ugyanis a rendőr 
nemcsak a saját élete és testi épsége, hanem a személyes 
szabadsága ellen intézett támadás elhárítása érdekében 
is használhatja fegyverét, addig a mások ellen intézett 
támadás esetén fegyverhasználatra csak akkor kerülhet 
sor, ha a támadás az életet vagy mások testi épségét sú
lyosan veszélyezteti.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a mások testi épségét csak 
enyhébben veszélyeztető támadás esetén (mire esetleg a 
támadónál levő eszköz hiányából vagy veszélytelenségé
ből is következtetni lehet) indokolatlan volna a fegyver- 
használat, mert ez a támadó magatartásával arányban 
nem álló, súlyos következményekkel járna. Lényegében 
hasonló a helyzet a mások személyes szabadsága elleni 
támadás esetén is. Figyelembe kell venni, hogy a most 
említett -  a javaslat 3. §-ának e) és f ) pontjában fel nem 
sorolt -  esetekben is sor kerülhet fegyverhasználatra, 
ha ez súlyos bűntett megakadályozására irányul. Ha te
hát az elkövető magatartásából arra lehet következtetni, 
hogy a mások személyes szabadsága elleni támadást sú
lyos bűntett elkövetésére akarja felhasználni, a fegyver- 
használatra a 3. § a) pontja alapján nyílik lehetősége.

A  g) ponthoz: a rendőr jogosult fegyverét használni az 
intézkedését tettlegesen akadályozó ellenszegülés leküz
désére. Minthogy a rendőr a feladatát csak úgy teljesít
heti, ha az intézkedését nem akadályozzák, szükség van 
arra, hogy ellenszegülés esetén fegyverét is használhassa. 
Ki kell azonban emelni, hogy a tettlegességig nem menő 
passzív magatartásban megnyilvánuló ellenszegülés erre 
nem ad alapot. Az intézkedést tettlegesen akadályozó el
lenszegülés megnyilvánulhat a rendőr lefogásában, lök
dösésében, vagy abban is, hogy a rendőrt valahova nem 
engedik be stb.”
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1. A fegyverhasználat alapvető feltételeinek 
és a fegyverhasználat eseteinek 

elválaszthatatlan kapcsolata

Az előző fejezetekben már fel kellett hívni a figyelmet 
arra, hogy a jogszerű fegyverhasználat megállapítására 
csak akkor kerülhet sor, ha az Ftvr. alapelveit megtart
juk, és a fegyverhasználat alkalmazásának általános fel
tételeihez alkalmazkodunk. Nem lehet azonban eléggé 
hangsúlyozni, hogy e követelmények nélkül a „fegyver- 
használat esetei” nem szolgálhatnak a jogos fegyver- 
használat alapjául. A  fegyverhasználat esetei önmaguk
ban tehát nem jogosítják fel a rendőrt fegyverének hasz
nálatára. Így például a súlyos bűntett elkövetésének 
megakadályozására az ilyen bűntett elkövetésével ala
posan gyanúsítható személy elfogására, őrizetből meg
szökött személy elfogására stb. csak akkor lehet fegyvert 
használni, ha e feladatok teljesítéséhez az elkerülhetet
lenül szükséges, vagyis végső esetben, amikor tehát a 
rendőrnek feladata teljesítéséhez más lehetősége, módja 
nincs. Mindezekhez az is kell, hogy a rendőr szolgálatát 
jogszerűen teljesítse, kerülje az élet kioltását stb. Ezt je
lenti az Ftvr. 3. §-ának bevezető mondata: „A  rendőr -  
az 1. és 2. §-ban foglalt általános rendelkezéseknek meg
felelően -  fegyvert használ. . . ”

2. Súlyos bűntett elkövetésének megakadályozása

[Ftvr. 3. § a) pont]

A  rendőr -  az általános rendelkezések szem előtt tar
tásával -  fegyverét használhatja súlyos bűntett elköve
tésének megakadályozására. A  fegyverhasználatnak eb
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ben az első esetében elsődleges kérdés, hogy melyek azok 
a bűntettek, amelyeket a fegyverhasználat szempontjá
ból súlyosnak kell tekinteni.

A  Vut. 8. pontja szerint „Súlyosnak kell tekinteni azt 
a bűntettet, amelyből a közfelfogás szerint az államra, a 
társadalmi tulajdonra, a személyekre és javaikra jelentős 
hátrány származik. Általában azok a bűntettek tartoznak 
a súlyosak közé, amelyek a jogszabály szerint öt évnél 
hosszabb tartamú szabadságvesztéssel büntethetők.”

A  bűntett súlyossága voltaképpen azon múlik, hogy a 
társadalomra milyen fokon jelent veszélyt, figyelemmel 
a létrehozott veszélyhelyzetre vagy okozott károsodásra, 
illetőleg az elkövető tudatában, személyében rejlő nega
tív (antiszociális) tényezőkre. A  bűntett társadalom ve
szélyességének fokát a törvényalkotó kifejezésre juttatja 
akkor, amikor meghatározza; mely bűntettre milyen 
büntetés (szankció) szabható ki. Miután egyazon bűntett 
megvalósításának számtalan változata, különféle súlya 
lehetséges, a törvényhozó büntetési keretet (és nem meg
határozott évet, mennyiséget) állapít meg, a bíróra bíz
va, hogy a bűncselekmény súlyához -  és egyéb körül
ményekhez -  képest, azon belül szabjon ki büntetést. 
A  Btk. 296. § (1) bekezdésében meghatározott lopás, sik
kasztás, csalás és hűtlen kezelés büntetési kerete: har
minc naptól három évig terjedő szabadságvesztés. Abból 
a szempontból, hogy egy bűntett súlyos vagy nem súlyos, 
meghatározó jelentősége van a bűntettre kiszabható 
büntetés alsó határának. Ha egy bűntettre pl. 2 évi sza
badságvesztésnél enyhébb büntetést nem lehet kiszabni, 
az már kétségtelenül súlyos bűntett. De természetes je
lentős az említett szempontból a kiszabható büntetés leg
magasabb mértéke (maximuma) is. A  Vut. 8. pontja sze
rint általában súlyosnak kell tekinteni azt a bűntettet, 
amelynek elkövetőjére öt évnél hosszabb tartamú sza
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badságvesztés szabható ki. A  Végrehajtási Utasítás tehát 
nem a kiszabható legkisebb büntetés mértéke alapján 
határozza meg a súlyos bűntett fogalmát. Ezen az alapon 
-  a Btk. szankciói szerint -  súlyos bűntettek a követ
kezők :

„  -  az állam elleni bűntettek mindegyike a Btk. 132. 
§-ába felvett feljelentési kötelezettség elmulasztása kivé
telével ;

-  a béke és az emberiség elleni bűntettek;
-  a 149. § (2) bekezdése szerinti jogtalan előny köve

telése vagy elfogadása;
-  a 153. § (3) bekezdésébe felvett befolyással üzérke

dés minősített esete;
-  a 155. § (4) bekezdésében foglalt hivatalos személy 

elleni erőszak minősített esete;
-  a 160. § (2) bekezdés szerinti államtitoksértés;
-  a 161. § (3) bekezdésébe felvett szolgálati titoksér-

tés minősített esete;
-  a 167. § (3) bekezdésben foglalt kibúvás a katonai 

szolgálat kötelezettség teljesítése alól;
-  ide kell sorolnunk a 168. § (2) bekezdése szerinti 

hadkötelezettség teljesítésének akadályozását is, ha a 
164- 167. §-okba felvett minősített esetet követik el;

-  a 169. § (2) bekezdés szerinti légoltalmi szolgálati 
kötelezettség megsértésének minősített esete;

-  a 172. § (2) bekezdésében felvett hamis vád;
-  a 176. § (2) bekezdésének c) és d) pontjaiban meg

határozott hamis tanúzás (ez vonatkozik a 178. §-ban 
meghatározott szakértőkre is;

-  a 186. §-ba felvett börtönzendülés;
-  a 190. § szerinti közveszélyokozás;
-  a 191. § szerinti közérdekű üzem működésének 

meghatározása;
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-  a 192. és 193. §-okban meghatározott közlekedés 
biztonsága elleni bűntettek minősített esetei;

-  194. § (2) bekezdésében meghatározott halálos köz
úti baleset okozása;

-  a 197. § (2) bekezdésében meghatározott kútmérge
zés minősített esete;

-  198. § (2) bekezdés szerinti kábítószerrel visszaélés;
-  a 203. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott határ- 

átlépés ;
-  a 204. § szerinti embercsempészés;
-  a 224. § (3) bekezdésében felvett gazdálkodással 

kapcsolatos kötelességek megszegése;
-  a 225. § (2) bekezdés szerinti pazarló gazdálkodás 

minősített esete;
-  a 226. § (3) bekezdésében felvett, a népgazdaság 

szerveinek megtévesztése bűntett minősített esete;
-  a 236. § (3) bekezdésében felvett üzérkedés minősí

tett esete;
-  a 237. § (2) bekezdés szerint minősülő jogtalan kül

kereskedelmi tevékenység;
-  a 238. § (3) bekezdése szerint minősülő árdrágítás;
-  a 241. §-ban meghatározott pénzhamisítás;
-  a 247. § (3) bekezdése szerinti devizagazdálkodást 

sértő bűntett minősített esete;
-  a 253. § és a 254. §-ba felvett emberölés;
-  a 256. § szerinti magzatelhajtás (3) bekezdése sze

rint minősülő bűntett;
-  a 257. § (4) bekezdésében meghatározott testi sértés 

minősített esete; 
-  a 258. § (2) és (3) bekezdése szerinti foglalkozás kö

rében elkövetett veszélyeztetés minősített esetei; 
-  a 276. § szerinti erőszakos nemi közösülés;
-  a 277. § szerinti szemérem elleni erőszak minősített 

esete;
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-  a 280. § és a 281. §-ban felvett megrontás minősített 
esete;

-  a 287. § (3) bekezdés szerinti kerítés minősített 
esete;

-  a 296. § (4) bekezdése szerinti tulajdon elleni bűn
tett elkövetésének minősített esete;

-  a 299. §-ban meghatározott rablás;
-  a 300. §-ba felvett zsarolás minősített esete;
-  a 301. § (4) bekezdésébe felvett orgazdaság minősí

tett esete;
-  a 302. § (3) bekezdésébe felvett rongálás minősített 

esete;
-  valamint a katonai bűntettek közül azok, amelyek

re a törvény öt évet meghaladó szabadságvesztést ír elő.”
A  Vut. 8. pontja azért használja az „általában” szót, 

amikor a súlyos bűntett fogalmát az öt évnél súlyosabb 
szabadságvesztés kiszabásának lehetőségével határozza 
meg, mert elképzelhető olyan cselekvés, amely a megvaló
sulás konkrét körülményei folytán ténylegesen nem sú
lyos bűntett, noha a törvényi büntetési keret lehetővé 
tenné az öt évnél súlyosabb büntetés kiszabását is. Pl. a 
tiltott határátlépés csoportos elkövetésére (ha három 
vagy több személy együttesen követi el) a Btk. 203. § (2) 
bekezdése két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés 
kiszabását teszi lehetővé. Kizárólag e szankció alapján a 
csoportos tiltott határátlépés tehát súlyos bűntettnek szá
mítana. Mégsem lehet súlyos bűntettnek tekinteni három 
embernek egy baráti állam területére engedély nélküli 
átlépését, amit az elkövetők azért kockáztattak meg, mert 
határon túlra tévedt jószágaikat vissza akarták szerezni.

Egy-egy bűncselekmény elkövetőjére kiszabható bün
tetés mértéke nemcsak abban az értelemben nem kizáró
lagos meghatározója a súlyos bűntett fogalmának, hogy 
a büntetési keret az öt évet meghaladja, hanem abban az
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értelemben sem, hogy alatta van az öt évnek. Vagyis a 
kiszabható büntetési keretre való tekintettel is súlyos 
bűntettnek számíthat valamely társadalomra veszélyes 
cselekmény, ha abból a közfelfogás szerint az államra, a 
társadalmi tulajdonra, a személyekre és javaikra jelentős 
hátrány származik. Súlyos bűntettnek tekintendő -  az 
előbbi példa egy változataként -  annak az egyedüli sze
mélynek tiltott határátlépésre irányuló tevékenysége, aki 
az államhatár nyugati szakaszán kíséreli meg az ország 
végleges elhagyását, noha erre a cselekményre a Btk. 
203. § (1) bekezdése hat hónaptól öt évig terjedő szabad
ságvesztés-büntetés kiszabását teszi csak lehetővé.

Az Ftvr. 3. § a) pontja alapján alkalmazható fegyver- 
használatnak -  a súlyos bűntetten túl -  az a másik fel
tétele, hogy a súlyos bűntett a fegyver használatával 
egyáltalán megakadályozható, vagy a súlyos bűncselek
mény természetére, körülményeire tekintettel annak ér
telme legyen. A  súlyos bűntettek többségének megaka
dályozása céljából nem kell a fegyvert használni, mert 
erre enyhébb kényszerítő eszköz alkalmazása is elegendő, 
illetőleg nem áll fenn a végső eset. Pl. semmi értelme 
nem lenne a fegyverhasználatnak a jogtalan előny elfo
gadása, a befolyással üzérkedés, a hamis vád, a talál
mánnyal visszaélés, az üzérkedés, a kerítés és számos, 
más bűntett megakadályozására, ha mégoly súlyos bün
tetéssel fenyegeti is a törvény e bűntettek elkövetőit. Az 
ilyen bűntettek megakadályozására egyéb módszereket, 
eszközöket kell használni, mert ezekben az esetekben a 
fegyverhasználat nem elkerülhetetlenül szükséges. 

A  bűntettek egy része fegyverhasználattal eleve meg
akadályozhatatlan; pl. a befejeztetett bűntetteké. A  meg
akadályozhatóság szempontjából jelentősége van a bűn- 
cselekmény megvalósítása mozzanatainak, szakaszainak.
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A bűncselekmények egy része a következő szakaszokon 
mehet végbe:

1. szándék keletkezése
2. előkészület
3. kísérlet és
4. befejezés.

Nem minden bűncselekmény jut át a felsorolt szaka
szokon; némelyeknél e folyamat -  a bűncselekmény ter
mészete folytán -  teljesen kizárt.

A  gondatlan bűncselekmények esetében hiányzik a be
fejezettséget megelőző három stádium: a szándék kelet
kezése, az előkészület és a kísérlet, mert a gondatlanul 
cselekvő ember tevékenységét nem vezérli az a tudatos
ság (szándékosság), amely a szándékos bűntettek velejá
rója. A  Btk. 17. §-a szerint ugyanis „gondatlanul követi 
el a bűntettet, aki előre látja magatartásának következ
ményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, 
úgyszintén az is, aki e következmények lehetőségét azért 
nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy kö
rültekintést elmulasztotta.”

A  gondatlanul elkövethető súlyos bűntett megakadá
lyozását tehát csak a ténylegesen beálló káros eredményt 
közvetlenül megelőző elkövetési magatartás folyamatá
ban lehet elképzelni. A  magatartásnak ezt a jellegét 
azonban a rendőr általában nem képes felismerni, mint 
ahogyan maga a cselekvő is csak akkor ismeri fel maga
tartásának gondatlan voltát és egyben jogellenességét, 
amikor már a káros eredmény bekövetkezett.

A  bűncselekményi szakaszok egynémely szándékos 
bűntett vonatkozásában is kizártak; így a kizárólag mu
lasztással megvalósítható külön eredményt létre nem ho
zó (immateriális) bűntettek esetében. E bűntetteknek 
ugyanis az a jellemzőjük, hogy tetteseik valamely köte
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lezettségüket szándékosan nem teljesítik, és a nem telje
sítés ténye már a bűntett kifejezését jelenti, vagyis nincs 
előkészületük és kísérletük. (A szándék keletkezése pe
dig önmagában nem bír jelentőséggel e bűntetteknél 
ugyanúgy, mint más szándékos bűntettnél.) Mulasztással 
követhető el pl. a segítségnyújtás elmulasztása (bár az el
követő a segítségnyújtásra foglalkozásánál fogva vagy 
egyébként is köteles volt), a birtokba jutott külföldi de
viza bejelentésének elmulasztása (amely a devizagazdál
kodás érdekeit súlyosan érinti). Az említett esetekben: 
a veszélyhelyzetbe jutottnak nyújtandó konkrét segítség 
elmulasztása éppen úgy, mint a devizakészlet határidőn 
belüli be nem jelentése befejezetté teszi a bűntettet, s 
ezután már nincs helye fegyverhasználatnak. E két pél
dában említett esemény egyébként sem adna lehetőséget 
a jogos fegyverhasználatra, mert a végső eset ezúttal sem 
lenne megállapítható.

Általában nem akadályozható meg a szavakban kife
jezett bűntett sem -  pl. a szóbeli izgatás, minthogy a 
gondolat közlése nyomban a bűntett befejezését ered
ményezi. 

Az előbbiekből kézenfekvő, hogy fegyverhasználattal 
az olyan súlyos bűntettek megakadályozására adódik le
hetőség, amelyeknek befejezettségét jelentő káros ered
mény a már említett szakaszokon keresztül következett 
be. Ezeket a bűntetteket eredmény- (materiális) bűntet
teknek nevezzük.

A szándékos eredménybűntettek szakaszai közül első
ként az előkészületnek van szerepe a fegyverhasználat 
szempontjából (a szándék keletkezése, mint láttuk, fi
gyelmen kívül esik).

Az előkészületről a Btk. 11. §-a a következőket tartal
mazza: „(1) Ha a törvény ezt külön rendeli, előkészület 
miatt büntetendő, aki bűntett elkövetése céljából, az eh
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hez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, a 
szükséges eszközöket vagy kellékeket megszerzi, az elkö
vetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik vagy a közös elkö
vetésben megállapodik.

(2) Nem büntethető előkészület miatt
a) akinek önkéntes elállása folytán maradt el a bűntett 

véghezvitelének a megkezdése;
b) aki az elkövetés elhárítása céljából korábbi felhí

vását, ajánlkozását vagy vállalkozását visszavonta, vagy 
a többi közreműködőt az elkövetéstől elállásra rábírni 
törekedett, ha a bűntett véghezvitelének a megkezdése 
bármely célból elmaradt;

c) aki az előkészületet a hatóságnál feljelentette;

(3) A  (2) bekezdés eseteiben, ha az előkészületi cse
lekmény magában véve is megvalósította valamely más 
bűntett törvényi tényállását, a bűntett miatt az elkövető 
felelősségét meg kell állapítani.”

A törvény szövegéből is kiderül, hogy nem minden 
bűntett előkészülete büntetendő; ennélfogva az előkészü
let önmagában még csak nem is bűncselekmény (nem
hogy súlyos bűncselekmény) minden esetben. A nem 
büntetendő előkészület megakadályozása tehát nem szol
gálhat a jogos fegyverhasználat alapjául. Ez azonban ko
rántsem jelenti azt, mintha az ilyen előkészülettel a 
rendőrnek semmi dolga nem lenne. Ha a rendőr tudomá
sára jut egy betörés vagy rablás előkészülete, intézked
nie kell. Sőt, ha az előkészületet láthatóan nyomban kö
vetné a kísérlet, azt már fegyverhasználattal is meg kell 
akadályoznia. Nem kell megvárni a kísérlet megkezdését 
pl. egy súlyos rablás esetén, feltéve természetesen, hogy 
nincs más mód a megakadályozására. Nem más a hely
zet a büntetendő előkészület esetében sem. A  büntetőjog 
rendszerint azoknak a bűntetteknek az előkészületét
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rendeli büntetni, amelyek a társadalomra fokozottabb 
veszélyt jelentenek. Az önmagában is büntetendő előké
szület azonban -  a bűncselekmény kezdeti szakaszára 
tekintettel -  még kevésbé veszélyes a társadalomra, a 
továbbfolytatástól a tettes még elállhat, felhívását, ajánl
kozását, vállalkozását, megállapodását visszavonhatja, a 
többi közreműködőt az elkövetéstől elállásra rábírja. 
Ezért a törvény rendszerint enyhébben bünteti az elő
készületet, illetőleg büntetlenséget biztosít arra az eset
re, ha az előkészületet nem követi a végrehajtás megkez
dése az elkövető pozitív tevékenysége mellett. A  szán
dékos emberölés előkészületét a Btk. 253. § (3) bekezdése 
három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti, vagyis 
az ilyen előkészület a fegyverhasználat szempontjából -  
a büntetési tételre figyelemmel -  általában nem tekint
hető súlyos bűntettnek. A  szándékos emberölés előkészü
letekor tehát általában nincs alapunk a fegyverhaszná
latra. Mégis adódhat olyan eset, amikor az emberölés 
előkészülete végső fázisába került, s már csak másodper
cek választják el a kísérlettől, illetőleg a befejezéstől, 
amiért a fegyvert használni kell. Pl. a tettes lőfegyverét 
célzásra emelte fel, a mit sem sejtő sértettnek csak egyet 
kell lépnie ahhoz, hogy biztos áldozata legyen a jogtalan 
támadásnak. Jogilag ez a szituáció csak az előkészület 
stádiumában van, és mégis kell a fegyvert használni a 
bűntett elhárítása érdekében.

Az előbbi példával az előkészület sajátosságát illuszt
ráltuk, de meg kell jegyezni, hogy ilyen esetben a jogos 
fegyverhasználat megállapítását nem a tvr. 3. § a) pont
jára alapítjuk. Igaz, a szándékos emberölés (amit meg
akadályozni kívánunk) súlyos bűntett, amelyet fegyver- 
használattal jogosultak vagyunk megakadályozni. De a 
tvr. 3. § a) pontja nem erre a súlyos bűntettre gondolt, 
hanem minden más súlyos bűntettre, amely nincs össze
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függésben a 3. § b)- g) pontokban írt feltételekkel. Ne
vezetesen: az emberölés megakadályozását az e) pontban 
írt feltételek teszik lehetővé. Azért kellett e példát fel
hozni, mert ezzel is hangsúlyozni lehet: a 3. § a) pontjá
ban írt feltételek igen ritkán adnak okot fegyverhaszná
latra. A  rendőrség tagjai az utóbbi tíz évben ilyen címen 
nem használtak fegyvert. (Ez persze nem jelenti azt, hogy 
a jövőben sem fognak használni.)

Ha az előkészület végső mozzanatában olykor lehető
ség adódik a fegyver használatára, akkor a kísérlet stá
diumában mindig, amidőn a súlyos bűntett elhárításának 
egyéb feltételei is fennállnak.

A kísérlet fogalmát a Btk. 9. §-a így határozza meg: 
„Kísérlet miatt büntetendő, aki a bűntett szándékos vég
hezvitelét megkezdte, de nem fejezte be.”

A  kísérlet büntethetőségére pedig a 10. § rendelkezései 
az irányadók. Ezek szerint :

„(1) Kísérlet esetében is a befejezett bűntettre megál
lapított büntetési tételt kell alkalmazni.

(2) Ha a kísérletet alkalmatlan tárgyon vagy alkalmat
lan eszközzel követték el, a büntetést korlátlanul enyhí
teni vagy a büntetés kiszabását mellőzni is lehet.

(3) Nem büntethető kísérlet miatt, akinek önkéntes el
állása folytán maradt el a bűntett véghezvitele, továbbá 
az sem, aki az eredmény bekövetkezését elhárította. Ha 
a cselekmény magában véve is megvalósította valamely 
más bűntett törvényi tényállását, e bűntett miatt az el
követő felelősségét meg kell állapítani.”

Befejezett bűntett esetén a súlyos bűntett „megakadá
lyozása” címén nem lehet szó jogos fegyverhasználatról. 
Ha az elkövető tovább folytatja (újrakezdi) jogellenes 
magatartását, az újabb bűntett megakadályozása érde
kében természetesen figyelembe jöhet.
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A súlyos bűntett befejezése után fegyverhasználatra az 
Ftvr. 3. § b) pontja alapján viszont sor kerülhet, és ezt a 
következőkben láthatjuk.

3. A súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsítható 
személy elfogása

[Ftvr. 3. § b) pont]

A súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsítható 
személy elfogása végett alkalmazható fegyverhasználat 
esetének egyik feltétele a súlyos bűntett megvalósulása. 
A 2. pontban olvashattuk a súlyos bűntett fogalmát, ez
úttal tehát a második feltételt, a súlyos bűntett elköveté
sével való alaposan gyanúsíthatóságot kell részletezni.

A Vut. 9. pontja szerint: „Súlyos bűntett elkövetésével 
alaposan gyanúsítható az a személy:

a) akit súlyos bűntett elkövetésén tetten érnek,
b) akivel szemben súlyos bűntett miatt nyomozást ren

deltek el, vagy akivel szemben súlyos bűntett miatt a 
terheltté nyilvánítás feltételei fennállnak.”

A  súlyos bűntett elkövetésének alapos gyanúja kézen
fekvő akkor, amikor a tettes mások szeme láttára követi 
el a bűncselekményt, vagyis tetten érik. Az Ftvr. 3. § b) 
pontjában írt tettenérés nemcsak akkor minősül tetten
érésnek, ha a rendőr lepi meg az elkövetőt, hanem akkor 
is, ha más személyek szeme láttára követi el a bűncse
lekményt. Ez utóbbi esetben helyes, ha az intézkedő rend
őr -  a lehetőségekhez képest -  igyekszik meggyőződni 
a tettenérők (szemtanúk) szavahihetőségéről, mert kü
lönben felesleges intézkedés tételére, esetleg jogtalan 
fegyverhasználatra kerülhet sor.
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Ha súlyos bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt 
már nyomozást rendeltek el, a fegyverhasználat szóban 
levő feltétele fennállásának a megállapítása sem okoz 
különösebb gondot, hiszen a nyomozó hatóság ebben a 
tekintetben -  nyilván megalapozottan -  joghatályosan 
állást foglalt. Jelenlegi gyakorlatunk szerint a nyomozó 
hatóság nem a személy ellen rendeli el a nyomozást, ha
nem a bűntett miatt. Így pl. akkor elrendelik a nyomo
zást, ha csupán azt tudják, hogy bűncselekmény történt, 
de annak elkövetőjére a leghalványabb gyanú sem me
rült fel. (Az ún. ismeretlen tetteses ügyek!) Ilyen esetben 
a rendőr csak azt tudhatja meg, hogy súlyos bűntettet 
követtek el, de nem tudhatja, ki az a személy aki annak 
elkövetésével gyanúsítható. Más a helyzet, akkor, ha va
lameny személyt terheltté nyilvánítottak valamely sú
lyos bűntett elkövetése miatt; ekkor ugyanis meg kell 
lennie a bűncselekmény elkövetésére vonatkozó alapos 
gyanúnak, mert a Be. 114. § (1) bekezdése senkit nem en
ged terheltté nyilvánítani bűntett elkövetésének alapos 
gyanúja nélkül. Ha tehát valakit a nyomozó hatóság sú
lyos bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt terhelt
té nyilvánított, az intézkedő rendőrnek külön nem kell 
vizsgálnia az alapos gyanú tényleges meglétét; a terhel
tet csupán el kell fognia, s ha ez másként nem lehetséges, 
fegyverét használhatja.

Nehezebb az intézkedő rendőr helyzete akkor, ha az 
alaposan gyanúsítható személyt még nem nyilvánították 
terheltté, s neki kell mérlegelnie, eldöntenie, hogy a sú
lyos bűntett elkövetésével valaki alaposan gyanúsítha
tó-e vagy sem. Az alapos gyanúval összefüggésben leg
alább a következőket kell tudnunk:

A  Be. 3. § (1) bekezdése -  alapelvként -  megállapít
ja: „Büntető eljárást törvény alapján és csak az ellen le
het indítani, aki bűntett elkövetésével alaposan gyanú
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sítható.” (A  Be. 114. §-a szerint a terheltté nyilvánításhoz 
is alapos gyanú kell!)

A  jogi szakirodalomban szinte egységes az a felfogás, 
hogy a gyanúnak két foka ismeretes; az ún. egyszerű és 
az alapos. Az egyszerű gyanú kifejezést a törvény nem 
használja. Kérdéses tehát, helyes-e a gyanú fokaként az 
egyszerű és az alapos megjelölés. Az „egyszerű” és az 
„alapos” nem ellentétei egymásnak. Az egyszerűnek el
lentéte a bonyolult, míg az alaposnak az alaptalan. En
nélfogva az egyszerű gyanú is lehet alaptalan, és a bo
nyolult lehet alapos. Következésképpen a törvényben 
használt „alapos” kifejezés azt az elengedhetetlen köve
telményt jelenti, hogy alaptalanul senkit sem lehet gya
núsítani; semmiféle jogkövetkezmény nem fűződhet az 
alaptalan gyanúsításhoz, így többek között a fegyver
használati jogosultság, illetőleg kötelezettség sem. A  
bűncselekmény elkövetésének gyanúját pedig valaminek 
meg kell alapoznia, így lesz a gyanú „alapos gyanú” . Mi 
alapozza meg a bűncselekmény elkövetésének gyanúját? 
A  bizonyítékok, amelyek -  akár személyi, akár tárgyi 
jellegűek -  valószínűsítik, hogy a bűncselekményt ez 
vagy az a személy követhette el. Megalapozott a gyanú, 
ha a nyomozás során (vagy nyomozás nélkül is) olyan 
adatok tárulnak fel, amelyekből okszerű következtetés 
vonható le nemcsak arra, hogy bűncselekményt követ
tek el, hanem arra is, hogy azt meghatározható személy 
követte el. Az alapos gyanú bizonyítására alkalmas pl. 
egy feljelentés, amelynek hiteltérdemlősége kétségtelen; 
egy ellentmondásoktól mentes, élményszerű tanúvallo
más; az a tény, hogy a bűncselekmény helyszínén, illető
leg közelében tartózkodó személyek valamelyikének ru
házatán vagy testén a bűncselekmény elkövetésével ös
szefüggő nyomok találhatók; az a tény, hogy a bűncse
lekményből származó tárgy vagy az elkövetés eszköze
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valakinek a birtokában van; valaki a bűncselekmény be
fejezése után bújdosik, noha valamilyen érdekeltsége fű
ződik a cselekményhez; aki nem tud „alibit” igazolni és 
még számos, szinte fel nem sorolható tény és körülmény, 
amelyeknek alapján okkal feltételezni lehet, hogy egy 
személy vagy a személyek köre a bűncselekmény elköve
tésében szerepet játszott.

Az alapos gyanút keltő bizonyíték más, mint a bűnös
ség bizonyítéka, mint ahogy a gyanú csak valószínűség, 
a bűnösség pedig bizonyosság. A  gyanúsítás -  valószí
nűsége miatt -  mindig csak ideiglenes, ezért a gyanú 
alól a gyanúsított teljesen mentesülhet, a jogerősen meg
állapított bűnösség alól nem. A  gyanú most említett ter
mészetéből (valószínűség, ideiglenesség) következik, hogy 
könnyebben keletkezik, de könnyebben is szűnik meg, 
mint a bizonyosság. Valamennyi jelentős adat összegyűj
tése, az összefüggések sokoldalú elemzése alapján kön
nyen kiderülhet ugyanis, hogy az alapos gyanú nem vál
hat bizonyossággá. Kiderülhet pl., hogy a feljelentésben 
foglaltak nem fedik a valóságot; az élményszerű tanú- 
vallomás nem arra a személyre vonatkozott, akiről a ta
nú beszélt; a bűncselekmény helyszínén tartózkodott ér
dekelt személynek semmi köze az ügyhöz, mert csak vé
letlenül került oda; a bűncselekmény elkövetéséből szár
mazó tárgyat a birtokos a tettestől vásárolta anélkül, 
hogy a bűncselekményről tudomást szerzett volna stb.

A  gyanú ideiglenes jellege mit sem változtat objekti
vitásán (ha megalapozott volt), azon a címen -  utólag -  
nem lehet kérdésessé tenni a gyanú megalapozottságát, 
hogy végül is nem vált bizonyossággá. Ilyen helyzetbe 
egy ember véletlenül is belekerülhet. Nincs igaza annak, 
aki azt az objektív helyzetet, amelyben véletlenül gyanú
ba kerül, kizárólag a nyomozó hatóság hibájának fogja 
fel.
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Az előbbiek részletes kifejtése a fegyverhasználat al
kalmazása szempontjából is jelentős. Ugyanis a súlyos 
bűntett elkövetésével alaposan gyanúsítható személy el
fogása végett alkalmazott fegyverhasználat jogosságát 
nem zárja ki az a körülmény, hogy utólag megállapítást 
nyert a fegyverhasználat áldozatának abban a bűncse
lekményben való vétlensége, de amelynek elkövetésében 
a fegyverhasználat időpontjában alappal gyanúsíthatták.

Az Ftvr. 3. § b) pontja a súlyos bűntett elkövetésével 
alaposan gyanúsítható személy elfogására teszi lehetővé 
a fegyver használatát.

Az elfogás fogalmát a rendőrség Szolgálati Szabályza
ta a következők szerint határozza meg:

„384. Az elfogás az a szolgálati tevékenység, amikor 
a rendőrség valakit elfogató parancs alapján vagy saját 
kezdeményezésére foglyul ejt.”

385. A  foglyul ejtés a következő kijelentéssel történik: 
„A  törvény nevében foglyom, mert bűntett elkövetésével 
alaposan gyanúsítható (körözik stb.), ezért Önt a kapi
tányságra (őrsre) előállítom. Figyelmeztetem, hogy ha 
szökést kísérel meg, kényszerítő eszközt fogok alkal
mazni!”

„386. Az intézkedő rendőr az elfogás végrehajtásánál 
-  ha a körülmények megkívánják -  helyezze fegyverét 
tűzkész állapotba (gumibotját készenlétbe), s legyen fel
készülve az esetleg szükséges kényszerintézkedés alkal
mazására.”

Az idézett pontok szövegéből megállapítható, hogy az 
elfogás voltaképpen nem más, mint a rendőr készenlétbe 
helyezkedése egy kényszerintézkedésre (előállításra), il
letőleg egy személy „fogollyá nyilvánítása” és ugyancsak 
szóbeli figyelmeztetése a várható kényszerintézkedésre. 
Joggal merül fel a kérdés, vajon e szóbeli cselekvés vé
gett használhatja a rendőr a fegyverét? Nyilvánvalóan
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nem! Hiszen a fegyver használata jóval meghaladja ezt 
a verbális (szóbeli) cselekvést! A  Szolgálati Szabályzat
ban megfogalmazott elfogás egyébként a többi kényszer- 
intézkedés alkalmazásának eszközeként jöhet csak szá
mításba, és inkább erkölcsi hatásának, mint kényszerjel
legének van jelentősége. Az elfogás a fegyverhasználat
nak sem egy, azt követő intézkedése általában, de a 
fegyverhasználatnak célja sem lehet. A  tvr. 3. § b) pontja 
alkalmazása szempontjából elfogáson a súlyos bűncse
lekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személy 
kézrekerítését, az illetékes hatóságokhoz való előállítását, 
fogvatartásának biztosítását kell érteni.

Pl. M. P. többrendbeli erőszakos nemi közösülés bűn
tettét követte el, de a felelősségre vonás elől megszökött. 
Ezért körözést rendeltek el. A szolgálatot teljesítő rendőr 
B. község határában egy férfit látott, akiben felismerni 
vélte a körözött személyt. Igazolásra szólította fel, mely
nek során kétséget kizáróan megállapította, hogy az iga
zoltatott gyanús ember azonos M. P., körözés alatt álló 
személlyel. Ezért annak személyi igazolványát elvette, 
járőrtáskájába tette, és közölte vele, hogy a rendőrőrsre 
előállítja. Az esetleges szökés megelőzése céljából meg 
akarta bilincselni, de amikor a bilincset elővette, M. P. 
egyet rúgott feléje és elfutott. A  rendőr üldözőbe vette, 
de a távolság egyre nőtt közöttük. M. lényegesen fiata
labb volt a rendőrnél. Miután egy szántóföldre értek, 
amely mellett erdő húzódott, már a körözött elfogására 
a rendőr más lehetőséget nem látva elővette pisztolyát és 
egy figyelmeztető lövést adott le. A  figyelmeztető lövésre 
M. nem állt meg, inkább még fokozta a futás iramát. 
A szolgálatos rendőr erre célzott lövéssel súlyosan meg
sebesítette.

A fegyverhasználat az Ftvr. 3. § b) pontja alapján jo
gos volt.
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[Ftvr. 3. § c) pont]

A  hatóság őrizetéből megszökött személy kézre kerí
tése céljából jogszerűen akkor lehet a fegyvert használ
ni, ha a fogvatartás a büntetőeljárással vagy a büntetés 
végrehajtásával kapcsolatos. A hatósági őrizetben tartás
ról a Vut. 10. pontja ekként rendelkezik:

„Hatósági őrizetben van az a személy, akit a nyomozó 
hatóság vagy a bíróság bűntett elkövetése miatt őrizetbe 
vett, vagy előzetes letartóztatásba helyezett.

Nincs helye fegyverhasználatnak, ha a hatósági őrizet 
nem bűntett, hanem szabálysértés vagy egyéb ok miatt 
történt.”

Az Ftvr. 3. § c) pontjának megfelelően alkalmazható 
fegyverhasználat feltételeiként magyarázatra szorul: a) a 
hatóság (amelynek őrizetében van a személy), b) az őri
zet oka, c) az őrizet fogalma és végül d) az őrizetből meg
szökött kézrekerítése. Lássuk ezeket egyenként!

ad.a) A 3. § c) pontja nem határozza meg közelebbről, 
hogy hatóságon milyen szerveket kell érteni; helyette a 
Vut. 10. pontja ezt megteszi. Eszerint kétfajta hatóság jö
het számításba: a nyomozó hatóság és a bíróság.

A Be. 14. §-a szerint: „(1) Nyomozó hatóság: a rendőr
ség és az ügyészség.

(2) Külön jogszabály alapján egyéb szervek (pénzügy- 
őrség, vámőrség stb.) is végezhetnek nyomozási cselek
ményeket. 

(3) A nyomozó hatóságok egyéb államigazgatási szer
veket is megbízhatnak egyes nyomozási cselekmények 
elvégzésével olyan bűntettek esetében, amelyek üldözé
sében csak közreműködni kötelesek.”

Nyilvánvaló tehát, hogy a hatósági őrizetben tartásról

4. Hatóság őrizetéből megszökött személy kézre kerítése
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elsősorban akkor lehet szó, ha a Be. 14. § (1) bekezdésé
ben említett rendőrség és ügyészség vett valakit őrizetbe, 
illetőleg tartóztatott le.

A  14. § (2) bekezdése szerint külön jogszabály alapján 
önállóan egyéb szervek is végezhetnek nyomozási cselek
ményeket. Ilyen szerv pl. a vám- és pénzügyőrség (ez idő 
szerint nem létezik már külön vámőrség és pénzügyőr
ség), valamint a határőrség. Ezeket a szerveket a külön 
jogszabályok rendszerint a halaszthatatlan nyomozási 
cselekmények elvégzésére jogosítják fel csupán, ennek 
keretében az őrizetbe vételre is.

A  halaszthatatlan nyomozási cselekményekről a Be. 
103. § (2) bekezdése ekképpen rendelkezik: „Nyomozást 
elrendelő határozat nélkül csak halaszthatatlan nyomozási 
cselekmények foganatosíthatók: ilyenek különösen a tet
tenérés vagy szökés veszélye esetén a gyanúsított őrizet
be vétele, a helyszín és a bűnjelek biztosítása, a 137. §- 
ban meghatározott cselekmény, továbbá, ha a késedelem 
veszéllyel jár, vagy bűntett elkövetésének megakadályo
zása céljából szükséges, szemle, házkutatás, személymo
tozás, lefoglalás.”

A  Be. 14. § (3) bekezdésében említett „egyéb állam- 
igazgatási szervek” nem vehetnek őrizetbe. De, ha vala
kit mégis őrizetben tartanának (pl. azért, mert valakit 
bűncselekmény elkövetésén tettenértek s át akarják adni 
őt a nyomozó hatóságnak, amihez joguk van éppen úgy, 
mint minden állampolgárnak), s innen az őrizetben levő 
személy megszökne, nem lehetne vele szemben fegyvert 
használni, azon a címen, hogy a hatóság őrizetéből meg
szökött.

A  BM karhatalom zászlóalj parancsnoka (vagy a nép
hadsereg ezredparancsnoka) beosztott katonáját fegyelmi 
vétség miatt 5 nap fogságra fenyíti. A  fogságfenyítés tar
tama alatt a katona őrizet alatt van. Ha a fenyített eb-
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ből az őrizetből megszökne, nem lehetne vele szemben 
azon címen fegyvert használni, hogy hatósági személy 
őrizetéből megszökött, miután a parancsnok ebben a mi
nőségében nem mint nyomozó hatóság járt el (és azért 
sem, mert a katonát nem bűntett miatt tartották fogság
ban!). Ellenben a katona szökése esetén szó lehet az Ftvr.
3. § b) pontja alapján a fegyverhasználatról (különösen, 
ha többen, együttesen követik el!), mert fennállhat a fel
tétel: súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsítha
tó személy elfogása.

Egyébként az említett katonai parancsnokok a katonai 
büntető eljárásban nyomozó hatóságnak számítanak. A 
Be. 344. §-a ugyanis kimondja, hogy a katonai büntető 
eljárásban: ,,(1) Nyomozó hatóság a katonai ügyészségen 
kívül az illetékes parancsnok vagy vezető és külön jog
szabályban meghatározott körben a rendőrség illetékes 
szerve is.

(2) A  halaszthatatlan nyomozási cselekményeket az ál
talános nyomozó hatóságok is (14. §) teljesíthetik.”

A katonai büntetőeljárásban illetékes parancsnoknak 
kell tekinteni: a fegyveres erők vonatkozásában az ön
álló zászlóalj parancsnokát és ennél magasabb beosztású 
parancsnokokat; a rendőrség vonatkozásában a járási 
rendőrkapitányt és ennél magasabb beosztású vezetőket; 
a büntetés-végrehajtás vonatkozásában a megyei bünte
tés-végrehajtási intézetek parancsnokát és ennél maga
sabb beosztási vezetőket.

A  külön jogszabályban meghatározott körben a rend
őrség illetékes szerve: a BM politikai nyomozó apparátus 
vizsgálati szerve.

A  nyomozó hatóságok mellett -  a fegyverhasználati 
jogosultság szempontjából -  hatóságnak kell továbbá 
tekinteni a bíróságokat, vagyis a járásbíróságot, a me
gyei bíróságot és a Legfelsőbb Bíróságot. Ide tartoznak
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természetesen a katonai bíróságok is; az öt elsőfokú ka
tonai bíróság és másodfokon a Legfelsőbb Bíróság Kato
nai Kollégiuma.

A  Vut. 10. pontja nem említi, de a tvr. előírásából nyil
vánvaló, hogy a már hivatkozott szempontból hatóság
nak kell tekinteni azokat a szerveket is, amelyeknek fel
adata a büntetés végrehajtása, nevezetesen a büntetés
végrehajtási intézetek. A  büntetés végrehajtásával fog
lalkozó nem valamennyi szerv értendő azonban ide. Így 
a mellékbüntetéseket vagy a főbüntetések közül a pénz- 
büntetést és a javító-nevelő munkát végrehajtó szervek 
nem. Ha tehát az elítélt „megszökik” a pénzbüntetés fi
zetése elől vagy a javító-nevelő munka gyanánt kijelölt 
munkahelyéről, ez nem számít szökésnek. Csak a jogerő
sen szabadságvesztésre elítéltek büntetésének végrehaj
tása, illetőleg a jogerősen el nem ítélt, de fogvatartásu
kat ellátni hivatott büntetés-végrehajtási intézetek tar
toznak ama hatóságok közé, amelyek őrizetéből történő 
megszökés alapja lehet a fegyverhasználatnak; azok a 
bv. intézetek, amelyeknek feladata: fegyházba, szigorí
tott börtönbe, börtönbe, fogházba, fegyelmező zászlóalj
ba és katonai fogdába utaltak szabadságvesztésének 
végrehajtása.

ad.b) A  nyomozó hatóságok közül a rendőrség őrize
tébe különféle okból kerülhetnek személyek. Így pl. a 
rendőrségi Szolgálati Szabályzat 389. pontja alapján: 
„Közbiztonsági őrizetbe lehet venni az előállított sze
mélyt, ha személyazonosságának megállapítása vagy az 
őrizetbe vett személy érdekei (túl ittas, ön- és közveszé
lyes állapot) szükségessé teszik.

390. A  közbiztonsági őrizetbe vételt indokolt írásbeli 
határozattal kell elrendelni. Tartama 24 óra, ami bűntett 
alapos gyanúja esetén -  ügyészi jóváhagyással -  továb
bi 48 óráig meghosszabbítható. Elrendelésre jogosult: az
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elsőfokú rendőrhatóság vezetője, helyettese, illetve a ha
tóság ügyeletes tisztje.”

A  közbiztonsági őrizetbe vétel azonban éppen úgy, 
mint a szabálysértés miatti őrizetbe vétel, nem tekint
hető olyannak, amelyből, ha a fogvatartott megszökik, 
elfogása végett fegyvert lehet használni. Kizárólag bűn
tett elkövetése miatt, a büntetőeljárás, illetőleg bünte
tés-végrehajtás keretében elrendelt (foganatosított) őri
zetbe vételből vagy előzetes letartóztatásból való szökés 
lehet csak a fegyverhasználat alapja. A  törvényerejű 
rendelet azért írja elő ezt a megszorítást, mert az őrizet
be vételt, illetőleg letartóztatást még csak nem is feltét
lenül súlyos bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt 
rendelik el egyrészt, másrészt különösen szabálytalan 
lenne olyan esetre megengedni a fegyverhasználatot, 
amikor az őrizetben tartottat bűncselekmény elkövetésé
vel sem gyanúsítják.

Őrizetbe vételt a Be. 109. §-a alapján lehet elrendelni, 
amelynek feltételeként a 109. § (2) bekezdése előírja: 
„A  gyanúsított csak szabadságvesztéssel büntetendő bűn
tett esetén vehető őrizetbe, az őrizet legfeljebb hetven
két óráig tarthat. Ha ez idő alatt terheltté nem nyilvání
tották és előzetes letartóztatását nem rendelték el, a gya
núsítottat szabadon kell bocsátani.”

Őrizetbe vételnek van helye továbbá a Be. 196/A § 
alapján (1966. évi 16. számú tvr.), ha vádirat és tárgyalás 
kitűzése nélküli bíróság elé állítás végett kell a gyanúsí
tott megjelenését biztosítani.

A  katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó személye
ket tettenérés, szökés vagy szökés veszélye esetén kívül 
csak a katonai nyomozó hatóság veheti őrizetbe [Be. 
353. § (2) bek.].

Az előzetes letartóztatás elrendelésének feltételeit a 
Be. 120. §-a határozza meg, amelyek közül a két általá
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nos feltételt emeljük ki: 1. kizárólag olyan bűntett miatt 
lehet elrendelni, amelyre a törvény szabadságvesztést 
rendel, 2. magánindítvány megtétele előtt nem rendel
hető el, ha büntetőeljárásnak csak magánindítványra 
van helye.

A  Be. 120. § (1) bekezdésében felsorolt feltételeken túl 
a Be. 353. § (1) bekezdés szerint: „Katonával szemben 
előzetes letartóztatást abban az esetben is el lehet ren
delni, ha a terhelt szolgálati vagy fegyelmi okból nem 
hagyható szabadlábon.”

A Be. 354. szerint: „Sorállományú katonai személyt, 
ha előzetes letartóztatásba helyezésére nincs ok, de az 
eljárás, érdekében vagy katonai fegyelmi szempontból 
szükséges, alakulatánál szoros felügyelet alá lehet he
lyezni.”

A szoros felügyelet alá helyezés nem tekinthető sem 
őrizetbe vételnek, sem pedig előzetes letartóztatásnak; 
ezért ha a felügyelet alá helyezett katona megszökik, 
csupán ezért nem lehet a fegyverhasználat szempontjá
ból szökésben levőnek minősíteni.

ad.c) A  hatósági őrizetben tartás azzal veszi kezdetét, 
hogy arról írásbeli határozatot hoznak és az érintettel 
közlik. Akkor fejeződik be, amikor megszüntetésére 
ugyancsak határozatot készítenek és a fogvatartott tudo
mására hozzák. A  fogvatartás természetes velejárója az 
őrizetben levő személy őrzése, a folyamatos felügyelete, 
az erre a célra készült speciális helyiségben (fogda, bör
tön) tartása. A  hatósági őrizetből megszökést azonban 
nem teszi meg nem történtté, ha az utóbbiak biztosításá
ról nem vagy nem megfelelően gondoskodnak. Pl., ha a 
bv. őr a letartóztatottat vonaton kísérve közben elalszik, 
és a fogvatartott ezt az alkalmat felhasználva a legköze
lebbi vasútállomáson leszáll anélkül, hogy kísérője ezt 
észrevenné: a hatósági őrizetből megszökött. Vele szem

89



ben tehát fennáll a fegyverhasználat alkalmazásának le
hetősége.

A  fegyverhasználat jogszerűsége szempontjából nem az 
a lényeges, hogy a fogvatartott biztonságos őrzését el
látják-e vagy sem. A  fontos az, hogy határozatilag (jogi
lag) legyen valamely személy a hatóság őrizetében.

Az őrizetbe vétel elrendeléséről, illetőleg megszünteté
séről a Be. 109. § (1) bekezdése szerint írásbeli határozatot

 kell hozni.

Az előzetes letartóztatásra vonatkozóan a Be. 121. §-a 
a következő előírásokat tartalmazza:

„(1) Az előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntar
tásáról és megszüntetéséről a nyomozás során az ügyész 
vagy az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság, a 
vádirat benyújtása után pedig a bíróság határoz.

(2) Ha az ügyet a bíróság az előkészítő ülésen hozott 
határozatával pótnyomozásra küldi vissza, az előzetes le
tartóztatás kérdésében az ügyész dönt.

(3) Az előzetes letartóztatást, illetve annak fenntartá
sát írásba foglalt határozattal kell elrendelni. Ennek tar
talmaznia kell a terhelt személyének és az eljárás alap
jául szolgáló bűntettnek a megjelölését, valamint az elő
zetes letartóztatás (fenntartás) indokát.”

Miután a hatósági őrizetben tartás fennállásának kizá
rólagos feltétele az említett (és idézett) valamely hatály
ban levő írásbeli határozat, nem tekinthető a hatóság 
őrizetéből való szökésnek az olyan eset, amikor a rendőr 
valakit bekísér, előállít vagy elfog, s eközben az intézke
dés alá vont személy tőle megszökik, hacsak az illetővel 
szemben az illetékes hatóságok nem hoztak őrizetben 
tartásáról határozatot.

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során az il
letékes hatóságok hozhatnak olyan intézkedést, amely-
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lyel a fogvatartottat ideiglenesen szabadlábra helyezik. 
Ilyenek a büntetés végrehajtásának felfüggesztése és fél
beszakítása (pl. perújítás vagy törvényességi óvás ese
tén), illetőleg a feltételes szabadságra bocsátás (pl. a bün
tetés kétharmadának kiállása után). A büntetés felfüg
gesztése, félbeszakítása és a feltételes szabadságra bocsá
tása alatt az elítélt természetesen nem szökhet meg. 
Megszökhet viszont az olyan elítélt, akinek a büntetése 
végrehajtását zárt egészségügyi intézetben rendelték el.

ad.d) Megszökés alatt azt értjük, amikor az őrizet alá 
helyezett -  saját szándékos tevékenysége alapján -  
ténylegesen nem áll annak a hatóságnak a rendelkezésé
re, amely őt fogva tartani jogosult.

Példák:

K. Gy. jogerősen szabadságvesztésre ítélt büntetését a 
Szegedi Büntetés-végrehajtási Intézetben töltötte, amíg 
egy napon az intézetből rabruhában megszökött. Szöké
sét követően körözését rendelték el. A  város határában 
portyázó rendőrjárőr észrevette K. Gy.-t és megállásra 
szólította. A  szökésben levő azonban nem engedelmeske
dett a felhívásnak, hanem futásnak eredt. Ekkor a járőr 
vezetője egy figyelmeztető lövést adott le. K. Gy. azon
ban a figyelmeztető lövés ellenére sem állt meg, mire a 
járőrvezető célzott lövést adott le, amelynek eredménye
képpen súlyosan megsebesítette őt.

A  fegyverhasználat a 3. § c) pontja alapján jogos volt.
1969. szeptember 11-én 17 órakor a Székesfehérvári 

Rendőrkapitányság állományába tartozó N. M. r. ftőrm. 
kmb. észrevette a mezőn tartózkodó I. S. elítéltet, aki a 
Bv. baracskai munkahelyéről megszökött. A  rendőr a 
rabruhában levő elítéltet megállásra szólította fel, aki a 
felhívásnak nem engedelmeskedett. A r. ftőrm. először
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három figyelmeztető lövést adott le, majd szolgálati pisz
tolyával az elítélt lábára célozva lőtt, de nem találta el.

A  fegyverhasználat jogos, de eredménytelen volt (nem 
kellett volna három figyelmeztető lövést leadni)

5. A közbiztonságra és a közrendre súlyos veszélyt jelentő 
csoportosulás szétoszlatása

[Ftvr. 3. § d) pont]

A  közbiztonságra és közrendre súlyos veszélyt jelentő 
csoportosulás szétoszlatását karhatalmi erőkkel helyes 
megkísérelni az ilyen közbeavatkozások esetén alkalma
zandó kényszerintézkedésekkel. Ha a szétoszlatást ilyen 
módon nem lehet elvégezni, vagy karhatalmi erő nem áll 
rendelkezésre, szükség lehet a lőfegyver használatára.

Elsőnek a közbiztonság és közrend fogalmát kell tisz
táznunk.

Közbiztonságnak nevezzük azt az állapotot, amikor a 
társadalom kisebb-nagyobb közöségének és tagjainak 
nem kell tartaniuk jogaik, valamint tulajdonuk megsér
tésétől, mert azt a közrend, illetőleg az állam hatalmi 
szervei biztonsággal óvják. A  közrend az előbbivel rokon 
fogalom, mert azt jelenti, hogy mind az állampolgárok 
mint a hatóságok megtartják a hatályos jogszabályokat, 
ilyen rend uralkodik a társadalom mindennapi életében.

A közbiztonságot és közrendet valójában minden bűn- 
cselekmény sérti vagy veszélyezteti közvetetten. Közvet
lenül pedig azok a bűncselekmények veszélyeztetik, ame
lyeket a Btk. a XII. fejezetben szabályoz (közveszélyoko
zás, közlekedés biztonságának veszélyeztetése stb.).

A  közbiztonságra és közrendre fokozott veszélyt jelent 
a csoportosulás még akkor is, ha a csoportnak nincs pon
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tosan elhatározott célja, miután rendszerint akad közöt
tük olyan személy, akinek hatására a jelenlevők olyan, 
társadalomra veszélyes cselekményre ragadtatják magu
kat, amelyet különben nem tennének meg. Ilyenkor meg
határozó szerepe van a csoport (tömeg) pszichológiának, 
amely magával sodorja az egyébként békés természetű 
embereket is.

Sem a Btk., sem az Ftvr. nem határozza meg, hogy 
hány személy együttes jelenléte szükséges ahhoz a cso
portosuláshoz, amelynek szétoszlatására fegyvert lehet 
használni. Ebben a tekintetben azonban nem hagy két
séget a Vut. 11. pontja, amely szerint: „A  csoportosulás 
fogalmán -  a tvr. szempontjából -  öt vagy ennél több 
együttlevő személyt kell érteni.”

Az öt vagy ennél több személyt akkor lehet „együtt- 
levőnek” tekinteni, ha ezek azonos időben, térben egy
máshoz közel vannak, ily módon többé-kevésbé egységet 
alkotnak, elképzeléseik, céljaik, nagyjából megegyeznek. 
Az ilyen csoportosulás lőfegyverrel való szétoszlatására 
csak abban az esetben kerülhet sor, ha az egyúttal a köz- 
biztonságra és közrendre súlyos veszélyt jelent. Nem je
lent pl. a közbiztonságra és a közrendre súlyos veszélyt, 
ha a „hippik” öt tagból álló csoportja az utca sarkán bá
mészkodik és akadályozza a járókelők közlekedését, vagy 
a garázda személyek egy 8 tagból álló csoportja, amely 
együttesen rongálja a telefonfülkéket stb.

Mindazonáltal a veszélyes csoportosulásnak nem felté
tele, hogy valamely súlyos bűntett véghezvitelét meg is 
kezdjék. A  közbiztonságra és közrendre súlyos veszélyt 
jelenthet az a csoport is, amelynek magatartásából, elő
készületeiből következtetni lehet, hogy nyomban hozzá
látnak valamely súlyos cselekmény végrehajtásához. Kü
lönösen áll ez akkor, ha a rendőri figyelmeztetés vagy 
figyelmeztető lövés leadása után sem állnak el szándé
kuktól.
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Példa a 3. § d) pontjára alapított fegyverhasználatra:
Gy. I. és bátyja között nézeteltérés keletkezett, mire az 

öccs késsel akarta megszúrni idősebb testvérét. Ezt a 
tényt közölték a helyi körzeti megbízottal, aki Gy. kere
sésére indult és meg is találta. Gy. ahelyett, hogy a rend
őrnek engedelmeskedett volna, késével neki támadt és 
meg akarta szúrni. A  rendőr a veszélyes támadás elhárí
tására a készenlétben tartott szolgálati pisztolyával Gy-
re célzott lövést adott le, ami combján találta. Gy. össze
esett. A  lövésre kb. 150 fős tömeg gyűlt össze, amely a 
fegyverhasználat miatt a rendőr ellen támadt. A  túlerőre 
tekintettel a körzetmegbízotti irodába sietett, az ajtót be
zárta, és telefonon segítséget kért a rendőr-főkapitányság
tól. Eközben a tömegből néhányan a kmb. iroda ablakát 
téglával betörték, mások egy gerendával az ajtót akar
ták betörni. A  rendőr az ablakon át többször felszólította 
a tömeget, hogy oszoljanak szét. A  felszólítás azonban 
nem járt eredménnyel, az épület ajtaját a közeli besza
kadás fenyegette. Erre a rendőr géppisztolyával az ab
lakból és az ajtó résén keresztül -  rövid sorozatokban 
-  24 lövést adott le, amelynek hatására a közbiztonság
ra és közrendre súlyos veszélyt jelentő csoportosulás kez
dett feloszlani. Eközben több rendőr érkezett a helyszín
re, akik a tömeget teljesen szétoszlatták; a hangadókat 
elfogták, a sérült Gy-t rabkórházba szállították.

A  tömegre leadott géppisztolysorozatot a veszélyes 
csoport szétoszlatása indokolta; és jogos volt a fegyver- 
használat Gy-vel szemben is.
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6. A mások élete ellen irányuló vagy mások testi épségét 
súlyosan veszélyeztető támadás, 

illetőleg az ilyen támadással 
közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása

[3. § e) pont]

A  mások élete ellen irányuló vagy mások testi épségét 
súlyosan veszélyeztető támadást, illetőleg az ilyen táma
dással közvetlenül fenyegető magatartást a Vut. 12. 
pontja a következőképpen határozza meg: „Támadás az 
a tevékenység, amellyel a rendőrt, vagy azt, akit a rend
őr megvédeni köteles, akár egy, akár több személy meg
üti, megrúgja, megsebesíti, a rendőrt lefegyverzi, tehe
tetlen állapotba helyezi, vagy anélkül is testi erőszakkal 
helyének elhagyására kényszeríti vagy ilyen cselekményt 
megkísérel.

Az életet, testi épséget vagy személyes szabadságot 
közvetlenül fenyegeti az a magatartás, amelyből arra kell 
következtetni, hogy a támadás nyomban bekövetkezhet;”

Az idézett szövegből látható, hogy a Vut. 12. pontjának 
értelmező rendelkezése nemcsak az Ftvr. 3. § e) pontjára, 
hanem az f) pontjára is hatályosul. Ezúttal azonban csak 
arra a részére térünk ki, amely a mások élete ellen irá
nyuló vagy a mások testi épségét súlyosan veszélyeztető 
támadásra, illetőleg az ilyen támadással közvetlenül fe
nyegető magatartásra vonatkozik. Minthogy azonban e 
támadás és fenyegető magatartás fogalmi ismérvei meg
egyeznek a 3. § f) pontjában írt azonos fogalmak ismér
veivel, azokra ott -  az ismétlés elkerülése végett -  nem 
térünk vissza.

Támadáson a szó mindennapi értelmében olyan tevé
kenységet értünk, amely sérti vagy veszélyezteti a meg
támadott személy érdekeit, jogosultságait. Jogi értelem
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ben azt a magatartást tekintjük támadásnak, amely jog
talan, közelebbről: ha büntetőjogilag jogellenes vagyis, 
ha a támadó cselekmény valamely bűntett törvényi tény
állási ismérveit ölti magára.

A  fegyverhasználat szóban levő feltételének szempont
jából nem jöhet figyelembe valamennyi jogtalan táma
dás, csak az, amelyik mások (tehát nem a fegyverét hasz
náló rendőr) élete vagy testi épsége ellen irányul. Mások 
vagyona, jogai vagy a köz ellen irányuló súlyos támadás 
esetén is lehet helye fegyverhasználatnak a 3. § a) pontja 
alapján (súlyos bűntett elkövetésének megakadályozása).

A  jogtalanul intézett támadás egy megkezdett, folya
matos cselekvés, a megtámadott személy megütése, meg
rúgása, megsebesítése stb., míg a közvetlenül fenyegető 
támadás (a tvr. szóhasználatában: támadással közvetle
nül fenyegető magatartás!) annak időrendi előzménye. 
Közvetlenül fenyegető a támadás, ha a támadó és a meg
támadni szándékolt térbeli helyzetére, közelségére tekin
tettel viszonylag rövid időn belül a támadás megindítá
sával lehet számolni. Ehhez képest tehát a közvetlenség 
egyszersmind időrendi és térbeli ismérv.

Közvetlenül fenyegető támadást állapított meg a Leg
felsőbb Bírósága következő tényállás alapján:

„A  68 éves vádlott a konyhába zárkózva az ajtó védel
mében tartózkodott, míg 32 éves támadója (a sértett) 
előbb zsebkésével, majd kezének megsérülése után csá
kánnyal igyekezett az ajtó üvegtábláit eltávolítani, hogy 
a vádlotthoz behatoljon. A  sértett az őt megfékezni 
igyekvő sógorát ellökte úgy, hogy az hanyatt esett. Sér
tett az összetört ajtórészen a konyhába behajolt, a. vádlott 
ekkor felkapott egy kisbaltát és a sértett fejéhez vágta. 
Sértett sérülése életveszélyes volt, és maradandó egész
ségkárosodást eredményezett. A  felmentő ítéletet az 
ügyész fellebbezési óvással támadta meg arra hivatkozás
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sal, hogy sértett támadása közvetlenül nem fenyegette a 
vádlottat; ugyanis a bezárt ajtót nem törte be teljesen, a 
zárat nem verte le az ajtóról, és a bemászásra kísérletet 
nem tett.” A  Legfelsőbb Bíróság nem osztotta azt az ál
láspontot, amely szerint a sértett jogtalan támadása nem 
volt a vádlott életét közvetlenül fenyegető, mivel a vád
lott és a sértett között egy kulccsal és lakattal lezárt ajtó 
volt. A  sértett támadása a lakásba bezárt vádlott szemé
lye ellen irányult, amikor az üvegajtó ablakát betörte. 
A  vádlott nem várhatta meg, hogy a sértett a zár leve
résével vagy az ajtó szétroncsolásával szabad bemenetelt 
biztosít a maga részére, és azt sem, hogy az általa kitört 
ajtórészen bemászva csákánnyal a kezében a vádlott éle
tére tö r . . .  A  vádlott életének e közvetlen fenyegetett
sége folytán, nem volt köteles bevárni, hogy a sértett a 
lakásba behatoljon, és csákánnyal bántalmazza; tehát 
nem lehet szó arról, hogy idő előtti volt a vádlott tevé
kenysége . . . ”

Ellenben nem látta fennállni a bíróság a támadás köz
vetlenül fenyegető veszélyét, amikor az erősen ittas sér
tett ruhájában kotorászott, amiből a vádlott arra követ
keztetett, hogy a sértett kést akar használni. „Az életet 
és testi épséget közvetlenül fenyegető támadás veszélye 
csak abban az esetben áll be, amikor az erre alkalmas 
eszközt a támadni akaró személy ténylegesen használ
hatja is, vagyis a jogtalan támadás bekövetkezésétől már 
nemcsak szubjektíve, hanem objektíve is reális bizonyos
sággal lehet tartani.” (Lásd: a Büntető Törvénykönyv 
kommentárja. Budapest. 1968. I. kötet 164- 165. oldal).

Az előbbi példa esetében -  ha az esetnél jelen van 
rendőr -  jogos, az utóbbiban nem lett volna jogos a 
fegyverhasználat.

Annak megállapítása, hogy a támadás vagy a táma
dással fenyegetés valójában a megtámadott (veszélyezte-
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tett) élete vagy testi épsége ellen irányul-e, gyakran nem 
könnyű feladat. A  támadás (veszélyeztetés) körülmé
nyeiből, az elkövető szándékából az elkövetés eszközéből, 
a támadás irányából stb. kell arra következtetni.

A  támadó, pl. emberölést elkövetni szándékozó az ese
tek többségében nem mondja ki szándékát; ilyenkor arra 
a körülményekből kell következtetni. Szándékon nem
csak az egyenes szándékot (aki magatartásának követ
kezményét előre látja és kívánja), hanem az eshetőleges 
szándékot is (aki magatartásának következményeit előre 
látja, de nem kívánja) érteni kell.

Aki verekedő tömeg között kést vesz elő, s azzal szív
magasságban emberek felé támadólag csapkod, annak 
számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy valakin halálos 
eredménnyel járó sérülést ejthet -  emelte ki a Legfel
sőbb Bíróság (Bf. I. 606/1954.). Állandó ítélkezési gyakor
lat: aki késsel támad másra és az életfontosságú szerv 
irányába intézett szúrással meg akarja sebesíteni, szá
molnia kell azzal a lehetőséggel, hogy olyan súlyos sérü
lést ejt a sértetten, amelynek következtében annak halá
la állhat be (BJD. 2914.).

Az ölési szándék megállapítását illetőén pl. kiinduló
pont annak vizsgálata, hogy a használt eszköz, a cselek
vés módja, azaz a támadás iránya és ereje az általános 
élettapasztalat szerint alkalmas volt-e (lehetett-e) a halá
los eredmény előidézésére; a sérülés helye és minősége 
alkalmas volt-e a halál előidézésére vagy előidézhetősé
gére; a támadó és a megtámadott viszonya, az elkövető 
egyéb személyes körülményei adnak-e lehetőséget arra a 
következtetésre, hogy az elkövetőnek oka volt a sértett 
életének megsemmisítésére.

A  bírói gyakorlat az általános élettapasztalat objektív 
kritériuma alapján pl. nem tartja tipikus ölési elköveté
si eszköznek a félliteres söröspohárral fejre mért ütést,
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mert a támadó az ilyen eszköz használatához általában 
nem társítja a halál beállásának képzetét (BJD. 998-  
1000- 1084.). Ez az általános feltételezés természetesen 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy bizonyos esetben, 
amikor egyéb körülményre tekintettel az ölési szándék 
fennáll, ilyen eszközök alkalmazása mellett a bűntett 
megállapítható legyen. A fegyverhasználat szempontjá
ból viszont az ilyen eszközök használata általában meg
alapozza annak jogosságát, miután ezek az eszközök sú
lyos sérülés okozására alkalmasak.

A testi épséget súlyosan veszélyeztető támadás (vagy 
ennek veszélye) alatt olyan magatartást értünk, amely 
8 napon túl gyógyuló sérülés okozására alkalmas. A tá
madás eszköze mellett jelentős tényező annak iránya, 
vagyis a testrész, amelyet célba vettek. Ugyancsak a bí
rói gyakorlat szerint ölési szándékra utaló következtetés 
vonható le, hogy késszúrásokat ejtettek a megöltnek 
olyan testrészein, amelyeken az ilyen késszúrások köztu
dottan életveszélyesek; illetőleg lövés söréttel a fejre, a 
hátba, a két-három lépésnyi távolságban álló sértett mel
lére; az ütések közül a fejszeütés, baltacsapás, ütés ásó
val, kapanyéllel, doronggal, vasvillával a koponyára mért 
ütések stb.

A támadó szándékára utal közte és a megtámadott kö
zötti viszony; ellenséges haragos érzület, féltékenység, 
indulat, félelem, szégyenérzet stb., továbbá a szándékra 
vonatkozó kijelentés, ha azzal megegyező tevékenységet 
fejtenek ki.

Sem az Ftvr., sem a Vut. nem használja a jogtalan ki
fejezést, mert kézenfekvőnek tartja, hogy a fegyverhasz
nálattal elhárítható támadásnak vagy a támadással való 
közvetlen fenyegetésnek jogtalannak kell lennie. Ebből 
természetesen az is következik, hogy a jogos „támadás
sal” szemben sem fegyverhasználattal, sem egyéb módon
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nem szabad fellépni. Jogos támadás pl. a tvr.-nek meg
felelő fegyverhasználat is. Jogos továbbá annak a sze
mélynek a „támadása” , aki végszükségben cselekszik, 
vagy aki cselekményét jogos védelemben követte el. 
A  végszükségről a Btk. 26. §-a a következőket tartal
mazza :

„(1) Nem büntethető, aki a cselekményt végszükség
ben követte el;

(2) Végszükségben követi el a cselekményt, aki a köz
érdeket vagy a saját, illetőleg mások személyét vagy ja
vait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből 
menti, ha a veszély előidézése nem róható terhére, és a 
cselekménnyel nem okozott súlyosabb sérelmet, mint 
amelynek elhárítására törekedett;

(3) Nem állapítható meg végszükség annak javára, 
akinek a veszély vállalása hivatásánál fogva kötelessége 
volt.”

A  fegyverhasználat alkalmazásában a végszükségnek 
az a változata jöhet figyelembe, amikor a veszélyhelyzet
be jutott mások élete vagy testi épsége elleni támadással 
tud csak menekülni.

A  jogos védelemről a Btk. 25. §-a a következőket tar
talmazza :

„(1) Nem büntethető, aki a cselekményt jogos véde
lemben követte el.

(2) Jogos védelemben az cselekszik, akinek a cselek
ménye a közérdek vagy a saját, illetőleg mások személye 
vagy javai ellen intézett vagy azokat közvetlenül fenye
gető jogtalan támadás elhárításához szükséges. 

(3) Nem büntethető, aki az elhárításhoz szükséges 
mértéket azért lépi túl, mert azt ijedtségből vagy ment
hető felindulásból felismerni képtelen volt. Ha pedig az 
ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt csupán
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korlátozta a védekezés szükséges mértékének a felisme
résében, a büntetését korlátlanul enyhíteni lehet.”

A  fegyverhasználatnak a tvr. 3. § e) pontjában írt ese
te szempontjából a jogos védelemnek -  hasonlóan a 
végszükséghez -  a személy elleni támadás elhárítása jö
het figyelembe. Annak eldöntése, hogy a személy elleni 
támadás leküzdése a jogos védelem keretében maradt-e, 
olykor nem könnyű feladat -  különös tekintettel arra a 
lehetőségre, amely szerint a támadás mértékét ijedtség
ből, illetőleg menthető felindulásból -  büntetőjogi fele
lősség nélkül -  tehát túl lehet lépni. Ezért nagyon óva
tosnak kell lennünk, ha a jogos védelem feltételeinek 
fennforgását valószínűsítettük. Ezúttal nem térhetünk ki 
a jogos védelem részletes elemzésére, de a joggyakorlat
ból ismertetünk néhány fontosnak ítélt tudnivalót:

A  Legfelsőbb Bíróság gyakorlata a jogos védelmi hely
zetet nem állapította meg azok javára, akik kölcsönösen 
indítanak támadást egymás ellen, mert a kölcsönös tá
madás mindkét fél tekintetében jogtalan: a büntetlenség 
kedvezményét nem élvezheti az, „aki maga is a jogtalan
ság talaján áll” (BJD. 2473.). Így pl. a kocsmai szórako
zásban részt vevők közötti viták „elintézéseként” főként 
faluhelyen szokásos kocsmából kihívás és annak elfoga
dása, majd az azt követő támadás rendszerint mindkét 
fél részéről jogtalan.

„A  Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint abban a 
helyzetben, amikor személyi ellentétek miatt kölcsönös 
erőszakosságra kerül sor, és a tettlegességben résztvevők 
további erőszakos cselekményre kölcsönösen készülnek, 
a szembenálló csoportok minden tagja a jogtalanság ta
laján áll. Ilyen esetben a törvény a szembenálló felek 
egyikének sem nyújt az erőszakossággal szemben védel
met; jogos védelmi helyzet a kölcsönös kocsmai vereke
dések résztvevői javára meg nem állapítható, még akkor
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sem, ha az előállott helyzet folytán az egyik fél a másik
kal szemben fölénybe kerül” (BJD. 2473.).

Nem állapítható meg jogos védelem annak javára, aki 
szándékos magatartásával kiprovokálja a másik személy 
támadását (BJD. 1004.). Ellenben kimondotta a Legfel
sőbb Bíróság: a szóbeli becsületsértés elkövetőjét a sértő 
testi épsége ellen irányuló támadással viszonzó sértet
tel szemben jogosan ne védekezhessék a támadás elhárí
tásához szükséges mértékig (BH- 1966/1- 4715).

A jogos védelemben cselekvő számára addig a határig 
biztosít a törvény büntetlenséget, amíg a sérelem, ame
lyet a védekezés során támadójának okoz, nem arányta
lanul súlyosabb (a tvr. szavai szerint: támadás elhárítá
sához szükséges!), mint amit az elhárítani kívánt jogta
lan támadás idézett volna elő. A  jogos védelem megálla
pításának egyik feltétele az arányosság; nevezetesen az, 
hogy a sérelem, amelyet az elhárító cselekmény okoz, ne 
legyen aránytalanul nagyobb, mint amit az elhárítani kí
vánt jogtalan támadás előidézett volna. Az élet ellen irá
nyuló támadás esetében az arányosság kérdése nem me
rül fel; körültekintő gondossággal kell azonban vizsgál
ni, hogy egyrészt a támadás valóban a megtámadott élete 
ellen irányult-e, másrészt, hogy a védelmi cselekményre 
olyan mértékben, ahogyan az megvalósult, valóban szük
ség volt-e.” (BJD. 146.)

Hasonlóképpen kimondotta a Legfelsőbb Bíróság: „An
nak megállapításánál, hogy az elhárításhoz szükség 
volt-e valamely bűncselekmény tényállását megvalósító 
eljárásra; egyrészt azt kell vizsgálni, hogy a támadást 
csak ilyen cselekmény elkövetése útján lehetett-e elhá
rítani, másrészt pedig azt, hogy az elhárítás céljából el
követett cselekmény nem idéz-e elő nagyobb sérelmet, 
mint amilyent előidézett volna az elhárítani kívánt tá
madás (arányosság).” (BJD. 158.)

102



Ha a jogos védelemre vonatkozó szabályokat és a fegy
verhasználat 3. § e) pontjában írt eset szabályait össze
vetjük, igen sok hasonlóságot találunk, közöttük mint pl. 
a támadás vagy azzal fenyegetés fogalmát, az elhárítás 
szükségességét. A  hasonlóság nem jelent természetesen 
azonosságot. Többek között nem azonos a kétfajta jogo
sultság tekintetében az „arányosság” követelménye. Az 
Ftvr. ugyanis nem követeli meg a rendőrtől (ezt nem is 
követelheti meg), hogy szigorúan alkalmazkodjék az ará
nyossághoz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rendőr 
minden megfontoltság nélkül használhatja a fegyverét, 
ha úgy látja, hogy valaki jogtalan támadást intéz más 
személy élete vagy testi épsége ellen. A rendőr nem az 
arányosságot, hanem a végső esetet, az elkerülhetetlen
séget köteles mérlegelni. Ez szintén hasonlít az arányos
ságra, de nem azonos vele (erre még vissza kell térnünk).

Az Ftvr. 3. § e) pontja más személy elleni támadásról 
vagy annak közvetlen veszélyéről rendelkezik. Ebből pe
dig következik: ha szolgálatban levő rendőr ellen irányul 
a már többször említett támadás vagy ennek veszélye és 
nem ő, hanem egy másik rendőrtársa használja fegyve
rét, akkor ez utóbbi rendőr jogosultsága csak a 3. § e) 
pontjának terjedelméig áll fenn. Vagyis, nincs olyan szé
les körű jogosultsága, mintha saját személye ellen irá
nyulna a támadás (ennek közvetlen veszélye), azaz a más 
személyen azt a rendőrt is érteni kell, aki maga nem 
használja fegyverét, nem intéz viszonttámadást.

Példák:

A kéttagú rendőrjárőr utasítást kapott, hogy P. Gy. 
veszélyes bűnözőt állítsa elő, ugyanis alapos a gyanú, 
hogy az ÁFÉSZ sérelmére betöréses lopást követett el. 
A  két rendőr megjelent P. lakásán és közölték vele: bűn- 
cselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható, ezért
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előállítják a kapitányságra. A  veszélyes bűnöző ekkor 
az asztalról egy kést kapott fel, és a rendőröket meg 
akarta szúrni. A  rendőrök a kezéből a kést kicsavarták, 
azonban megbilincselni nem tudták, mert P. lakása an
nyira kis méretű volt, hogy a bilincselés közben egymást 
akadályozták, sőt P.-nek eközben a lakásból sikerült ki
menekülni. Az egyik rendőr nyomban utána ugrott, mire 
P. a folyosón egy baltát ragadott, és azzal akarta meg
ütni az őt üldöző rendőrt. Első ütése nem talált, ezért 
tovább folytatta támadását. A  szobában tartózkodó rend
őr felszólította a támadás abbahagyására, figyelmeztető 
lövést is adott le, mindez azonban eredménytelen ma
radt. Erre a rendőr célzott lövést adott le és P-t halálo
san megsebesítette.

A  fegyverhasználat jogos volt.
1967. július 14-én a budapesti Nyugati pályaudvarról 

19.30-kor Mátészalkára induló munkásvonat egyik kocsi
jában indulás előtt verekedés tört ki, ahol a vonatkísérő 
Sz. J. r. ftőrm. járőrvezető és K. J. r. tőrm. járőrtárs 
nyomban megjelent. Látták, amint 10- 12 ittas személy 
verekedik. Sz. ftőrm. a törvény nevében felszólította őket 
a verekedés abbahagyására. A  felszólítás eredménytelen 
maradt; ezért a járőrvezető -  gumibot használatának 
kilátásba helyezésével -  újra felszólította őket a vere
kedés abbahagyására. A verekedők ekkor egy másod
percre megtorpantak, Sz. r. ftőrm. pedig az egyik sérül
tet védelmébe vette, s lekísérte a vonatról elsősegély- 
nyújtás céljából. Ezután a verekedés újra folytatódott. 
A visszatért Sz. r. ftőrm. járőrtársával együtt - gumi
botjukat készenlétbe helyezve -  újra felszólították az 
utasokat a verekedés abbahagyására, miközben a vonat 
elindult. A  verekedők az ismételt felszólítást is figyel
men kívül hagyták, sőt „Üssétek a rendőröket, ne saj
náljátok, ellenforradalmat csinálnak!” kiáltásokkal a
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rendőrökre támadtak. K. tőrm. kezéből a gumibotot ki
csavarták és ütlegelték vele, majd egy vasdarabbal mell
be ütötték, amelytől az a padlóra esett, ahol tovább bán
talmazták. Sz. r. ftőrm. akit ugyancsak megtámadtak, 
elővette szolgálati pisztolyát és a verekedőket a táma
dás abbahagyására szólította, figyelmeztetve őket, hogy 
ellenkező esetben fegyverét használja. Sem ez a figyel
meztetés, sem az azt követő figyelmeztető lövés azonban 
nem járt eredménnyel; ezért Sz. r. ftőrm. az őt közvet
lenül támadó H. J. büntetett előéletű személyre célzott 
lövéssel hasba lőtte, majd a vonatot a vészfék meghúzá
sával megállította.

A  fegyverhasználat jogos volt, az intézkedés azonban 
igen bizonytalan. Sz. r. ftőrm.-nek a fegyvert pl. már ak
kor használnia kellett volna, amikor társát leütötték, és 
az ütlegelést nem hagyták abba. Már a vonat indulása 
előtt rendőri erősítést kellett volna kérni, s a gumibot 
használatával a verekedést meg kellett volna szüntetni.

A  következőkben egy sajnálatos jogtalan fegyverhasz
nálat ügyében a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiu
mának Katf. II. 497/1970. sz. ítéletét idézzük majdnem 
teljes terjedelemben, mert annak indokolása nemcsak az 
Ftvr. 3. § e) pontja szempontjából tanulságos. Különö
sen tanulságos a végső eset értelmezése tekintetében:

„A  katonai bíróság a fenti ítéletével D. I. r. alez. IV. r. 
vádlottat elöljárói intézkedés jelentős hátránnyal járó el
mulasztása miatt 3 hónapi -  katonai fogdában végre
hajtandó -  szabadságvesztésre ítélte, és kötelezte 808,92 
Ft bűnügyi költség megfizetésére. Egyben intézkedett a 
lefoglalt bűnjelek kiadása iránt.

Ellenben az I. r. D. P. r. őrm. vádlottat az emberölés, 
míg a II. r. Sz. J. r. szkv vádlottat és a III. r. H. F. r. őrm. 
vádlottat az emberölés kísérlete miatt ellene emelt vád 
alól -  büntethetőséget kizáró ok folytán -  felmentette.
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Egyben megállapította, hogy a vonatkozásukban felme
rült bűnügyi költséget az állam viseli.

Az ítélet ellen a katonai ügyész az I., a II., és a III. r. 
vádlottak felmentése miatt, továbbá a IV. r. vádlott bün
tetésének súlyosbítása végett fellebbezési óvással élt. 
A  IV. r. vádlott védője viszont a bűnösség megállapítása 
miatt fellebbezett.

E perorvoslatok alapján a Legfelsőbb Bíróság az első
fokú ítéletet és az azt megelőző bírósági eljárást a Be. 
241. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
teljes terjedelmében felülbírálta. Ennek során úgy talál
ta, hogy az elsőfokú bíróság eljárási szabályt nem sértett, 
a tényállást kellően felderítette és a bizonyító eljárás 
adataival összhangban, helyesen rögzítette, lényegében 
az alábbiak szerint:

A  Székesfehérvári Városi és Járási Rendőrkapitány
ság gépkocsizó járőrét -  melynek parancsnoka D. r. 
őrm. I. r. vádlott, beosztottja Sz. r. szkv. II. r. vádlott, 
míg gépkocsivezetője H. r. őrm. III. r. vádlott volt. -
1970. május 14-én 23 óra tájban rádión utasították, hogy 
menjenek ki a szkfv-i Fehérarany eszpresszóhoz, mert 
ott egy polgári személy botrányosan viselkedik. Mire 
azonban a járőr odaért, az addig botrányosan viselkedő 
19 éves P. L. pe. már lecsendesedett, s ezért a járőr pa
rancsnoka elégségesnek látta csupán figyelmeztetését, 
miután az megígérte, hogy a továbbiakban rendesen vi
selkedik és hazamegy. A  járőr tagjai ezt követően vis
szaszálltak a gépkocsiba és már indulni készültek, mikor 
kiment hozzájuk az üzletvezető és közölte, hogy P. L. is
mét botrányt okoz, poharakat dobál a szomszédos asztal- 
társasághoz. A  járőr tagjai ezért visszamentek és P. L.-t 
igazolásra szólították fel. Ő azonban iratainak átadását 
megtagadta, és támadóan lépett fel a járőr tagjaival 
szemben, amiért azok erőszakkal megfékezték, megbilin
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cselték, majd a gépkocsiba ültetve beszállították a me
gyei rendőr-főkapitányság épületébe, ahol az ügyeleti 
szoba előtti zárt folyosón helyezték el. Az előállításról 
jelentést tettek D. r. alez. IV. r. vádlottnak, az ügyelet 
vezetőjének, majd, miután a polgári személy lecsendese
dett, a bilincset levették róla és a járőr parancsnoka fel
jegyezte személyi adatait. Mielőtt azonban ügyében in
tézkedésre kerülhetett volna sor, a járőrnek egy újabb 
bejelentés miatt el kellett távoznia, s őt a folyosón hagy
ták.

Kis idő múlva Sz. r. szds. és A. r. fhdgy. ügyeletes tisz
tek észlelték, hogy a polgári személy hangoskodik, s mi
után az figyelmeztetésük ellenére sem hagyott fel maga
tartásával, jelentést tettek arról D. r. alez. IV. r. vádlott
nak, az ügyelet vezetőjének. Ő azután kiment a folyosó
ra, és csendre intette az előállítottat, aki a figyelmezte
tésre elhallgatott; amikor azonban el akart távozni, felé 
sújtott egy álló hamutartóval. D. r. alez. IV. r. vádlott 
ezért rádión visszarendelte a gépkocsizó járőrt, majd 
visszatérésük után utasítást adott a járőr parancsnoká
nak, hogy az előállított polgári személyt fékezzék meg és 
szállítsák kórházba. Az ugyanis közben dühöngeni kez
dett, szétzúzta a folyosó berendezését, leszaggatta a vi
lágítótestet és megrongálta az elektromos biztosító táb
lát. Ennek folytán mind a folyosón, mind pedig az ügye
leti szobákban a mennyezeti világítótestek elaludtak. 
Ezen túlmenően a folyosón található fémszerkezetű pa
dokkal és az ott elhelyezett beépítésre váró radiátorok
kal a folyosóra nyíló kétszárnyú ajtót is eltorlaszolta. 
A járőr tagjai ennek folytán a folyosóra nem tudtak be
menni. Nem sokkal utánuk érkezett azonban a főkapi
tányságra a belügyi futárszolgálat két beosztottja, N. r. 
ftőrm. és P. r. őrm., akiknek társaságában volt a szabad
ságáról hazatérőben levő D. r. tőrm. is. Ők vállalták,
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hogy segítségére lesznek a járőr tagjainak a dühöngő 
személy megfékezésében. Az eltorlaszolt ajtót azután 
együttesen felnyitották és P. L.-t felszólították, hogy jöj
jön ki. Felszólításukra azonban választ nem kaptak, mi
kor pedig megpróbáltak a folyosóra behatolni, a polgári 
személy egy általa lefeszített 260 cm hosszú, 14 cm széles 
és 1,5 cm vastag deszkával csapkodni és döfködni kezdett 
feléjük, majd így kiszorította őket a folyosóról. Sz. r. 
szkv. II. r. vádlott ezért egy kb. 1 méteres deszkát vett 
magához védekezésül, s az ő fedezete mellett próbáltak 
a folyosóra ismételten behatolni, azonban a polgári sze
mély Sz. r. szkv. II. r. vádlott kezéből a deszkát kiütötte, 
és ismét kiszorította a rendőröket a folyosóról, majd kü
lönböző tárgyakat és egy radiátort dobott utánuk. Ezt 
követően pedig a deszkával kiütötte az ajtó üvegrészét, 
és a nyíláson keresztül döfködött a kívül tartózkodó 
rendőrök felé.

Időközben -  annak érdekében, hogy a folyosón tar
tózkodó személyt hátulról is megközelítsék -  az ügyele
ti szolgálatban levők megpróbálták a folyosóra nyíló 
többi ajtót felnyitni, azonban azok zárva voltak és kul
csaikat sem találták. D. r. őrm. I. r. vádlott ezért felszó
lította a folyosó egyik bemélyedésébe húzódó és deszká
val onnan döfködő polgári személyt, hogy a támadással 
hagyjon fel és jöjjön elő, mert különben fegyverét fogja 
használni. Miután pedig felszólítása eredménytelen ma
radt, egy riasztó lövést adott le a kőpadlóra célozva. P. L. 
ezt követően kijelentette, hogy amennyiben ígéretet kap 
arra, hogy nem bántják, előjön. A  járőr tagjai kérésének 
eleget tettek, azonban ennek ellenére sem jött elő; mikor 
pedig a rendőrök próbáltak a folyosóra behatolni, ismét 
csak döfködött és ütött feléjük a deszkával. Tekintve, 
hogy a folyosón nem volt világítás, a járőr tagjai a kézi
lámpa megvilágításában a falmélyedésbe húzódó pol
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gári személynek csak a kezét látták. D. r. őrm. I. r. vád
lott ebben a helyzetben figyelmeztető lövéseket adott le, 
előbb a lába irányába, majd a deszkát tartó kezét igye
kezett eltalálni. Felszólítására Sz. r. szkv. II. r. vádlott 
járőrtárs is több lövést adott le, hogy a polgári személy 
kezét eltalálja. Miután pedig a lőszer mindkettőjük tárá
ból kifogyott, szóltak H. r. őrm. III. r. vádlottnak, hogy 
ő fedezze őket a folyosóra való behatolásuk közben a tá
madás ellen. E felszólításra H. r. őrm. III. r. vádlott is le
adott egy lövést a támadó személy lábának irányában. 
Ezt követően ismét D. r. őrm. I. r., és Sz. r. szkv. II. r. 
vádlott folytatták a lövöldözést, miközben P. L. pe. to
vábbra is támadólag lépett fel velük szemben, csapko
dott a kezében tartott deszkával és egy radiátort is do
bott feléjük. Mintegy 16 lövést adhattak már le a vád
lottak, mikor a sértett elcsendesedett, s így azt gondol
ták, hogy megsérült, annál is inkább, mert a folyosóra 
bevilágítva sem látták. H. r. őrm. III. r. vádlott ezért be
ment a folyosóra, mikor azonban annak közepére ért, 
P. L. pe. kiugrott az egyik falmélyedésből és a kezében 
tartott deszkával feléje csapott, azonban az a falban el
akadt. H. r. őrm. III. r. vádlott ezért a folyosó vége felé 
ugrott, míg P. L. pe. a deszkát kezében tartva az így sza
baddá vált bejárati ajtó felé futott. Ezt észlelve az ajtó
ban álló Sz. r. szkv. II. r. vádlott és P. r. tőrm. a kapun 
keresztül kifutottak az utcára és a bejárat közelében áll
tak meg.

P. L. pe. ezután a deszkát továbbra is kezében tartva 
kiment az előtérbe, s lehaladva az ott levő lépcsőkön, a 
kapubejárat felé indult. D. r. őrm. I. r. vádlott, aki köz
ben a folyosóra nyíló egyik szoba ablakán keresztül 
akart oda behatolni, így a háta mögé került. L. r. ftőrm., 
a kapuban álló biztosító őr viszont -  aki az éjszakai 
órában pisztollyal és géppisztollyal is fel volt szerelve -
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a kezében tartott deszkával felé közeledő polgári sze
mélyt látva, kilépett a félig nyitott kapu elé úgy, hogy 
a csukott szárny eltakarta és csak a lába látszott ki. P. L. 
pe. ezért a deszkával a kilátszó bal térdre ütött, majd a 
deszkát felemelve ismét ütni készült. Eközben érkezett a 
kijárati folyosó másik végéhez D. r. őrm. I. r. vádlott, aki 
a polgári személyt kezében a deszkával meglátva, rögtön 
kiáltott a kapuőrnek, hogy vigyázzon, mert le akarják őt 
ütni, s ezért ő lőni fog. Egyidejűleg a tőle akkor kb. 9 
méterre levő és a lépcső alján álló polgári személy lábá
nak irányába egy lövést adott le, ami a kapu csukott 
szárnyának szélébe csapódott, a földtől 40 cm magasság
ban. Mikor pedig ezt látta, hogy az újabb támadásra ké
szül, mintegy 4 méterrel előbbre ment a lépcső kezdetéig, 
s onnan adott le egy újabb lövést a nála mintegy méter
rel alacsonyabb szinten álló polgári személy lábának irá
nyába. P. L. pe. azonban eközben a kezében tartott desz
kával ismét a kapuőr lábához ütött, minek folytán a lö
vés előrehajlott és kissé guggoló testtartásban érte. A  lö
vedék így szívét érte és azonnali halálát okozta; az ütés 
lendületétől kiesett a kapun, majd elterült a bejárati aj
tó előtt.

Utóbb megállapítást nyert, hogy előzőleg már két lö
vedék érte a polgári személyt, melyek közül az egyik a 
két farpofa húsos részén hatolt át, a másik pedig a jobb 
combot súrolta, s így az okozott sérülések nyolc napon 
belül gyógyulóak lettek volna. A rendőrök közül L. r. 
ftőrm. és D. r. őrm. I. r. vádlott szenvedtek nyolc napon 
belül gyógyuló sérülést, mégpedig az előbbi a bal térdén 
hámhorzsolást, az utóbbi pedig jobb kezének ötödik uj- 
ján repesztett sebzést.

P. L. pe. az ellene korábban folyamatban volt eljárá
sok irataiból megállapítható epilepsziában szenvedett, s 
az ebből eredően időnként jelentkező borult tudatálla-
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potban már többször tanúsított olyan magatartást, ami 
rendőri intézkedést tett szükségessé vele szemben. Elő
fordult ezek során, hogy csak könnygázgránát és kény
szerzubbony alkalmazásával lehetett megfékezni. Egyéb
ként jól fejlett izomzattal rendelkező, 182 cm magas sze
mély volt.

A IV. r. vádlott védője a bűnösség megállapítását rész
ben az ekként rögzített tényálláson keresztül támadta. 
D. r. alez. IV. r. vádlott ugyanis arra hivatkozott, hogy 
ő utasította a járőr tagjait a sértett megfékezésére, majd, 
miután annak megközelítésére nem nyílott lehetőség, 
mert a folyosó többi ajtaját zárva találták, minek foly
tán háta mögé sem lehetett kerülni, a fegyverhasználat
ra is ő adott parancsot. Eközben is vizsgálta ugyan a dü
höngő személy megfékezésének lehetőségét, de ennél töb
bet nem tehetett, és az intézkedés irányítását sem vehet
te át, mert közben egyéb teendőit is el kellett látnia, mi
után több telefon és telex-értesítés érkezett. Így, ha he
lyes az elsőfokú bíróságnak az a megállapítása, hogy a 
járőr tagjainak fegyverhasználata jogos volt, nem álla
pítható meg terhére, hogy mint elöljáró kötelességét 
megszegve a szükséges intézkedést elmulasztotta volna. 
De különösen nem lehet terhére róni, hogy a fegyver- 
használat megszüntetése érdekében nem intézkedett.

Az elsőfokú bíróság azonban -  e védekezésével szem
ben -  vádlott-társainak és a jelen volt tanúknak -  így 
az ügyeleti és futárszolgálat beosztottjainak -  egybe
hangzó vallomása alapján azt rögzítette tényként, hogy 
a sértett megfékezésére és kórházba szállítására vonat
kozó utasítás kiadásán kívül a IV. r. vádlott semmilyen 
intézkedést nem tett. Még azt követően sem, hogy beosz
tottai a történtekről tájékoztatták, és a lövéseket is hal
lotta. Állásfoglalását e vonatkozásban részletesen megin
dokolta, s olyan újabb bizonyítékra, mely mérlegelése
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alaposságának kétségbe vonására lett volna alkalmas, 
maga a vádlott és védője sem tudtak hivatkozni. A  Leg
felsőbb Bíróság így a megalapozott mérlegelés körében 
rögzített tényállást -  melyet a további perorvoslat sem 
támadott -  a Be. 254. §-ának (1) bekezdésében foglaltak 
alapján ítélkezésének alapjául elfogadta. De a továbbiak
ban kifejtett indokokra figyelemmel a védő által vitatott 
ténykörülménynek egyébként sem tulajdonított olyan je
lentőséget, hogy az hatással lehetne e vádlott bűnösségé
nek megállapítására.

Az elsőfokú bíróság azért nem látta az I., II. és III. r 
vádlottak bűnösségét megállapíthatónak, mert azok a 
rendőrség fegyverhasználati jogáról intézkedő 1963. évi 
22. sz. tvr. 3. §-ának e), f) és g) alpontjában írtak alap
ján jogszerűen használták fegyverüket, következésképp 
magatartásuk nem volt jogellenes, tehát a társadalomra 
veszélyes, s így azért nem is büntethetők.

Ezt az álláspontot azonban a Legfelsőbb Bíróság nem 
tette magáévá. Kétségtelenül a sértett a rendőrjárőr tag
jainak intézkedését ellenszegülésével tettlegesen akadá
lyozta, s ugyanakkor támadása alkalmas lehetett arra is, 
hogy a járőr tagjainak, illetve másoknak testi épségét fe
nyegesse. A  tvr. 3. §-ának e), f) és g) alpontjában írt elő
feltételek ekként valóban fennálltak. A  tvr. 1. §-ának (1) 
bekezdése azonban a fegyverhasználatot még azok meg
létében is csak végső esetben teszi lehetővé, ha az a fel
adat teljesítéséhez elkerülhetetlenül szükséges, tehát az 
ellenszegülés másként nem törhető le, illetve a támadás 
elhárítására nincs egyéb lehetőség. Sőt a 4. § a) pontja 
ezt még ilyen esetben is tilalmazza, ha az olyan szemé
lyek életét vagy testi épségét is veszélyeztetné, akikkel 
szemben a fegyverhasználat feltételei nem állanak fenn.

E rendelkezések egybevetéséből pedig egyértelműen 
megállapítható, hogy adott esetben a sértett támadó ma
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gatartása ellenére sem volt helye lőfegyver használatá
nak, mert a sértett megfékezésére más módon is lehető
ség lett volna. Az a körülmény, hogy a dühöngő sértett a 
rendőrség épületének egyik zárt helyiségében egymaga 
tanúsított ellenállást, s ugyanakkor megfékezésére tíz-
tizenkét fő állt rendelkezésre, akiknek életét vagy testi 
épségét akkor közvetlenül nem veszélyeztette, már ön
magában is indokolatlanná tette a lőfegyver használatát 
Annál is inkább, mert mind az ügyeleti szolgálat tagjai, 
s annak vezetője, a IV. r. vádlott, mind pedig a járőr 
tagjai -  tehát a fegyver használói -  tudatában voltak 
annak, hogy beszámíthatatlan állapotban levő dühöngő 
személlyel állnak szemben. Bár annak betegségét és kór
tüneteit előzőleg nem ismerhették, azonban valamen
nyien állították, hogy az intézkedés során, különösen a 
bekísérését követően az nem keltette túlzottan ittas sze
mély benyomását, s ezért is vették le róla a bilincset. Mi
kor pedig az ilyen előzmények után minden cél és érte
lem nélkül rombolni kezdte a folyosón elhelyezett beren
dezési tárgyakat, letépte a világító testet és saját életé
nek kockáztatásával szétzúzta a villamos berendezéseket, 
nyilvánvalóvá vált a jelenlevők előtt -  miként azt a IV. 
r. vádlott a másodfokú tárgyaláson maga határozottan 
állította is - , hogy a sértett beszámíthatatlan állapot
ban dühöng. Ezért is adott a IV. r. vádlott a járőr tagjai
nak olyan utasítást, hogy megfékezése után szállítsák 
kórházba. Ha másból nem, úgy ebből az utasításból ek
ként a többi vádlott is feltétlenül tudomást szerzett ar
ról, hogy beszámíthatatlan személlyel kapcsolatban kell 
intézkedniük. Ebből eredően pedig tudták azt is, hogy 
olyan személlyel állnak szemben, akinek megfékezésénél 
-  elmeállapota miatt -  a lőfegyver használata feltétle
nül kerülendő.

Elmebeteggel szemben ugyanis a lőfegyver használa-
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tára még annak egyébkénti megengedettsége esetén is 
csak akkor kerülhet sor, ha megfékezésére semmilyen 
más lehetőség nincs, és a vele szemben intézkedő vagy 
más személy életét közvetlenül fenyegeti. Márpedig a je
len ügyben elbírált esetben a lőfegyver használatának 
előfeltételei még beszámítható személlyel szemben sem 
állottak volna fenn. Éppen abból eredően ugyanis, hogy 
az intézkedéssel szembeszegülő személy egy olyan zárt 
helyiségben tartózkodott, amelyből eltávozását viszony
lag könnyen meg lehetett gátolni, következett, hogy az 
sem az intézkedő személyek, sem pedig mások életét 
vagy testi épségét nem veszélyeztethette. Így pedig ele
gendő idő volt annak megfontolásához is, hogy milyen 
lehetőségek jöhetnek szóba megfékezésére. Ugyanakkor 
egy személlyel szemben tizenkét rendőr állott rendelke
zésre a szükséges intézkedés foganatosításához. Ilyen 
helyzetben pedig a lőfegyver használatának szükséges
sége fel sem merülhetett, hanem a legkézenfekvőbb lett 
volna a több oldalról való megközelítése és ártalmatlan
ná tétele. Ennek nem is lett volna akadálya, mert a vi
szonylag szűk folyosóra, amelyben tartózkodott, több aj
tó is nyílott. Nem fogadható el ugyanis ellenvetésként, 
hogy ezek zárva voltak, és kulcsuk nem állott rendelke
zésre, mert álkulccsal való felnyitásuk, avagy feltörésük 
nem vett volna hosszabb időt igénybe, s ugyanakkor ezt 
az intézkedést az adott helyzet indokolta volna. Ezt 
egyébként felismerte a IV. r. vádlott is; el is kezdte ezt 
az intézkedést, de visszariadt annak folytatásától; de 
egyéb más, olyan kézenfekvő módszer is számításba jö
hetett volna, amely a lőfegyver használatán kívül alkal
mas lett volna a dühöngő személy ártalmatlanná tételére.

Még kevésbé volt indokolt a fegyver használata a sér
tettel szemben, miután a zárt folyosót elhagyta; ekkor 
még könnyebben érvényesülhetett volna vele szemben az
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intézkedő rendőrök túlereje. Nem indokolhatta azért azt 
a kapuőr ellen intézett támadás sem, miután az kellően 
fel volt fegyverezve, és szükség esetén meg tudta volna 
magát védeni. A  kapuőr -  a helyzet teljes ismeretében 
-  nem is vette az életét, testi épségét veszélyeztetőnek 
az ellene intézett támadást. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
minthogy a vállán viselt sorozatlövő fegyvert nem is he
lyezte tűzkész állapotba, hanem csupán egy gumikábelt 
kezébe véve, az őt kellően fedező, csukott kapuszárny 
mögé lépett, hogy a támadó személyt, ha az az épület el
hagyását megkísérelné, leüsse.

Kétségtelen, hogy a dühöngő személy megfékezése 
mindenképpen testi erőszak, esetleg gumibot vagy más, 
sérülés előidézésére alkalmas eszköz használatát igényel
te, ami a szabályzat szerint ugyancsak fegyverhasználat
nak tekintendő, de nem azonos a lőfegyver használatá
val. Ez utóbbi mellőzése és az erőszak testközelben -  
egyéb eszközzel vagy módon -  való alkalmazására pe
dig esetlegesen az intézkedő személyekre nézve is bizo
nyos mérvű veszélyt rejthetett magában. A  rendőrök fel
adata azonban a közrend és közbiztonság, valamint az 
állampolgárok személyének és vagyonának megóvása. 
Szolgálatuk teljesítése során ezért az azzal járó esetle
ges veszélyt is vállalniuk kell, mert az hivatásuknál 
fogva kötelességük. Ezért nem hivatkozhatnak joggal ar
ra, hogy egyetlen személlyel szemben nem tudtak más 
módon fellépni, mint lőfegyver használatával. Nem lehet 
ezért sem elfogadni az elsőfokú bíróság álláspontját, 
hogy olyan végső eset állott fenn, mely a lőfegyver hasz
nálatát is indokolta, mert a feladatot másként nem lehe
tett teljesíteni.

Tévedett tehát az elsőfokú bíróság, amikor arra a meg
állapításra jutott, hogy az I., II. és III. r. vádlottak a 
rendőrség fegyverhasználati jogáról intézkedő 1963. évi
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22. sz. tvr-ben írtaknak megfelelően jogosan használták 
fegyverüket, s így az annak használata során bekövetke
zett eredményért nem tehetők felelőssé; mert adott eset
ben a lőfegyver használata jogtalan volt. Helyesen rög
zítette viszont ugyanakkor, hogy a vádlottak egyike sem 
kívánta még eshetőlegesen sem a sértett halálát előidéz
ni. Lövéseiket kifejezetten annak lábára, illetve, amikor 
az egyik mélyedésbe húzódott és csupán a deszkát tartó 
kezét lehetett a kézilámpa fényében látni, akkor erre a 
kezére célozva adták le. Nem is számolhattak ekként az
zal, hogy a lövedékek a sértett életének kioltását idézhe
tik elő. E lövések valamelyike -  mely nem tudni, melyik 
vádlottól származott a három közül -  idézett ugyan elő 
sérülést nála, de az is nyolc napon belül gyógyuló volt.

Ugyanakkor viszont tudatában voltak annak, hogy a 
lőfegyverből leadott lövések a sértett kezét vagy lábát 
eltalálva, annak súlyos testi sérülését idézhetik elő. Így, 
miután az előadott indokok szerint a fegyverhasználat 
részükről nyilvánvalóan jogtalan volt, az általuk okozott 
sérülés 8 napon belüli gyógytartama ellenére mind a 
hárman súlyos testi sértés kísérletéért tartoznak felelős
séggel, mert szándékuk eshetőlegesen ilyen sérülés oko
zására is kiterjedt volna. Vonatkozik ez természetsze
rűen a II. és III. r. vádlottakra, akik közvetlen elöljáró
juk, a járőrparancsnok I. r. vádlott határozott utasításá
ra használták fegyverüket. A  már részletezett körülmé
nyek folytán ugyanis világosan látniuk kellett, hogy 
adott esetben a fegyver használatára nincs törvényes le
hetőség; következésképp a parancs bűnös, és annak vég
rehajtásával maguk is bűntettet valósítanak meg. Ebből 
eredően a Btk. 104. §-ában foglaltakat nem lehetett ja
vukra figyelembe venni. A  sértett halálát előidéző lövé
sek leadásában viszont ez utóbbi vádlottak már nem vet
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tek részt; azért így csupán az I. r. vádlott volt felelőssé 
tehető.

Nem kétséges viszont, hogy D. r. őrm. I. r. vádlott sem 
akarta -  még az utolsó két lövés leadásakor sem -  a 
sértett halálát előidézni, hanem csupán a további táma
dás megelőzése érdekében kívánta azt -  bár jogtalan -  
fegyverhasználattal ártalmatlanná tenni. Világosan mu
tatta ezt az elsőfokú bíróság által e körben rögzített és a 
perorvoslatok által sem vitatott tényállás, melynek he
lyességét a helyszín adatai, az elhalt sértetten talált lő
csatorna és a zárt kapufélfába becsapódó lövedék iránya 
is bizonyítottak. A vádlott eszerint még ekkor is a sér
tett lábára célozva adta le mindkét lövését, s csupán an
nak váratlan elmozdulása -  álló testhelyzetének a desz
kával való ütés végett történő megváltoztatása -  idézte 
elő, hogy a lábra leadott lövés felsőtestét találta és ha
lálát okozta. Az I. r. vádlott szándéka azonban még ez 
utóbbi lövések leadásakor is csupán súlyos testi sértés 
okozására irányult a sértett megfékezése végett. Számol
nia kellett volna azzal, hogy a beszámíthatatlan állapot
ban levő sértett testhelyzetét váratlanul megváltoztat
hatja, annál is inkább, mert az már egy ízben ütést mért 
a kapuőrnek a zárt kapufélfa mögül kilátszó térdére. 
Kellő gondosság kifejtése esetén tehát figyelemmel lehe
tett volna arra, hogy a lábra célzott lövés a sértettet an
nak elmozdulása esetén felsőtestén is érheti, s ennek 
folytán halálát is előidézheti. Adott esetben azonban ő 
ezzel az eredménnyel kellő gondossága kifejtésének hiá
nyában nem számolt, s így a súlyos testi sértés okozásá
nak lehetőségét átfogó szándékán túlmenően bekövetke
zett halálos eredményért éppen e gondatlansága folytán 
tartozik felelősséggel.

Nem lehetett ugyanakkor elfogadni e körben a vád
iratban kifejtett azon álláspontot, hogy az I., II. és III. r.
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vádlott szándéka a fegyver használatával már önmagá
ban eshetőlegesen a sértett életének kioltására irányult 
volna. A  Legfelsőbb Bíróság 4. szám. irányelvében 
ugyanis már részleteiben rámutatott, hogy annak a kér
désnek eldöntésénél, hogy a vádlott bűnössége az ember
ölésben megállapítható-e, mindig a cselekmény véghez
vitelekor ténylegesen fennállott tudattartalmat kell vizs
gálni. Ehhez pedig csupán segítségül szolgálhat az esz
köznek, továbbá az alkalmazás helyének és módjának 
ölésre való alkalmassága, de önmagában egyik sem bi
zonyíthatja az ölési szándék meglétét, hanem azt mindig 
a rendelkezésre álló egyéb, közvetlen és közvetett bizo
nyítékokkal összefüggésben kell vizsgálni. A  jelen ügy
ben elbírált esetben viszont csupán az alkalmazott esz
köz, a lőfegyver ölésre való alkalmassága volt bizonyít
ható, míg az alkalmazás helye és módja, mint arra a Leg
felsőbb Bíróság a kifejtett indokokban már rámutatott, 
mind a három vádlottnál kifejezetten cáfolták az, akár 
még csak eshetőlegesen is ölésre irányuló szándék meg
létét. Tudatuk ugyanis csupán a súlyos testi sértés elő
idézésének lehetőségét fogta át. Vonatkozott ez a meg
állapítás az I. r. vádlottra is, aki azonban az e szándékán 
túlmenő halálos eredményt idézett elő, melyért viszont, a 
már kifejtett indokok szerint, csak gondatlansága foly
tán tartozik felelősséggel.

A  Legfelsőbb Bíróság ezért az I., II. és III. r. vádlott 
által alkalmazott fegyverhasználatot jogtalannak minő
sítve, annak során tanúsított magatartásukért bűnössé
güket megállapította. Cselekményüket pedig a tudattartalmukkal

 azonosítható szándéknak és gondatlanságnak, 
valamint a bekövetkezett eredménynek megfelelően D. r. 
őrm. I. r. vádlottnál a Btk. 257. §-ának (4) bekezdésében 
írt halált okozó súlyos testi sértésnek, míg a II. r. Sz. r. 
szkv. és a III. r. H. r. őrm. vádlottnál -  a Btk. 9. §-ába
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foglaltakra figy elemmel -  a 257. § (1) bekezdésének 2. 
tételében foglaltaknak megfelelő súlyos testi sértés kí
sérletének minősítette.”

7. A rendőr saját élete, testi épsége 
vagy személyes szabadsága ellen intézett támadás, 
illetőleg az ilyen támadással közvetlenül fenyegető 

magatartás elhárítása

[Ftvr. 3. § f) pont]

A rendőr élete vagy testi épsége ellen intézett táma
dásra, illetőleg az ilyen támadással közvetlenül fenyege
tő magatartásra vonatkozó szabályok megegyeznek az 
előbbi (6) pontban írtakkal, azzal az eltéréssel, hogy az 
f) pont alapján akkor is jogos a fegyverhasználat, ha a 
támadás, illetve a közvetlen fenyegetés nem irányul a 
rendőr testi épségének súlyos megsértésére. Jogában áll 
tehát a rendőrnek fegyverét használnia, ha a támadó (fe
nyegető) csupán könnyű testi sérülést akar neki okozni 
-  feltéve természetesen, hogy az egyéb feltételek is 
fennállnak mint pl. ha az elhárításra más módja már 
nincs (végső eset), hivatását jogszerűen teljesíti, ellene 
és nem másik rendőr (nem más személy) ellen irányul a 
támadás stb.

Az előbb említettekre tekintettel e helyütt csupán a 
rendőr személyes szabadsága ellen intézett támadás, il
letőleg az ilyen támadással közvetlenül fenyegető maga
tartás elhárítására vonatkozóan kell útmutatással szol
gálni. (Példákat az életet és testi épséget támadó esetek
re is hozunk!)

Minden állampolgár személyi szabadságát, mint a 
mozgás és helyváltoztatás, a tartózkodási hely megvá
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lasztásának, általában a cselekvés -  társadalmilag bi
zonyos korlátozásnak alávetett -  szabadságát büntető
jogunk oltalmazza azáltal, hogy bünteti a személyes sza
badság megsértését (Btk. 262. §), vagy azt a támadást, 
amely a szabad cselekvést jogtalanul korlátozza (Btk. 
261. §). Vonatkozik az oltalom a rendőrre, mint a hiva
talos személyek egyikére is. Minthogy azonban a hivata
los személy hivatása gyakorlásakor az állam, a hatóság 
megbízásából azok nevében jár el, személyén keresztül 
kifejezésre jut az állami tevékenység, illetőleg annak te
kintélye. Ezért kézenfekvő, hogy a hivatalos személy 
(köztük a rendőr) cselekvési szabadságát és tevékenysé
gét a Btk. fokozottabban védi (hivatalos személy elleni 
erőszak, hivatalos személy megsértése Btk. 155., 158. 
§-ok). A  Legfelsőbb Bíróság kinyilvánította, hogy „a 
BHÖ. 96. és 98. pontjába felvett törvényi rendelkezés ál
tal védett jogi tárgy a hatóság tagja vagy közege cselek
vési szabadságához és tiszteletéhez fűződő büntetőjogi 
védelmet igénylő közérdek” . (BK. 332., v ö. BJD. 694.)

A rendőr szabad cselekvésének fokozott büntetőjogi 
védelme kétségtelenül arra készteti az állampolgárokat, 
hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, 
amellyel azt gátolnák. Ámde a büntetőjogi védelem arra 
nem alkalmas, hogy a jogsértőt cselekvésének időpontjá
ban ténylegesen visszatartsa; ily módon a rendőr fontos 
szolgálati tevékenysége meghiúsulhatna, ha csupán a 
büntetőjogi eszközöket lehetne igénybe venni. Erre te
kintettel hatalmazza fel a rendőrt az Ftvr. 3. §-ának f) 
pontja, hogy a személyes szabadsága ellen intézett táma
dást vagy az ilyen támadással közvetlenül fenyegető ma
gatartást fegyverhasználattal is elháríthatja.

A  rendőrt személyes szabadságának fokozott védelme, 
illetőleg a fegyver használata akkor illeti meg, ha szol
gálatát jogszerűen teljesíti. Az állampolgárok nem jogo
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sultak eldönteni, vajon a rendőr, amit cselekszik, ahova 
megy, ahol tartózkodik stb. azt jogszerűen teszi-e, meg
felel-e szolgálata jogszerű teljesítésének. Ha a rendőr 
nyilvánvalóan törvényellenesen cselekszik, nem illeti 
meg a szóban levő jogosultság.

A fegyverhasználati jogosultság szempontjából nem 
bír jelentőséggel, hogy a támadás vagy közvetlen fenye
getés milyen időtartamra (rövidebb vagy hosszabb időre) 
akarta a rendőrt személyes szabadságában korlátozni.

A rendőr személyes szabadsága elleni támadás meg
valósítható minden olyan cselekménnyel, amely a rend
őrt mozgási szabadságától, illetőleg tartózkodási helyé
nek megválasztásával kapcsolatos szabadságától fosztja 
meg. Ebbe a fogalomba tartozik nemcsak a meghatáro
zott helyen való visszatartás, hanem a tartózkodási hely 
elhagyására való kényszerítés is. Ezekhez képest a rend
őr személyes szabadsága elleni támadásnak kell tekinte
ni pl. a rendőr megkötözését, lefogással vagy általában 
erőszakkal kényszerítését helybenmaradásra, mozgásra, 
helyváltoztatásra, valamely helyiségben tartózkodás ese
tén az ajtó rázárását, a mozgását és helyzetváltozását biz
tosító eszközök elvonását, jármű elvitelét, megrongálá
sát, a le- vagy felmenetelét biztosító létra elvitelét, meg
rongálását, lemeztelenítését stb-t.

A rendőr személyes szabadsága ellen intézett támadás, 
illetőleg az ilyen támadással közvetlenül fenyegető ma
gatartás elhárítása végett -  ugyanúgy, mint minden más 
esetben -  akkor lehet jogosan fegyvert használni, ha az 
egyéb feltételek is (végső eset stb.) fennállnak.

A rendőrség működésének eddigi gyakorlata azt bizo
nyítja, hogy fegyverhasználatra az esetek túlnyomó 
többségében az Ftvr. 3. § f) pontja alapján kerül sor; 
más pont alapján rendőreinknek alig kell fegyvert hasz
nálniuk. Minden bizonnyal a jövőben is az f) pont sze
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rinti fegyverhasználat esete fordul majd elő. Ezekre fi
gyelemmel a legtöbb példát e helyütt sorakoztatjuk fel, 
arra számítva, hogy minden példa valamilyen tanulság
gal szolgál:

„1966. április 12-én 18 órakor a BRFK XI. kerületi 
Rendőrkapitányságnál kapuőri szolgálatot teljesítő K. I 
r. szkv-t arról értesítették, hogy ittas polgári egyé
nek egy rendőrt bántalmaztak és késsel is megszúrták. 
K. r. szkv. a helyszínre ment, ahonnan a polgári egyének 
elszaladtak. T. S-t utolérte, majd felszólította, hogy a ke
zében levő botot dobja el. T. a felszólításnak nem tett 
eleget, K. szkv-vel szemben támadólag lépett fel. K. r. 
szkv. két riasztó lövést adott le, majd közölte T-tal, hogy 
további támadás esetén fegyvert használ. T. a botot ma
ga mellé tette, majd zsebébe nyúlt, miközben olyan ki
jelentést tett, hogy megöli magát. K. r. szkv. ekkor egy 
esetben arcul ütötte. T. a botot felkapta, és azzal a rendőr 
felé ütött. K. r. szkv. lefelé irányozva egy lövést adott le, 
amely T-t eltalálta. A katonai ügyészség az emberölés 
kísérlete miatt folytatott nyomozást bűntett hiánya miatt 
megszüntette.

A Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság állomá
nyába tartozó és Cs. községben körzeti megbízottként 
szolgálatot teljesítő K. L. r. tőrm. 1966. március 10-én a 
késő esti órákban Cs. községben négy vitatkozó személ
lyel szemben intézkedett. A  vitatkozókat a rendzavarás 
abbahagyására és személyazonosságuk igazolására szólí
totta fel. Ennek nem tettek eleget. M. I. ökölbe szorított 
kézzel az intézkedő rendőr felé indult. Támadását K. r. 
tőrm. gumibot alkalmazásával hárította el. Ezt. követően 
M. I. és T. M. a helyszínről motorkerékpárral távozni 
akaró rendőr felé ökölbe szorított kézzel mentek, akik 
után haladt M. J. K. r. tőrm. miután látta, hogy meg 
akarják támadni, felszólította őket a távozásra, ugyan
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akkor kilátásba helyezte a fegyverhasználatot is. A  3 sze
mély nem távozott el. K. r. tőrm. egy riasztó lövést adott 
le. Mivel ezzel sem ért el eredményt, a két közvetlen tá
madó felé egy-egy célzott lövést adott le. M. I. és T. M. 
a fegyverhasználat következtében 8 napon túl gyógyuló 
súlyos testi sérülést szenvedett. A  katonai ügyészség a 
nyomozást megszüntette, mert a fegyverhasználatot jo
gosnak találta.

A Baranya megyei Rendőr-főkapitányság állományába 
tartozó és az mkt-i rendőrőrsön szolgálatot teljesítő H. L. 
őrv. 1966. június 11-én motorkerékpárral Mkt-ről T. köz
ségbe ment. Amikor T. községben az Esze Tamás utcában 
haladt, segélykiáltásra lett figyelmes. H. r. őrv-t K. J-né 
hívta segítségül, mert lányát, K. S-nét a volt férje késsel 
támadta meg. H. r. őrv. a lakásba bemenve észlelte, hogy 
K. S-nét volt férje késsel szurkálja. H. r. őrv. K. S-t a 
cselekmény abbahagyására szólította fel, amire K. S. H. 
r. őrv-t is megtámadta. H. r. őrv. a támadás elől hátrált, 
majd felszólította K-t a támadás abbahagyására, miköz
ben közölte vele azt is, hogy fegyvert fog használni. Ezt 
követően K. H. r. őrv-t a földre lerántotta és dulakodott 
vele. H. r. őrv. ekkor elővette szolgálati pisztolyát, és 
K. S. lábába lőtt. A  katonai ügyészség a nyomozást meg
szüntette, mert a fegyverhasználat jogos volt.

A  BRFK. XIV. kerületi Rendőrkapitányság állomá
nyába tartozó D. P. r. őrm. 1966. október 15-én arra ka
pott utasítást, hogy menjen el Bp. XIV., Istvánffy u. 
46/a. sz. alatti lakásra, és ott D. A-t veszélyes fenyege
tésről mondassa le. D. ugyanis a lakásából kizavarta csa
ládját, és feleségét bántalmazta. D. r. őrm. a magával vitt 
nyilatkozatot D. előtt felolvasta, amelynek aláírását ne
vezett megtagadta. Ugyanakkor a lányát megtámadta, 
arcul ütötte. D. az intézkedő rendőrrel szemben is táma
dólag lépett fel, dulakodott vele, a lakásból erőszakkal

123



el akarta távolítani. D. r. őrm. a jogtalan támadást gumi
bot használatával megtörte. D. behátrált lakásuk szobá
jába, ahol egy sezlonra roskadt. Ugyanekkor az intézke
dő rendőr a már korábban elővett pisztolyát bal kezébe 
helyezte, majd jobb kezével D-t meg akarta bilincselni. 
D. ekkor a kissé előre hajló rendőrnek a zubbonyát 
nyakrésznél elkapta, és őt magára rántotta. A rendőr ful
dokolni kezdett. Akarata felett elvesztette uralmát, eköz
ben a pisztolyát akaratán kívül elsütötte. A  lövedék 
D. A-t halálosan megsebesítette. A  katonai ügyészség a 
nyomozást bűntett hiánya miatt megszüntette.

A  Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság K-i Vá
rosi és Járási Rendőrkapitányságának állományába tar
tozó K. J. r. őrv. közbiztonsági járőr 1967. május 14-én 
K. belterületén 20 órakor igazolásra szólította fel T. K-t, 
aki ittas állapotban kivilágítatlan kerékpárral közleke
dett. T. K. a rendőr elől elszaladt, K. r. őrv. üldözőbe 
vette. Amikor T. észrevette, hogy nem tud elmenekülni, 
támadólag lépett fel. K. r. őrv. többször felszólította a 
támadás abbahagyására, ez azonban nem vezetett ered
ményre. T. egy tégladarabot a rendőr fejéhez vágott, 
majd zsebkését elővette, és azzal akarta K. r. őrv-t meg
támadni. Ekkor K. r. őrv. szolgálati fegyverével -  
figyelmeztetés után -  riasztó lövést adott le, s mivel 
ez sem járt eredménnyel, T. K. jobb combját keresztül
lőtte.

A  Szegedi Katonai Ügyészség K. J. r. őrv. ügyében el
rendelt nyomozást megszüntette, mert megállapította, 
hogy a fegyverhasználat jogos volt. Ugyanakkor T. K-
val szemben hivatalos személy elleni erőszak alapos gya
núja miatt büntető feljelentést tett.

A  Heves megyei Rendőr-főkapitányság E. Városi és 
Járási Rendőrkapitányság állományába tartozó és P. vá
sáron kmb-i szolgálatot ellátó M. P. r. ftőrm. 1967. május
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28-án G. S-al szemben fegyverét használta. G. S. ideg
beteg személy május 28-án lakásában családját egy nagy 
méretű késsel megtámadta. A  családtagok elmenekültek. 
M. r. ftőrm. polgári személyek kérésére intézkedett, G. a 
rendőr kérésére nem hagyott fel támadó magatartásával, 
sőt felemelt késsel a rendőr felé ment. M. r. ftőrm. több
ször felszólította G-t, hogy a kést dobja el, miközben 
hátrált. Egy kapu miatt azonban nem tudott tovább
menni. Mivel G. a támadással nem hagyott fel, M. r. 
ftőrm. vele szemben fegyverét használta. G. S. a fegy
verhasználat következtében meghalt.

A katonai ügyészség a nyomozást megszüntette.
A  BRFK. XXI. ker. Rendőrkapitányság állományába 

tartozó F. M. r. őrm. járőr 1967. október 5-én 00.00 óra 
tájban a Csepeli Áruház előtt a portás felhívására igazo
lásra szólította fel a gyanúsan viselkedő Sz. J. pe-t. Sz. 
közölte a rendőrrel, hogy igazolványai a közelben levő 
gépkocsiban találhatók. Mindketten a kocsihoz mentek, 
majd Sz. beült a tehergépkocsi vezetőfülkéjébe, begyúj
totta a motort, és úgy tett, mintha az igazolványt keres
né. A rendőr sürgetésére azt kérte, hogy a rendőr lépjen 
fel a lépcsőre, ahonnan jobban lát.

Miután a rendőr ezt megtette, Sz. hirtelen elindította a 
kocsit és úgy vezette, hogy az úttest melleti fák és vil
lanyoszlopok a lépcsőn álló rendőrt lesodorják. Néhány
szor kinyitotta az ajtót is, hogy a rendőrt lelökje, aki 
többször felszólította őt a megállásra, eredménytelenül. 
F. r. őrm. elővette fegyverét, mellyel figyelmeztető lövés 
után célzott lövést adott le a gépkocsivezető válla irá
nyába. Ezt követően leugrott a gépkocsiról, amely egy 
telefonfülkének rohant és megállt. Sz. J. életét vesztette.

A  Budapesti Katonai Ügyészség a tvr. 3. § f) pontjára 
figyelemmel a nyomozást büntethetőséget kizáró ok 
miatt megszüntette.

125



A BRFK. XIII. ker. Rendőrkapitányság állományába 
tartozó S. Z. r. ftőrm. járőrt 1967. október 28-án Buda
pesten a Martinelli tér 2. sz. házban egy polgári személy 
intézkedésre kérte fel azzal a három fiatalemberrel szem
ben, akik a Vigadó téren az egyik gépkocsi visszapillantó 
tükrét letörték, és ebbe a házba szaladtak be. Az üldö
zöttek egyike, K. J. a lépcsőn lefelé haladt, a rendőr fel
szólítására nem állt meg, hanem a kezében levő ötliteres 
üveget megemelve tovább ment. S. r. ftőrm. ekkor vette 
elő szolgálati pisztolyát, csőre töltötte, majd ismét fel
szólította K-t a megállásra. K. ezt követően szembefor
dult a rendőrrel és támadó magatartást tanúsított. A 
rendőr felszólítására nem állt meg, ezért az riasztó lövést 
adott le. Az ittas K. J. ennek ellenére testközelségbe ért, 
és a rendőr kezéből kirántotta az aktatáskát. S. r. ftőrm. 
újból riasztó lövést adott le. K. azonban az üveget ütésre 
emelve közeledett a rendőr felé. Ekkor adott le a rendőr 
célzott lövést K. lábára. A  lövedék a támadó bal combját 
találta el, és súlyos testi sérülést okozott.

A Budapesti Katonai Ügyészség megállapította, hogy 
jogos volt a fegyverhasználat, és a tvr. 3. § f) pontjára 
figyelemmel a nyomozás teljesítését bűntett hiányában 
megtagadta.

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság állományába tar
tozó V. E. r. tőrm. járőr 1967. november 19-én a betörés 
miatt körözött K. I-t a lakásába húzódva felfedezte. 
Megadásra szólította fel, de a körözött személy a lakás
ban levő anyját és a rendőrt is agyonlövéssel fenyegette. 
A  rendőr irányába egy lövést le is adott. V. E. r. tőrm. a 
kistarcsai iskoláról segítséget kért, majd körbe fogták a 
házat. V. r. tőrm. észlelte, hogy K. a nála levő fegyverrel 
őt vette célba. Ezért géppisztolyával rövid sorozatot adott 
le a körözött személy irányába, aki ennek következtében 
súlyos testi sérülést szenvedett.
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A Budapesti Katonai Ügyészség megállapítása szerint 
a fegyverhasználat a tvr. 3. § b), f) és g) pontja alapján 
jogszerű volt, s ezért a nyomozás teljesítését megtagadta.

A Borsod megyei Rendőr-főkapitányság állományába 
tartozó K. S. r. őrm. kesznyéteni körzetmegbízott 1967. 
július 24-én délelőtt a helyi italboltban figyelmeztette az 
erősen ittas és botrányosan viselkedő M. L.-t, melyre az a 
rendőr sértegetésével válaszolt. Ezután K. r. őrm. felszó
lította a személy jelenlevő édesapját, M. J-t, hogy fiát 
vigye haza. Az utóbbi közben ököllel megütötte a rend
őrt, majd az apja is rátámadt. K. r. őrm. a támadókat 
először gumibottal, majd két figyelmeztető lövés leadá
sával próbálta megfékezni, eredménytelenül. K. r. őrm. 
a helyiséget elhagyta, de M. J. egy székkel tovább üldöz
te őt és meg is ütötte. Az utcán a rendőr még egy figyel
meztető lövést adott le pisztolyából, de M. J. a támadás
sal nem hagyott fel. Ekkor K. r. őrm. a támadó lábára 
célozva adott le egy lövést. A  lövedék M. J. bal combját 
érte, s kórházba szállítás közben elvérzett.

A  Debreceni Katonai Ügyészség a fegyverhasználatot 
jogosnak minősítette, és a nyomozás megszüntetésével 
egyidejűleg M. L-al szemben büntetőeljárást kezdemé
nyezett.

A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állományába 
tartozó N. Gy. r. ftőrm. URH-gépkocsi parancsnok 1968. 
január 2-án Szkfv. hívásra megjelent N. J. elmebeteg la
kása előtt. N. J. -  akit elmegyógyintézetbe akartak szál
lítani -  az orvost és az ápolót baltával megsebesítette, 
majd a mentőgépkocsit megrongálta. Megtámadta N. Gy. 
r. ftőrm-t is és vasvillával üldözte. Mivel a támadást fel
szólítás ellenére sem hagyta abba és a riasztó lövés is 
eredménytelen maradt, N. r. ftőrm. pisztolyával célzott 
lövéseket adott le N. J-re, akinek súlyos testi sérülést 
okozott.
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A Budapesti Katonai Ügyészség -  figyelemmel a tvr.
3. § f) pontjára -  a nyomozást bűntett hiányában meg
szüntette.

A  BRFK. IX. ker. Rendőrkapitányság állományába 
tartozó Sz. I. r. őrm. járőr Budapesten az Üllői út és Kör
út sarkán teljesített szolgálata közben 1968. május 25-én 
éjjel észlelte egy polgári személy gyanús viselkedését. 
Igazolásra szólította fel, de mikor az igazolványt át akar
ta venni, a polgári személy ökölbe szorított kézzel a 
rendőrre támadt. A rendőrnek egy férfi segített, aki a tá
madót lefogta, de az kiszabadította magát és újból a 
rendőrnek ment. Miután Sz. r. őrm. a gumibotját lecsa
tolta, a támadó futásnak eredt. Üldözés közben a rendőr 
megközelítette a menekülő T. A-t, aki hirtelen megfor
dult és újból a rendőrnek támadt. Sem a felszólítás, sem 
a riasztó lövés nem vezetett eredményre, ezért Sz. r. őrm. 
a lábra célozva lövést adott le, amely T. A-nak súlyos 
testi sérülést okozott.

A Budapesti Katonai Ügyészség a fegyverhasználat jo
gosságát állapította meg, és a nyomozás teljesítését bűn
tett hiányában megtagadta.

A BRFK. XVIII. ker. Rendőrkapitányság állományába 
tartozó R. P. r. őrm. 1968. május 26-án mozgóőrszemként 
teljesített szolgálatot a Hungária krt-on. A Sport-Étte
rem bejáratánál E. honv. és több társa más személyekre 
gúnyos megjegyzést tettek. A  megsértettek közül ketten 
az arra haladó R. r. őrm-től kértek segítséget. A  figyel
meztető felszólításra E. L. honv. és társai körbe vették 
őt és támadó magatartást tanúsítottak. R. r. őrm. több
szöri figyelmeztetés után két riasztó lövést adott le, 
amely nem vezetett eredményre. Ekkor használta fegy
verét, amelynek következtében S. K. pe. súlyos testi sé
rülést szenvedett.

A  bűnügy E. L. honv. és társai ellen indult. A  Buda
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pesti Katonai Ügyészség a fegyverhasználattal kapcsolat
ban a rendőr ügyében nem hozott határozatot, intézke
désének jogosságát az E. honv. és társai elleni vádiratban 
állapította meg.

A  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság állományá
ba tartozó K. M. r. szkv. körzetmegbízott 1968. március 
1-én este szolgálatban volt. A  vendéglőből ittasan haza
térő személyek egyikét felelősségre vonta, mert a járdára 
vizelt. Emiatt a felelősségre vont személy és a rendőr kö
zött szóváltás keletkezett, majd a polgári személy a 
rendőrt megtámadta. A  támadás elhárítására K. r. szkv. 
gumibotot használt. A  felelősségre vont személy testvére 
ugyancsak a rendőrre támadt. A  rendőr gumibotját el
vették és azzal bántalmazták. Ekkor K. r. szkv. elővette 
szolgálati pisztolyát, csőre töltötte, majd figyelmeztetés 
és figyelmeztető lövés leadása után földön fekvő helyzet
ben két lövést adott le az őt támadó személyekre, akik 
súlyos testi sérülést szenvedtek.

A  Szegedi Katonai Ügyészség a fegyverhasználatot jo
gosnak minősítette, és a nyomozás teljesítését bűntett 
hiányában megtagadta.

A  Borsod megyei Rendőr-főkapitányság állományába 
tartozó N. B. r. ftőrm. taktaharkányi körzetmegbízott 
1968. március 10-én a délelőtti órákban szolgálati feladat 
végrehajtására indult a taktaharkányi cigánytelepre. Útközben

 figyelmeztette Cs. S. és R. G. -  egymással han
gosan vitatkozó ittas személyeket. A  szolgálati feladat 
végrehajtása után értesült, hogy Cs. S. verekedés közben 
megszúrta V. G-t. Visszatért a cigánytelepre, ahol maga 
is meggyőződött arról, hogy Cs. S. késsel támadja V. G-t. 
Felszólításra és figyelmeztető lövés leadására Cs. S. úgy 
reagált, hogy N. r. ftőrm-re támadt. A  rendőr többszöri 
felszólítás után a támadó jobb kezére célozva egy lövést
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adott le, amely Cs. S. jobb vállát érte és súlyos testi sé
rülést okozott.

A  Debreceni Katonai Ügyészség a fegyverhasználatot 
jogosnak találta, és az ügyben a nyomozást bűntett hiá
nyában megtagadta.

1970. június 24-én 00.15 órakor L. A. r. tiz. (XVI. kap. 
járőr) ellen K. A., F. F. és neje ittas állapotban támadást 
intéztek. Ennek során ütlegelték és gumibotját elvették 
tőle. L. r. tiz. két figyelmeztető lövés után K-t jobb csí
pőjén lőtte, aki súlyos, nem életveszélyes sérülést szenve
dett.

A fegyverhasználat jogos volt.
1970. október 14-én 01 órakor M. J. r. ftőrm. (szentesi 

kap., kmp.) és V. I. önkéntes rendőr szolgálatuk közben 
látták, hogy N. Gy. mindszenti lakos konyhakéssel fel
fegyverkezve egy házba akar bemászni. Felszólítás után 
N. késével a rendőrre támadt. M. r. ftőrm. szolgálati pisz
tolyából egy figyelmeztető lövés után N. derekának jobb 
oldalát átlőtte, aki súlyos, nem életveszélyes sérülést 
szenvedett.

A  fegyverhasználat jogos volt.
1970. november 5-én 22.10 órakor K . I. és A. (testvé

rek) Békésen az Arany János utcában megtámadták és 
ütlegelték, majd betondarabbal akarták megdobni a ve
lük szemben jogszerűen -  szabálysértés miatt -  fellépő 
P. L. r. őrm-t (békési kap., járőr). P. r. őrm. két figyel
meztető lövés után K. I-t kétszer combon, egyszer hasba 
lőtte, illetve K. A. combját találta el. Mindketten súlyos, 
nem életveszélyes sérülést szenvedtek.

A fegyverhasználat jogos volt. r
1970. november 13-án 05.15 órakor D. Z. r. őrm. (VIII. 

ker. kap., járőr) jogszerűen intézkedett L. A-val szemben, 
aki a BKV. közegek felszólítására nem hagyta el a Ba
ross téren álló villamost. L. a rendőr felszólítására táma
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dással válaszolt, melyet D. őrm. gumibottal hárított el. 
Ezután gumibotja kiesett a kezéből és L. tovább támad
ta, többször megütötte a rendőrt. Ekkor D. r. őrm. szol
gálati pisztolyából két figyelmeztető lövést adott le, majd 
egy célzott lövéssel L. bal combját átlőtte, melynek követ
keztében a combcsont eltörött. L. súlyos, nem életveszé
lyes sérülést szenvedett.

A  fegyverhasználat jogos volt.
A  Tolna megyei Rendőr-főkapitányság állományába 

tartozó Sz. K. r. őrv-t szabadsága idején 1970. november 
5-én 00.15 tájban Faragó Tibor felkeltette azzal, hogy a 
szomszédban két idegen férfi tartózkodik, az egyik való
színűleg a „Kék fény”-ben körözött személy lehet. Az ér
tesítés után felöltözött, igazolványát és szolgálati fegyve
rét magához véve a szomszéd ablakán benézett, majd a 
kerítés mellett várakozott. Rövid idő múlva a két férfi 
-  O. I. és G. F. -  kijött, vitatkoztak egymással, majd
O. odament Sz. őrv-höz és cigarettát kért, aki nem adott. 
Erre az erősen ittas férfi elővette zsebkését és megkér
dezte, hogy meg akar-e vele ismerkedni. Sz. őrv. erre 
elővette rendőri igazolványát és igazoltatni akarta. O. 
ezt megtagadta, és nyitott zsebkéssel támadólag lépett 
fel. Visszaérkezett a korábban elszaladt G. F. is, aki 
ugyancsak támadólag lépett fel. Sz őrv. felszólította őket 
a támadás abbahagyására, amely nem járt eredménnyel. 
Közben 60- 70 métert hátrált Sz. őrv., miközben kétszer 
is riasztólövést adott le. A  támadók egyike azt a kije
lentést tette, hogy: „nem ijedünk meg a riasztópiszto- 
lyodtól” . Újbóli felszólítás után Sz. r. őrv. hátrálás köz
ben az őt zsebkéssel támadó O. bal lábára célozva lövést 
adott le, amely annak hasfalába fúródott be és súlyos 
testi sérülést okozott.

A  katonai ügyészség jogos fegyverhasználat címén -  
bűntett hiányában -  a nyomozást megszüntette; ezzel
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egyidejűleg a támadókkal szemben feljelentést tett hiva
talos személy elleni erőszak miatt.”

Nem volt jogos viszont a fegyverhasználat a következő 
két esetben:

„A  Pest megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésren
dészeti Osztályának állományába tartozó L. J. r. őrm. 
1966. március 21-én személygépkocsival járőrszolgálatot 
teljesített. S. községben észlelte, hogy az egyik patak 
partján egy polgári személy tartózkodik, aki csáklyával a 
vizet szurkálja. L. r. őrm. arra gondolt, hogy a polgári sze
mély engedély nélkül halászik. Amikor K. F. L. r. őrm-t 
észrevette, elindult a patakparton. A  rendőr megállásra 
szólította fel. Ennek nem tett eleget, hanem szaladni kez
dett. Többszöri felszólításra sem állt meg. A  rendőr ül
dözés közben elővette szolgálati fegyverét, azt csőre töl
tötte, és egy lövést adott le, amikor a polgári személy a 
csáklya segítségével át akart ugrani a patak túlsó part
jára. A lövés leadása előtt a rendőr figyelmeztette a sza
ladó polgári személyt, hogy fegyvert fog használni. A  lö
vést riasztólövésnek szánta. A  lövedék K. F. bal combját 
érte, aki könnyű testi sérülést szenvedett. L. r. őrm-t a 
katonai bíróság foglalkozás körében elkövetett gondat
lan veszélyeztetés miatt elítélte.

A Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság állományába 
tartozó Cs. F. r. szkv. próbarendőr 1967. szeptember 
17-én szolgálaton kívül együtt utazott és italozott M. r. 
fhdgy-gyal. T. állomáson leszálltak a vonatról, és az ál
lomáson tovább folytatták az italozást. M. r. fhdgy. a pe
ronon összeszólalkozott egy 4- 5 főből álló társasággal, 
amely távozásra szólította fel. Cs. r. szkv. ezt hallva cső
re töltötte a pisztolyát és a társaság felé közeledett. Ami
kor ezt észlelték, az egyik személy hátulról Cs. r. szkv. 
kezét elkapta, K. S. pe. pedig elölről fogta meg a pisz
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tolyt tartó kezét. Ebben a helyzetben a pisztoly elsült, és 
a lövedék K. S-t halálosan megsebesítette.

A  Budapesti Katonai Ügyészség Cs. F. r. szkv-t halált 
okozó szándékos veszélyeztetés miatt bíróság elé állí
totta.”

8. A rendőr intézkedését tettlegesen akadályozó 
ellenszegülés leküzdése

[Ftvr. 3. § g) pont]

A  rendőr intézkedését tettlegesen akadályozó ellensze
gülés némely tekintetben megegyezik a személyes sza
badság elleni támadással. Pl., ha az intézkedni akaró 
rendőrt valaki bezárja egy helyiségbe, ezzel nemcsak 
személyes szabadságát korlátozza, de tettlegesen akadá
lyozza intézkedését is. Mindazonáltal nem minden, tett
legesen akadályozó ellenszegülés jár együtt a rendőr sze
mélyes szabadságának korlátozásával.

A rendőr intézkedését tettlegesen akadályozó ellensze
gülést a Vut. 13. pontja így határozza meg: „A  tvr. 3. 
§-ának g) pontja alapján fegyverhasználatra csak fizi
kai erőkifejtéssel járó tettleges akadályozásban megnyil
vánuló ellenszegülés esetén kerülhet sor; a tettlegességig 
el nem jutó, puszta tétlenségben megnyilvánuló ellensze
gülés nem.”

Elsőnek nézzük meg, mint kell érteni a rendőri intéz
kedés akadályozásán? Az akadályozás a rendőr által 
tervbe vett cselekvés megkezdésének, folytatásának vagy 
befejezésének gátlása, nehezítése. Ez a meghatározás két 
tényezőre irányítja a figyelmet: a) Az akadályozás nem 
azonos a megakadályozással, vagyis az akadályozó tevé
kenységnek nem kell eredményesnek lennie, nem kell
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meghiúsítania a rendőr tervbe vett cselekményét; b) Az 
akadályozás tevésből áll, és csak tevékenységgel szemben 
fejthető ki.

A fegyverhasználat jogosságának nem feltétele tehát 
az olyan ellenszegülés, amely végképp meghiúsítja a 
rendőri intézkedés megkezdését, folytatását vagy befeje
zését. A fegyverhasználati jog éppen azért illeti meg a 
rendőrt, mert, ha szükséges, még a fegyver használatával 
is köteles teljesíteni szolgálati feladatát; ezzel, a súlyos 
eredményt is kiváltó eszközzel köteles leküzdeni azokat 
az akadályokat, amelyek intézkedésében gátolják.

Az akadályozás tevékenységből, fizikai erőkifejtéssel 
járó tettlegességből áll, amely nem valósítható meg szó
val vagy puszta tétlenséggel. Ez a tevékenység többnyire 
erőszakkal vagy fenyegetéssel párosul, amely megvaló
sítja a hivatalos személy elleni erőszak bűntettét. A  bírói 
gyakorlat az erőszak lényegét olyan természeti hatást ki
váltó erőkifejtésnek tartja, amely kényszer előidézésére 
alkalmas. „Az erőszakkal való akadályozás, kényszerítés 
fogalma szükségképpen valamilyen erőkifejtéssel fizikai 
úton történő közvetlen vagy közvetett ráhatást jelent, 
mely a hatósági eljárással ellentétesen érvényesül” -  
mondotta ki a Legfelsőbb Bíróság (BJD. 697.). A  hivata
los személy elleni erőszakhoz a törvény és a bírói gya
korlat személy elleni erőszakot követel meg. „A  hivatalos 
személy elleni erőszak bűntette csak személy ellen alkal
mazható erőszakkal követhető el” -  mondta ki a Leg
felsőbb Bíróság (BJD. 692.). Személy elleni erőszaknak 
kell tekinteni nemcsak azt, ha a testet érzékelhető beha
tás éri (pl. kar lefogása, test meglökése, valamilyen 
tárgynak kézből kiragadása stb.), hanem azt is, amikor 
a kényszerítő tevékenység folytán lehetetlenül vagy nagy 
erőfeszítést kíván a test térbeli helyzetének megváltozta
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tása, a járás vagy a megfelelő közlekedési eszköz haszná
lata.

A  fegyverhasználat szempontjából azonban nemcsak a 
rendőr személye ellen irányuló erőszakos akadályozás 
jöhet figyelembe, hanem az intézkedésével szembeni 
olyan akadályozás is elképzelhető, amely nem erőszakos 
és nem a személye ellen irányul, és mégis alkalmas szol
gálati tevékenységének gátlására.

A  hivatását (szolgálatát) jogszerűen teljesítő rendőr 
tettleges akadályozása fenyegetéssel is elképzelhető, ha 
azzal olyan súlyos sérelem nyomban bekövetkezését he
lyezik kilátásba, amelytől a rendőrnek alaposan tartania 
kell, s amelynek elhárítása nélkül fontos szolgálati tevé
kenységét nem tudná teljesíteni.

Voltaképpen a passzív ellenállás is akadályozhatja a 
feladatát jogszerűen teljesítő rendőr intézkedését. Pl. az 
erős fizikumú személy -  akit a rendőr elő akar állíta
ni -  egy fában megkapaszkodik úgy, hogy őt a rendőr 
képtelen onnét elmozdítani. Mégsem lehet fegyvert hasz
nálni a passzív ellenállást tanúsítóval szemben. A  Szol
gálati Szabályzat még a gumibot használatát sem engedi 
a példánk szerinti esetben. Legújabban külön főcsoport
főnökségi állásfoglalással mondották ki a gumibot hasz
nálatának lehetőségét. A  tettlegességig nem menő passzív 
ellenállást a rendőrnek módjában áll egyéb kényszerítő 
eszközök alkalmazásával is megtörni.
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9. A fegyverhasználat tilalma

(4. §)

Az eddigiekben sorra vettük a fegyverhasználat alap
elveit, általános feltételeit, valamint eseteit. Azt állapí
tottuk meg, hogy fegyverhasználatnak van helye, ha az 
ott említett valamennyi feltétel együttesen beáll. Ez a 
megállapítás helyes is. Valamennyi feltétel együttes 
fennforgásának ellenére az Ftvr. mégis kizárja a fegyver 
használatának jogosságát két speciális esetben: vétle
nek veszélyeztetésekor, valamint a gyermek és terhes nő 
ellen. Az Ftvr. 4. §-a kimondja ugyanis:

„A  3. §-ban felsorolt esetben nincs helye fegyverhasz
nálatnak ;

aj ha olyan személy életét vagy testi épségét is veszé
lyezteti, akivel szemben a fegyverhasználat feltételei 
nem állnak fenn;

b) gyermek és terhes nő ellen.”

A  kapcsolódó miniszteri indokolás szövege: „A  fegy
verhasználatra csakis azzal szemben kerülhet sor és az 
csak olyan személyt sújthat, akivel szemben a fegyver- 
használat feltételei fennállnak. Eszerint tehát a 3. §-ban 
felsorolt valamely ok fennállása esetén nincs helye fegy
verhasználatnak :

a) ha olyan személy életét vagy testi épségét is veszé
lyezteti, akivel szemben a fegyverhasználat feltételei 
nem állnak fenn (ez a helyzet állhat elő pl. forgalmas ut
cán a szökésben levő személy kényszerítése esetén) ;

b) a gyermek és terhes nő ellen.”

A  Vut. következő pontjai tartalmaznak kiegészítő ren
delkezéseket :
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14. pont: „Forgalmas helyen (utcán, pályaudvaron 
stb.) különös gonddal kell vizsgálni, hogy a fegyverhasz
nálat nem veszélyezteti-e olyan személy életét vagy testi 
épségét, akivel szemben a fegyverhasználat feltételei 
nem állnak fenn.”

15. pont: „Gyermek az a személy, aki 14. életévét nem 
töltötte be.”

16. pont: „A  nő terhességére tekintettel a fegyverhasz
nálatot akkor kell mellőzni, ha a terhesség szemmel lát
ható, vagy arról a rendőrnek tudomása van.”

Az Ftvr. 4. § a) pontjában írt kizáró ok magyarázatát 
könnyű megérteni. Mint láttuk, a fegyverhasználat vala
mennyi esetében e súlyos kényszerintézkedésre mindig 
valamely személy bűnös cselekvése szolgáltatott alapot 
-  vagy a fegyverhasználatot közvetlenül megelőzően 
vagy korábban. A  bűnös tevékenység ellenére is alapos 
megfontoltság után kerülhet csak sor a fegyverhaszná
latra akkor, ha annak alkalmazása elkerülhetetlen. Anti
humánus lenne, ha vétlen személyek (akiknek semmi kö
zük a bűnösséghez, sőt, a maguk módján még segítségére 
is lennének a hatósági közegnek) áldozatul esnének. In
kább kell vállalni a körözött személy további szabadlá
bon tartózkodásának, a súlyos bűntett végrehajtásának, 
a rendőri intézkedés meghiúsulásának, sőt az emberi élet 
megsemmisülésének stb. kockázatát, mintsem ártatlan 
emberek életét vagy testi épségét tegyük kérdésessé.

A  4. § a) pontja a vétlen személy (akivel szemben a 
fegyverhasználat feltételei nem állnak fenn) élete vagy 
testi épsége veszélyeztetésének közelebbi meghatározását 
nem nyújtja. Nyilvánvaló azonban, hogy nem távoli, ha
nem közvetlen veszélyhelyzetre gondolt a jogalkotó. 
Olyan közvetlen veszélyre, mint amilyen a Btk. 258. 
§-ában írt veszélyhelyzet. A  közvetlen veszély előidézé
se sem problémamentes bizonyos esetekben. Például
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olyan esetben, amikor a támadó közeli testhelyzetben 
késsel akarja megszúrni haragosát, s a rendőr a támadó
ra célzott lövést ad le abban a biztos tudatban, hogy a 
támadást meghiúsíthatja és a sértettnek nem történik 
semmi baja. Így is végződik a fegyverhasználat. Kétség
telen: a vétlen személy élete vagy testi épsége közvet
len veszélybe került. Jogos volt-e a fegyverhasználat? 
A jogos fegyverhasználat ellen szól a tvr. betű szerinti 
magyarázata: a vétlen személy élete vagy testi épsége 
veszélyben volt, nincs helye fegyverhasználatnak! A 
rendőr számára is kényelmesebb az ilyen magyarázat; a 
fegyverhasználat kellemetlenségeitől megmenekült, fele
lősséggel sem tartozik a fegyverhasználat elmulasztása 
miatt.

Helyes értelmezés mellett arra az álláspontra kell he
lyezkednünk, hogy a tvr. a vétlen személyek megóvásá
nak nem ilyen esetére gondolt, hanem olyan esetekre, 
amidőn igen nagy a valószínűsége a vétlen személyek 
élete kioltásának vagy testi épsége tényleges károsodá
sának, és ezt a bekövetkezett események is igazolják.

Felmerült továbbá az a kérdés is, vajon, ha a rendőr 
látta, hogy vétlen személyek életét vagy testi épségét is 
veszélyezteti, és mégis használta fegyverét, jogtalan-e a 
fegyverhasználat annak a személynek a vonatkozásában, 
aki nem vétlen; vagyis, akivel szemben -  különben -  
jogos lenne a fegyverhasználat. Bár ilyen jogeset elbírá
lására ez ideig nem volt példa, helyesnek látszik az a 
következtetés, amely szerint a fegyverhasználat jogta
lansága csak a vétlen személyek vonatkozásában állapít
ható meg. Egyébként indokoltan hangsúlyozza a Vut. 14. 
pontja: forgalmas helyen (utcán, pályaudvaron) különös 
gonddal kell vizsgálni, hogy a fegyverhasználat nem ve
szélyezteti-e vétlenek életét, testi épségét, miután az 
ilyen helyen a legpontosabban célzó rendőr sem lehet
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biztos, hogy vajon lövedéke -  az előre nem látható moz
gás folytán -  nem talál-e majd el vétlen személyt is. 
A  fokozott gondosság még inkább fontos a helyiségben 
történő fegyverhasználat esetén.

A  tvr. 4. § b) pontja nem engedi a fegyverhasználatot 
gyermekkel és terhes nővel szemben.

Az Ftvr. alkalmazásában gyermeken a Btk. 20. §-ban 
védelmezett gyermekkorút kell érteni, azt, aki a fegy
verhasználati lehetőség idején tizennegyedik életévét 
még nem töltötte be. A  Btk. ugyanis feltételezi, hogy a 
14. életéven aluli személy értelmileg és erkölcsileg nem 
eléggé fejlett cselekménye társadalomveszélyességének 
felismerésére, és így annak megítélésére sem, hogy társa
dalomellenes magatartása fegyverhasználatot válthat ki. 
A fiatalkorúval szemben (14- 18 éves) helye lehet fegy
verhasználatnak.

A  gyermek vagy fiatalkorú fizikai fejlettsége folytán 
előfordulhat, hogy a rendőr a 13 éves gyermekkorút 15 
éves fiatalkorúnak, a 15 éves fiatalkorút viszont 13 éves 
gyermekkorúnak nézi. Az előbbivel szemben használja, 
az utóbbival szemben elmulasztja használni fegyverét. 
Mindkét esetben a fegyverhasználatot a tévedés szabá
lyai szerint kell elbírálni. A  Btk. 24. §-a szerint: „(1) 
Nem róható az elkövető terhére az olyan tény, amelyről 
az elkövetéskor nem volt tudomása.

(3) Ha a tévedést gondatlanság okozta, az elkövető e 
gondatlanságaiért a törvényben megállapított felelősség
gel tartozik.” Óvatosnak kell lennünk a gyermekkel 
szembeni fegyverhasználatnál, mert a fejlettségére való 
hivatkozást szakértői véleménnyel (antropológussal) kell 
alátámasztani.

Nem használható fegyver terhes nővel szemben sem, 
mert az a méhmagzatot is veszélyeztetné. A  terhes nő 
felismerését a terhesség idejének kezdetén nem lehet a
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rendőrtől követelni; ezért a tévedés szabályait e vonat
kozásban is alkalmazni kell. Nem hivatkozhat viszont a 
rendőr a tévedésre, ha a terhesség szemmel látható, vagy 
arról a rendőrnek tudomása van.

Mind a gyermekkel, mind a terhes nővel kapcsolatban 
meg kell jegyeznünk, hogy -  túl a tvr-ben előírt tilal
mon -  lehetőleg ne hamarkodjuk el a fegyverhasznála
tot velük szemben; inkább vállaljuk a több fáradságot, 
utánajárást, minthogy utóbb lelki válságba jussunk egy 
gyermek, egy anya életének kioltása miatt -  arra gon
dolva, hogy valamilyen nagyobb erőfeszítés, még alapo
sabb körültekintés, esetleges kockázat mellett elkerül
hettük volna az egyébként jogos fegyverhasználatot. 
A szocialista humánum erre int bennünket.
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V. FEJEZET

A FEGYVERHASZNÁLATOT MEGELŐZŐ 
INTÉZKEDÉSEK

(Ftvr. 5- 7. §-ok, Vut. 17- 24. pontok)

Az Ftvr. most kommentálásra kerülő §-ai a fegyver 
tényleges használatát általában megelőző, különféle in
tézkedések megtételét írják elő. A  megelőző intézkedé
sek megtételének -  a lehetőségekhez képest -  kötelező 
előírása összefüggésben áll (amint erre a miniszteri indo
kolás is rámutat) a fegyverhasználat céljával, alapelvei
vel, különösképpen azzal az alapvető rendelkezéssel, 
amely szerint a rendőr a fegyverét csak végső esetben 
használhatja.

A  megelőző intézkedések sorrendje és fajtája aszerint 
változik, hogy azt egyes személyek vagy csoportok tekin
tetében kell megtenni. Mind a két irányú megelőző in
tézkedések között azonosak is szerepelnek, így vala
mennyit együtt tárgyalják.
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1. A fegyverhasználatot megelőző intézkedések 
egyes személyekkel és csoportosulással szemben

A megelőző intézkedésekről szóló tvr., §-ok, a kapcso
lódó miniszteri indokolás és a Vut. a következőket tar
talmazzák:

„A  fegyverhasználatot megelőző intézkedés

5 .  §

„Az egyes személyekkel szemben történő fegyverhasz
nálatot meg kell előznie:

a) felhívásnak, hogy a személy a rendőr intézkedésé
nek engedelmeskedjék;

b) más személy segítségül hívásának;
c) kényszerítő intézkedéseknek (kézrátétel, gumibot 

használata stb.);
d) figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat követke

zik;
e) figyelmeztető lövésnek.”

Miniszteri indokolás:
„A  fegyverhasználatot megelőző intézkedések -  össz

hangban az 1. §-nak azzal az alapvető. rendelkezésével, 
amely szerint a rendőr a fegyverét csak végső esetben 
használhatja -  a fegyverhasználat elkerülését és a rend
őr intézkedésének egyéb módon való érvényre juttatását 
szolgálják. Ezek az intézkedések a rendőrségnél jelenleg 
is érvényesülnek és a gyakorlatban jól beváltak. A  ja
vaslat erre a gyakorlatra épít. Az intézkedések jellege 
attól függ, hogy azt egyes személlyel vagy csoportosulás
sal szemben kell-e alkalmazni.

Az 5. § a fegyverhasználatot megelőzően egyes sze
mélyekkel szemben alkalmazásra kerülő intézkedéseket
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állapítja meg, mégpedig olyan sorrendben, ahogyan azo
kat egymást követően általában alkalmazni kell. Arról, 
hogy adott esetben ezek a megelőző intézkedések közül 
egyesek elhagyhatók, a 7. § rendelkezik.”

6.  §

„A  csoportosulással szemben történő fegyverhasznála
tot meg kell előznie:

a) a csoportosulás megszüntetésére való felhívásnak;
b) az oszlató alakzatok és eszközök alkalmazásának;
c) figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat követke

zik;
d) figyelmeztető lövésnek.”

Miniszteri indokolás:
„Azok az elvek, amelyeket a javaslat az 5. §-ban ér

vényre juttat, irányadók a 6. § rendelkezései tekinteté
ben. E § a csoportosulással szemben történő fegyver- 
használatot megelőző intézkedésekről szól, és ennek meg
felelően nem tesz említést arról, hogy a rendőr más sze
mélyt segítségül hívjon, vagy csak az egyes személyekkel 
szemben célravezető kényszerítő intézkedést alkalmaz
zon (kézrátétel stb.). A  javaslat ehelyett -  minthogy a 
csoportosulással szemben több rendőr lép fel, mégpedig 
általában zárt rendőri egységben -  az ún. oszlató alak
zatok és eszközök alkalmazását írja elő. Ilyenkor tehát 
sor kerülhet az ún. sorfal, soroszlop, oszlatóék-alakzat 
alkalmazására, valamint a technikai felszerelések igény- 
bevételére.”
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Végrehajtási utasítás az 5. és 6. §-okhoz:

17. pont

„A  felhívást a rendőr érthetően, hangosan, az eljárás 
alá vont személyhez intézve, »a törvény nevében« sza
vak előrebocsátásával, határozottan tegye meg. A  felhí
vásból érezze a személy, hogy a rendőr a törvényes ren
det képviseli, és az ellenszegülés a törvényes renddel 
szemben tanúsított ellenállást jelenti.

A  csoportosulás megszüntetésére irányuló felhívást 
úgy kell megtenni, hogy azt lehetőleg az egész csoporto
sulás, de legalább annak egy része hallja.”

18. pont

„A  polgári ruhát viselő rendőrnek a felhívás alkalmá
val közölnie kell azt is, hogy a rendőrség tagja és rend
őrként intézkedik.”

19. pont

„Más személy segítségül hívása esetén a rendőr lehe
tőség szerint fegyveres testület tagját vagy más egyen
ruhás személyt hívjon segítségül.”

20. pont

„A  rendőr a figyelmeztetésnek adjon súlyt azzal is, 
hogy a fegyvert készenlétbe helyezi.” 

21. pont 

„Ha a tvr.-ben meghatározott fegyverhasználat esetei 
nem állnak fenn, a rendőr fegyverhasználatra való hi
vatkozást kényszerítés céljából nem alkalmazhat.”
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„A figyelmeztető lövést olyan irányba kell leadni, 
hogy az senkit ne veszélyeztessen és lehetőleg kárt se 
okozzon.”

23. pont

„A csoportosulás szervezőinek, vezetőinek és hang
adóinak elfogására, a csoportosulás részekre bontására a 
helyzettől függően a kiemelés és oszlatás legcélszerűbb 
alakzatát kell alkalmazni. (Kiemelő mozgósorfal, oszlató
ék stb.)”

24. pont

„Oszlató eszközök a vízifecskendő, a járművek, a 
könnygázgránát és más olyan technikai eszközök, ame
lyek a csoportosulás feloszlatására alkalmasak.”

a) Felhívás arra, hogy a személy a rendőr intézkedé
sének engedelmeskedjen.

Ha a rendőr személlyel szemben valamilyen intézke
dést határoz el, erről az érdekeltet tájékoztatja; ha pedig 
valamely cselekvést, magatartást kíván tőle, felszólítja 
annak teljesítésére. A  rendőri intézkedésnek ez termé
szetes velejárója, hiszen az intézkedés alá vont állam
polgárnak tudnia kell, hogy mit kíván tőle a rendőr. A  
fegyverhasználat megelőzését célzó felszólításnak külö
nös jelentőséget kölcsönöz az a körülmény, hogy az in
tézkedő rendőr már gondol a legsúlyosabb kényszerin
tézkedés alkalmazására is a kialakult helyzetre való te
kintettel. A  rendőr ugyanis olyan helyzetbe kerül, ami
kor a felszólítás címzettje feltétlenül engedelmességgel 
tartozik, ha el akarja kerülni a fegyverhasználatot, hi-
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szen súlyos bűntett elkövetésére készül, ilyen bűntett 
miatt el akarják fogni, szökésben van és kézre akarják 
keríteni, veszélyes csoportosulásban vesz részt stb. Az 
ilyen esetekben kinyilvánított rendőri akarat több a 
szokványos felszólításnál; a tvr. ezért is nevezi felhívás
nak. A  felhívás módozata értelmi és érzelmi hatást kell, 
hogy kiváltson. Az értelmi hatást akkor váltja ki a fel
hívás, ha az érdekelt felismeri, hogy kötelessége engedel
meskedni; érzelmit pedig, ha a felhívott rádöbben, hogy 
a törvényes rend képviselőjével van dolga, akit a jog a 
legsúlyosabb kényszerintézkedésre is felhatalmazott; en
gedetlenségének tehát nincs sok értelme. Ezért írja elő a 
Vut., hogy a felhívást a rendőr érthetően, hangosan, az 
érdekelt személyhez intézve, a törvény nevében szavak 
előrebocsátásával, határozottan tegye meg.

A felhívás tartalma eltérő attól függően, hogy a cím
zettet a rendőr milyen okból és milyen engedelmességre 
hívja fel.

Amennyiben a 3. § a) pontjában írt feltételek fennál
lását tapasztalja a rendőr, a felhívás tartalma nem 
lehet más, mint a súlyos bűntett elkövetésére készülő 
személyt felszólítani: álljon el cselekményének megkez
désétől. Ha viszont az elkövető már megkezdte a súlyos 
bűncselekmény végrehajtását, annak folytatásától való 
elállásra csak akkor kell őt felhívni, ha a késedelem nem 
jár a nyombani befejezés veszélyével. Ellenkező esetben 
a felhívás mellőzésével egyéb megelőző intézkedést kell 
tenni, vagy ha ezek alkalmazása is jóvátehetetlen kése
delmet okozna, fegyvert kell használni.

A  súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsítható, 
illetőleg a büntetőeljárás vagy a büntetés végrehajtása 
során a hatóság őrizetéből megszökött személy elfogása, 
kézre kerítése esetén rendszerint a megfutamodástól való 
tartózkodásra és a már futásnak eredt személy megállá
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sára irányul a rendőr felhívása. Az érintett személy, ha 
e felhívásnak nem tesz eleget, úgy csak ritkán alkalmaz
ható más megelőző intézkedés, mint a figyelmeztető lö
vés; s ha ez sem jár eredménnyel, következik a fegyver- 
használat.

Olyan eset is előfordul, hogy a körözött vagy súlyos 
bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható sze
mély nehezen megközelíthető rejtekhelyen tartózkodik 
és lőfegyverrel rendelkezik. Az ilyen személy elfogásánál 
legfontosabb a türelem és az óvatosság. A kapkodás és 
türelmetlenség ez ideig több rendőr életét követelte már. 
Azért kell óvatosnak lennünk, mert az elfogandó személy 
rendszerint mindenre elszánt, s fegyverét használja. Tü
relmesek lehetünk, mert a rejtekhelyen tartózkodó sze
mély mozgását különösebb erőfeszítés nélkül is lehetet
lenné tehetjük. Ha mással nem, a kiéheztetéssel is meg
adásra késztethetjük. A  megfelelő biztosítás mellett 
egyéb eszközeink is rendelkezésre állnak: füst-, könny
gázgránát stb. Nyugodt, megfontolt, biztonságos intézke
dések sorozatával lehetőleg el kell kerülnünk a felesleges 
vérontást!

Ha viszont lőfegyverrel rendelkező olyan veszélyes bű
nözők elfogásáról van szó, akik nem rejtekhelyen tartóz
kodnak, hanem gyorsjáratú közlekedési eszközzel moz
gásban vannak, ne sajnáljuk a lőszert, de a bűnözőket 
sem! Az ilyen személyek nemcsak elszántaik, de a gyors 
helyváltoztatási lehetőségüknél fogva veszélyesek is, 
mert előnyösebb helyzetben vannak mint üldözőik. Ily 
módon állandó veszélyt jelentenek az elfogásukra kiren
delt rendőrök életére (Börcsök r. alhdgy. közismert pél
dája). Az ilyen esetben nem felhívni, hanem célzottan 
lőni kell!

Ellenben -  megelőző intézkedésként -  felhívást kell 
intézni a közbiztonságra és közrendre súlyos veszélyt je
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lentő csoportosuláshoz - annak szétoszlatása céljából. 
A csoportosulás megszüntetésére irányuló felhívás nem
csak mint a fegyverhasználatot megelőző intézkedés fon
tos, jelentősége lehet a csoportosulásban résztvevők bün
tetőjogi felelőssége alakulásában is. A  csoportosulás 
megszüntetésére irányuló felhívást úgy kell megtenni, 
hogy azt lehetőleg az egész csoportosulás, de legalább 
annak egy része hallja. Erre a felhívásra is, mint mind
egyikre, vonatkoznak azok a követelmények, amelyeket 
az egyes személy felszólításánál említettünk: érthetően, 
hangosan, a törvény nevében stb.

A mások élete ellen irányuló, testi épséget súlyosan 
veszélyeztető, a rendőr élete, testi épsége, személyes sza
badsága ellen irányuló támadás, illetőleg az ilyen táma
dásokkal közvetlenül fenyegető magatartások abbaha
gyására vonatkozó felhívások tartalma értelemszerűen 
megfelel a súlyos bűntett elkövetésének megakadályozá
sára vonatkozó felhívás tartalmával.

A rendőr a saját intézkedését tettlegesen akadályozó 
személyt hívja fel ellenszegülésének abbahagyására, fel
szólításának megfelelő magatartás tanúsítására.

Valamennyi felhívásra vonatkozóan: ha a felhívást 
polgári ruhás rendőr intézi egy vagy több személyhez, a 
felhívással egyidejűleg azt is közölnie kell, hogy a rend
őrség tagja, és rendőrként intézkedik. Ugyancsak vala
mennyi felhívással kapcsolatban: sem az Ftvr., sem a 
Vut. nem írja elő a felhívás ismétlését, amely bizonyos 
esetben célszerű lehet; abban az esetben, ha az első fel
hívás már olyan hatást váltott ki, amelyből látható, hogy 
az érintett személy megtorpant, meghátrált, bizonytalan
ná vált, és egy újabb erélyes felhívás eredményre vezet. 
Az ismétlésekkel azonban csínján kell bánni, nehogy az 
erélytelenség látszatát keltsük vele, mert az inkább báto
rít, mint visszatart.
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Más személy segítségül hívása hatékony eszközévé vál
hat a fegyverhasználat megelőzésének -  különösen, ha 
a hívás eredményeként a rendőr mellé állnak a segítő
társak. Mások segítőkészsége esetén nemcsak a rendőr 
magabiztossága erősödik, fizikai és erkölcsi ereje növek
szik, de az ellenszegülőre komoly pszichológiai hatással 
van. Közismert, hogy a rendőri intézkedés a jelenlevők
ben gyakran antipátiát vált ki, ami az ellenszegülésnek 
kedvez. Ha viszont mellé állnak, csökken az intézkedésé
vel szembeni ellenérzés, ami az ellenszegülőnek kedve
zőtlen. A  rendőr magabiztossága csökkenti az ellenálló 
bátorságát, az erőfölény kilátástalanná, értelmetlenné 
teszi szembenállását. Mindezek együttes hatásaként nagy 
a valószínűsége az ellenszegülés megtörésének.

A rendőr lehetőség szerint fegyveres testületek (nép
hadsereg, határőrség karhatalom, büntetés-végrehajtási 
testület, munkásőrség, vám- és pénzügyőrség) tagját 
vagy más egyenruhás személyt (tűzoltót, iparőrt, postást, 
vasutast, villamoskalauzt stb.) hívjon segítségül. Ha ilyen 
személyek nem tartózkodnak a közelben, egyéb szemé
lyeket kell felszólítani a segítségre, esetleg figyelmeztetve 
őket erkölcsi kötelességükre. Bizonyára a törvénytisztelő 
állampolgárok nem tagadják meg a segítséget. (Azt az 
állampolgárt, aki a rendőr segítségére siet, ugyanaz a fo
kozott büntetőjogi védelem illeti meg, mint a rendőrt.)

Nincs értelme segítségül hívásnak, ezért a rendőr nem 
is köteles megelőző intézkedést tenni, ha a segítség meg
érkezésének várható időtartama alatt a szembeszegülő 
folytatná engedetlenségét, és ezzel megvalósítaná elhatá
rozását.

Más személy segítségül hívása és a közreműködés felha
sználása eredményes lehet valamennyi olyan esetben,

b )  M á s  s z e m é l y  s e g í t s é g ü l  h í v á s a
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amikor később a fegyverhasználat jogossága az Ftvr. 3. 
§-a alapján indokolható. Ezekre külön-külön nem té
rünk ki. Elvileg tehát a közbiztonságra és közrendre sú
lyos veszélyt jelentő csoportosulás szétoszlatása végett is 
helye lehet más személy segítségül hívásának, amelynek 
esetleg gyakorlati haszna lehet. Mindenesetre a jogsza
bály nem tiltja! Az Ftvr. 6. §-a azonban a gyakorlati 
realitásból kiindulva nem írja elő a csoportosulással 
szemben történő fegyverhasználatot megelőző intézkedé
seként a más személy segítségül hívását. -  Ehelyett -  
amint erre a miniszteri indokolás is rámutat -  az osz
lató alakzatok és eszközök alkalmazását írja elő, mint
hogy a csoportosulással szemben rendszerint több rend
őrnek kell fellépnie, mégpedig általában zárt rendőri 
egységben.

A csoportosulás -  különösen a nagyobb csoportosulás 
-  feloszlatását zárt rendőri (karhatalmi) egységgel lehet 
hatásosan elvégezni a kiemelés és oszlatás legcélszerűbb 
alakzataival (kiemelő mozgósorfal, oszlatóók stb.), amely
nek keretében elsősorban a csoportosulás szervezőit, ve
zetőit és hangadóit kell kiemelni. Szükség esetén igénybe 
kell venni az oszlatás technikai eszközejt is; pl.: vízifecs
kendő, jármű, könnygázgránát és más eszközök. A  cso
portosulás feloszlatásának kiváló eszköze lehet a szolgá
lati kutya is.

c) Kényszerítő intézkedések

Kézenfekvő, hogy a rendőrség Szolgálati Szabályzata 
által megengedett kényszerítő eszközök alkalmazása is 
hatékony eszköze lehet a fegyverhasználat megelőzésé
nek, illetőleg a szembeszegülő személy megfékezésének. 
A  kényszerítő intézkedések alkalmazása elsősorban az 
egyes személyek engedelmességre szorítását szolgálja, de
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alkalmazásának nincs akadálya több személlyel szemben 
sem. A  Szolgálati Szabályzat 421. pont d) alpontja sze
rint pl. a rendőr a gumibotot tömegoszlatás érdekében is 
használhatja.

A  Szolgálati Szabályzat 392- 428. pontjai alapján 
négyfajta kényszerítő eszközt használhat a rendőr: testi 
kényszert, bilincset, kutyát és gumibotot (kardot). E 
kényszerítő eszközökre a következő fontosabb szabályok 
vonatkoznak:

Testi kényszer

A testi kényszer megfogást, eltávolítást, elszállítást, 
cselekvésre vagy a cselekvés abbahagyására testi erővel 
való kényszerítést jelent. Akkor kell alkalmazni, ha az 
ellenszegülést le kell küzdeni, és a megbilincselés, gumi
bot vagy fegyverhasználat még nem indokolt (395. pont). 
Teljesítésekor a rendőr az intézkedés alá vont vállára 
teszi erélyesen a kezét és: „A  törvény nevében” szavak 
előrebocsátásával fizikai erejével kényszeríti akaratának 
teljesítésére. Testi kényszerként önvédelmi fogások is al
kalmazhatók (396. pont). Ügyelni kell, hogy e kényszer 
ne fajuljon verekedéssé, és ne sértse a rendőri tekintélyt 
(397. pont).

Bilincs használata

A  rendőr bilincselést alkalmaz: ellenszegülés megtöré
sére, személyeket, vagyontárgyakat veszélyeztető indula
tosság megfékezésére, személy elleni támadáskor szökés 
megakadályozására, veszélyes bűnözők kísérése esetéin 
azzal szemben, aki feldúlt lelkiállapota miatt saját ma
gára vagy más biztonságára veszélyes lehet (401. pont). 
Bilincselés előtt meg kell győződni arról, hogy a megbi
lincselendő karján vagy csuklóján nincs-e sérülés; ha 
van, a bilincselést mellőzni kell annyiban, hogy az súlyos
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egészségrontással ne járjon. Ilyen esetben is helye van a 
bilincselésnek addig, amíg más személy segítségül hívá
sával nem biztosítható az intézkedés eredményes befe
jezése (406. pont). A  bilincselést általában a rendszeresí
tett patent- vagy szíjbilinccsel kell foganatosítani; szük
ség esetén erre más -  alkalmas -  eszköz is felhasznál
ható (407. pont).

Nem szabad megbilincselni: magatehetetlen öreget, sú
lyos beteget, terhes nőt (ha ez szemmel látható, vagy ar
ról a rendőrnek tudomása van) és gyermeket (14 éven 
aluli személyt).

Kutya alkalmazása
A  kutya alkalmazásának van helye:
-  súlyos bűntett elkövetésének megakadályozására,
-  súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsítható 

személy elfogására,
-  a büntetőeljárás vagy büntetés-végrehajtás során 

hatóság őrizetéből megszökött személy kézre kerítésére,
-  a közbiztonságra és közrendre súlyos veszélyt jelen

tő csoportosulás szétoszlatására,
-  mások élete ellen irányuló vagy mások testi épségét 

súlyosan veszélyeztető támadás, illetőleg az ilyen táma
dással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására,

-  a rendőr élete, testi épsége vagy személyes szabad
sága ellen intézett támadás, illetőleg az ilyen támadással 
közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására,

-  a rendőr intézkedését tettlegesen akadályozó ellen
szegülés leküzdésére, 

-  az államhatár illegális átlépésének megakadályozá
sára. (Mint látható, a Szolgálati Szabályzat 412. pontja a 
kutya alkalm azását a fegyverhasználat valamennyi ese
tére lehetővé teszi, és ezenkívül említi az államhatár ille
gális átlépését!)
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A kutya alkalmazását meg kell előznie a következő fi
gyelmeztetésnek: „Állj, vagy a kutyát önre uszítom!” 
E figyelmeztetés elmaradhat, ha a késedelem súlyos kö
vetkezménnyel járna (411., 413. pont).

A kutya kényszerítő eszközként nem alkalmazható: 
magatehetetlen öregekkel, nyomorékokkal, terhes nőkkel 
és gyermekekkel szemben (414. pont).

Gumibot használata

A rendőr a gumibotot a következő esetekben használ
hatja:

a) amikor a fegyverhasználat esetei fennforognak, és a 
célt gumibot használatával is el lehet érni; vagy ha a lő
fegyver használata ártatlanok életét is veszélyeztetné;

b) közvetlen támadás esetén, ha a fegyverhasználat 
nem indokolt. A támadás irányulhat az intézkedő rendőr 
vagy olyan személy ellen, akit meg kell védeni, vagy 
olyan tárgy ellen, amit meg kell őrizni;

c) verekedés, garázda magatartás megszüntetése érde
kében;

d) tömegoszlatás érdekében.

Nem szabad gumibotot használni: ha a célt enyhébb 
kényszerítő eszközzel el lehet érni, nyomorékkal, terhes 
nővel, gyermekkel és magatehetetlen öreggel szemben 
(421- 422. pont).

A gumibot használatát előzze meg a felhívás a cselek
mény, magatartás abbahagyására: „A törvény nevében!” 
szavak előrebocsátásával, továbbá a figyelmeztetés, hogy 
gumibot használata következik. Előzetes figyelmeztetés 
nélkül a gumibotot akkor lehet használni, ha a késede
lem veszéllyel jár.

A  gumibot használatánál lehetőleg kerülni kell, hogy
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az ütés fejre, derékra, gyomorra, hasra irányuljon (417- 
419. pontok).

A  Szolgálati Szabályzat lehetővé teszi a kard használa
tát, amelynek szabályai megegyeznek a gumibot haszná
latának szabályaival.

Az eddig felsorolt kényszerítő eszközök alkalmazása 
után rendszerint további intézkedést kell tenni, amely 
szintén szolgálhatja a fegyverhasználat megelőzését, még 
ha kifejezetten nem is ilyen célból alkalmazzák. Ilyen 
további intézkedések: bekísérés, elővezetés, előállítás és 
elfogás, mint a személyes szabadságot korlátozó kény
szerintézkedések.

d) Figyelmeztetés, hogy fegyverhasználat következik

A fegyverhasználatra utalással való figyelmeztetés sor
rendben a következő olyan intézkedés, amely a fegyver- 
használat alkalmazását megelőzheti; az intézkedésre okot 
adó személyt megdöbbentheti, pszichikai hatása, révén 
passzivitásra vagy a rendőr akaratának megfelelő maga
tartásra késztetheti. Az engedetlen személynek különben 
is tudomására kell hozni -  ugyanúgy, mint az egyéb 
kényszerítő eszközök alkalmazását megelőzően - , hogy 
amennyiben nem cselekszik a rendőr akaratának megfe
lelően, vállalnia kell a fegyverhasználat kockázatát.

Sem az Ftvr., sem a Vut. nem határozza meg, hogy a 
fegyverhasználatot kilátásba helyező figyelmeztetés szö
vegének mit kell tartalmaznia. Nem írja elő pl., hogy a 
„Törvény nevében” kifejezést kell használni. Ilyen elő
írásra nincs is szükség, mert a helyzettől kell a rendőr
nek függővé tennie, hogy a fegyverhasználatot kilátásba 
helyező figyelmeztetés okát megjelöli vagy sem, illetőleg 
milyen engedetlenség megszüntetésére vagy cselekvés 
abbahagyására hivatkozik, amikor figyelmeztet. A  lénye
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ges nem lehet más, mint az, hogy a figyelmeztetett sze
mély megértse és komolyan vegye azt; ne legyenek két
ségei a figyelmeztetés ténye és okai iránt. Amikor a 
fegyverhasználatra utaló figyelmeztetés szükségessége 
felmerül, rendszerint nincs is idő a hosszú szöveg elmon
dására. Nincs idő, mert vagy a már ismertetett megelőző 
intézkedések megtörténtek, vagy éppen a késedelem ve
szélye miatt elmaradtak. A  hatóság őrizetéből megszö
kött és a rendőr elől menekülő személynek pl. elegendő a 
következő figyelmeztetés: „Á llj, vagy lövök!” Nem kell 
hozzátenni, hogy a törvény nevében felszólítom, amen
nyiben nem engedelmeskedik, a fegyveremet fogom 
használni stb.

A fegyverhasználat nyombani bekövetkezésére való fi
gyelmeztetés komolyságát, az elhatározás véglegességét 
kifejezésre kell juttatni azzal is, hogy a rendőr a fegy
vert készenlétbe helyezi. A  fegyver készenlétbe helyezése 
egyúttal azt a célt szolgálja, hogy -  amennyiben mégis 
használni kell a fegyvert -  a rendőr valójában használ
ni is tudja lőfegyverét. A  fegyverhasználattal való fi
gyelmeztetés komolyságának követelményére utal a Vut.
21. pontjának tiltó rendelkezése. Nevezetesen: ha az 
Ftvr.-ben meghatározott fegyverhasználat esetei nem áll
nak fenn, a rendőr fegyverhasználatra hivatkozást, kény
szerítésként nem alkalmazhat. Az indokolatlan fenyegetés 
csökkenti a rendőr tekintélyét, a jelenlevőkben a bizony
talanság vagy a hozzá nem értés érzését kelti. Így van ez 
nemcsak a fegyverhasználat esetében, hanem más kény
szercselekmények alkalmazása esetén is.

A  fegyverhasználat alkalmazására utaló figyelmezte
tésnek nemcsak az egyes személyek elleni intézkedéskor 
van helye. Az Ftvr. 6. §-ának c) pontja előírja, hogy ez 
a figyelmeztetés a csoportosulással szembeni megelőző 
intézkedés is. Ha csoportosulással szemben zárt rendőri
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egység lép fel, akkor a figyelmeztetést az egységparancs
nok vagy az általa kijelölt személy végzi el. Az ilyen fi
gyelmeztetésre is értelemszerűen vonatkoznak az elő
zőekben írtak.

e) Figyelmeztető lövés

A fegyverhasználatot megelőző intézkedések sorában 
az utolsó helyen szerepel a figyelmeztető lövés. A  sorren
diségnek ez a módja nem az engedetlen személyeknek 
okozható hátrányok súlyához igazodik. A  fegyverhasz
nálat alkalmazására való figyelmeztetés pl. kevésbé okoz 
hátrányt az intézkedés alá vontnak, mint a gumibot 
használata, noha az előbbi hátrább van a sorban. A  fegy
verhasználatot megelőzni célzó intézkedések sorrendjét 
az intézkedés alá vont személy magatartásának jellegé
hez, bűnös tevékenységének folyamatához kellett megál
lapítani. A  figyelmeztető lövés azért került az utolsó 
helyre, mert ezt követően már csak a lőfegyvernek a sze
mély ellen irányuló használata következhet, miután a 
fegyverhasználatot nem lehetett megelőzni. A  figyelmez
tető lövés tehát az utolsó remény a lőfegyverhasználat 
elkerülésére.

A  figyelmeztető lövést olyan irányba kell leadni, hogy 
sem az intézkedés alá vont, sem pedig vétlen személy 
életét, testi épségét ne veszélyeztesse, és lehetőleg kárt 
se okozzon. A  figyelmeztető lövés tehát nem lehet sze
mélyekre irányított, mert az már fegyverhasználatnak 
számít. A  szabadban leadott figyelmeztető lövést nyil
vánvalóan felfelé a levegőbe kell irányozni. A  földre, 
padlózatra leadott lövésnél figyelemmel kell lenni arra 
is, nehogy a lövedék valamely szilárd tárgyba ütközve 
gellert kapjon, és ily módon veszélyeztesse valakinek éle
tét vagy testi épségét.
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Sem az Ftvr., sem a Vut. nem írja elő, hogy a figyel
meztető lövést meg kell-e ismételni, vagy egyáltalán, 
hány figyelmeztető lövést szabad leadni. A  figyelmeztető 
lövések számának meghatározása vagy akár csak korlá
tozása is helytelen lenne, mert adott esetben eredmény
nyel kecsegtet a több figyelmeztető lövés. A  túlzott szá
mú figyelmeztetés viszont a rendőr bizonytalanságára 
utal. Egyik esetben pl. öt személy támadt a r. tőrm-re 
-  kerítéslécekkel felfegyverkezve. A  fegyverhasználatra 
történő figyelmeztetés után a tőrm. három figyelmeztető 
lövést adott le, a támadást azonban tovább folytatták. 
A  r. tőrm. ezután két támadót egy-egy célzott lövéssel 
lábon talált, további célzott lövése a harmadik: támadó
jával szemben célt tévesztett.

Másik esetben a r. ftőrm. a fegyverhasználat előtt és 
a fegyverhasználat közben összesen hat figyelmeztető lö
vést adott le. Ennek az lett a következménye, hogy tárat 
kellett cserélnie, és csak ismételt lövéssel érte el célját.

A  többszörös figyelmeztető lövésnek az a veszélye, 
hogy a célzott lövés leadására már nem marad töltény, 
vagy tárat kell cserélni. A  tárcsere olykor a rendőrre 
végzetes következménnyel is járhat.

2. A megelőző intézkedések 
részbeni vagy teljes mellőzése

A megelőző intézkedések mellőzéséré az Ftvr. 7. §-a és 
a kapcsolódó miniszteri indokolás a következőket tartal
mazza :

„A  fegyverhasználatot megelőző intézkedések részben 
vagy teljesen mellőzhetők, ha az eset összes körülményei 
folytán a megelőző intézkedésre már nincs idő és a ké
sedelem súlyos következményekkel járhat.”
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Miniszteri indokolás:

„Előfordulhat, hogy a körülmények nem teszik lehető
vé a rendőr számára az 5., illetőleg a 6. §-ban felsorolt 
valamennyi megelőző intézkedés vagy közülük egyesek 
alkalmazását. A  javaslat 7. §-a erre tekintettel a meg
előző intézkedések mellőzésére ad lehetőséget, de csak 
akkor, ha megtételükre már nincs idő, és a késedelem 
súlyos következményekkel járhat.

Ki kell emelni, hogy a fegyverhasználatot megelőző 
intézkedések mellőzését csak az olyan kivételes körülmé
nyek indokolhatják, amelyek nemcsak az eljáró rendőr 
egyéni véleménye, hanem a helyzet tárgyilagos, elfogu
latlan megítélése alapján is a haladéktalan fegyverhasz
nálatot teszik szükségessé.”

Már ez ideig is több ízben hangsúlyozni kellett, hogy a 
fegyverhasználat alkalmazására Végső esetben kerülhet 
sor. Ezt megelőzően különféle intézkedésekkel lehetőleg 
el kell kerülni alkalmazását. Annak a személynek pedig, 
akivel szemben a fegyvert használni akarjuk, tudnia kell 
erről az elhatározásunkról, miután ennek ismeretében 
tud végső soron dönteni, vállalja-e a fegyverhasználat 
ódiumát, vagy engedelmeskedik az intézkedő rendőrnek.

A rendőrség tagjai által ez ideig alkalmazott fegyver- 
használatok közül egy esetben sem alakult ki olyan hely
zet, amikor a rendőrnek ne lett volna még ideje a meg
előző intézkedések legalább egyikét megtenni. Gyakor
latilag ugyanis a szóbeli intézkedésekre (felhívás, hogy a 
személy a rendőr intézkedésének engedelmeskedjék, fi
gyelmeztetés, hogy fegyverhasználat következik) és a fi
gyelmeztető lövés leadására ilyen rövid idő is elegendő, 
rendszerint olyan minimális időtartam, amelynek eltelte 
még nem idéz elő jóvátehetetlen következményeket. Erre 
is tekintettel, a fegyverhasználatot megelőző intézkedé
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sek teljes mellőzése csak egészen kivételes esetben indo
kolható. A  fegyverhasználat indokoltságának vagy indo
kolatlanságának mérlegelése általában nagy higgadtsá
got, körültekintést igényel a rendőrtől, s ebből a szem
pontból kiemelkedik a megelőző intézkedések legcélsze
rűbb megválasztásának, illetőleg részbeni vagy teljes 
mellőzésének mérlegelése. Erre figyelemmel emeli ki a 
miniszteri indokolás, hogy a megelőző intézkedések mel
lőzését csak olyan kivételes körülmények indokolhatják, 
amelyek nemcsak az eljáró rendőr egyéni véleménye, ha
nem a helyzet tárgyilagos, elfogulatlan megítélése alap
ján is a haladéktalan fegyverhasználatot teszik szüksé
gessé.

Mint említettük, a rendőrség fegyverhasználati gya
korlatában eddig a teljes mellőzésre nem került sor. Még 
a jogellenesnek ítélt Sz.-i főkapitányság épületében tör
tént fegyverhasználat esetében is alkalmaztak megelőző 
intézkedést. De -  amint arra az idézett bírósági indoko
lás is helyesen rámutatott -  elmulasztották azon kény
szerintézkedések alkalmazását, amelyek elkerülhetővé 
tehették volna nemcsak a tizenhat lövést, hanem az in
tézkedés alá vont életének kioltását is.
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A FEGYVERHASZNÁLAT MÓDJA 
ÉS AZ UTÁNA TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK

(Ftvr. 8. §., Vut. 25., 26., 28- 30. pontok)

A  fegyverhasználat módjára vonatkozó Ftvr. rendelke
zés és a Vut. előírásai a fegyverhasználat kíméletességé
nek elvét fejezik ki, s a következőket tartalmazzák:

„(1) A  fegyverhasználat során lehetőleg kerülni kell az 
élet kioltását.

(2) Ha a fegyverhasználat a célját elérte, további al
kalmazásának helye nincs.

(3) A  fegyverhasználat után a sérültet elsősegélyben 
kell részesíteni és gondoskodni kell orvosi ellátásáról.”

Miniszteri indokolás:
„A  kíméletesség elve érvényesül azokban a rendelke

zésekben is, amelyekben a javaslat a fegyverhasználat 
módját szabályozza. Ezek szerint a fegyverhasználat so
rán lehetőleg kerülni kell az élet kioltását. A  fegyver- 
használat célja, hogy a rendőr az intézkedésének érvényt 
szerezzen, s így elegendő, ha azt a személyt, akivel szem
ben a fegyverhasználat indokolttá vált, a rendőr olyan 
állapotba helyezi, hogy az intézkedését ne akadályozhas
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sa. Ez általában a megsebesítéssel is megtörténhet; nincs 
tehát szükség az élet kioltására.

Mindez természetesen nem jelenti azt, mintha a halá
los következménnyel járó fegyverhasználat nem lehetne 
jogos. A  fegyverhasználat eredménye ugyanis nemcsak a 
rendőr, hanem a fegyverhasználattal érintett személy 
magatartásától is függ (pl. mozgás közben történik a 
fegyverhasználat). A  javaslat szóban levő rendelkezése 
mégis indokolt, mert felhívja a rendőr figyelmét, hogy 
kötelessége az élet kioltásának elkerülésére törekedni.

Ugyancsak a kíméletesség elve indokolja annak kieme
lését, hogy a célját elért fegyverhasználatot követően a 
fegyverhasználat további alkalmazásának nincs helye; 
pl. olyankor, ha a fegyverhasználattal érintett személy az 
első lövés után a fegyverhasználatra okot adó tevékeny
ségét abbahagyta, vagy arra képtelenné vált. A  javaslat 
szerint továbbá a sérültet elsősegélyben kell részesíteni 
és gondoskodni kell orvosi ellátásáról is.”

Végrehajtás a 8. §-hoz:

25. pont

„A  lövést lehetőleg a lábra, ha pedig a fegyverhaszná
lattal érintett személy kezében a támadásra távolról is 
felhasználható eszköz van, a kézre kell irányítani.”

26. pont

„A  közbiztonság védelme, a támadás megelőzése, ille
tőleg a sérült őrzése végett szükséges biztonsági szabá
lyokat az elsősegélynyújtásnál és a sérült orvosi ellátásá
nál is meg kell tartani.”

A fegyverhasználat alkalmazásának módja tekinteté
ben két fontos tényezőt kell szem előtt tartani: a fegy
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verhasználat célját és azt, hogy e célt milyen módon le
het elérni. A  fegyverhasználat céljáról tudjuk, hogy azt 
a tvr. 3. §-ában meghatározott esetekben, a törvényes
ség következetes érvényre juttatása, a közbiztonság, a 
közrend és az állampolgárok jogainak védelme, a bűnö
zés elleni küzdelem érdekében kell alkalmazni, ha e cé
lok elérése a fegyverhasználat alkalmazását feltétlenül 
megköveteli. Ha a fegyverhasználat célja tekintetében 
nincs kétsége a rendőrnek -  s úgy látja, hogy alkalma
zását nem is mellőzheti - , választania kell az alkalma
zás módozatai között. A  fegyverhasználat végső eredmé
nye szemszögéből a rendőr kétfajta módozatot választ
hat: vagy kioltja az emberi életet, vagy csupán sérülést 
okoz. Az Ftvr. nem így fogalmaz, hanem azt írja elő, 
hogy lehetőleg kerülni kell az élet kioltását. A  „lehető
leg”  szó azt jelenti, hogy a fegyverhasználat módjának 
megválasztásakor elsősorban azt kell fontolóra venni, 
vajon nem kerülhető-e el az élet kioltása. Ha elkerül
hető, nincs más választás! A  rendőr választási szabadsá
ga tehát nem tetszés szerinti; ha akarom, elkerülöm az 
élet kioltását, ha akarom, nem. Az élet kioltását csak ab
ban az esetben szabad választani, ha nincs más lehetőség. 
Ilyen eset lehet pl., amikor a rendőr életére többen tá
madnak, s egyikük lőfegyverrel is rendelkezik. Ha ez 
utóbbinak csak sérülést okoz, egyáltalán nem csökkenti 
a veszélyt, inkább még fokozza. Másik példa: egyik éjjel 
a szolgálatot teljesítő rendőr tetten érte a személygépko
csikat fosztogató személyt, akiről később (a nyomozás so
rán) derült ki, hogy két pisztolyt tartott magánál. Iga
zolásra szólította fel, de az elmenekült; ekkor a rendőr 
üldözőbe vette. A  tolvaj először egérutat nyert, de a 
rendőrnek sikerült őt megközelítenie, mire az egy fa mö
gé bújva egyik pisztolyával a rendőrre lőtt. A  rendőr is 
egy fa mögé húzódott, s néhány méter távolságban tűz-
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harcba kerültek. A  rendőr a lábszárán megsebesülve a 
földre rogyott, mire a tolvaj rejtekhelyéről előjött. A  
rendőr az élet kioltására irányuló célzott lövést adott le, 
de a lövedék annak gyomrát érte és nem okozta halálát.

A  rendőrnek természetesen már megsebesülése előtt is 
jogában állt volna az élet kioltására irányuló lövést le
adni, hiszen a tolvajnak az általa kezdeményezett tűz
harcból is nyilvánvaló volt elszántsága, illetőleg az a 
szándéka, hogy a rendőr életének kioltását is számításba 
vegye.

Az élet kioltásának lehetséges elkerülése céljából a 
Vut. a fegyverhasználat módozataként a lövés lábra, il
letőleg kézre irányított fajtáját írja elő. Ebben az elő
írásban is szerepel a „lehetőleg” szó, amiből következik: 
ha a rendőrnek a körülményeknél fogva nincs lehetősége 
a végtagokra célozni, akkor bármely testrészre irányít
hatja fegyverét. Előfordult olyan eset, amikor pl. a rend
őrt a földre szorították, ki akarták venni kezéből a fegy
vert, fojtogatták stb. Aligha helyes akár kézre, akár láb
ra irányozni a fegyvert, amikor pl. a súlyos bűntett el
követésével alaposan gyanúsított személy (akit el kell 
fogni) már nagyobb távolságra került a rendőrtől.

Az életkioltás lehető elkerülésének követelménye a lő
fegyver vagy fegyvernek tekintendő más eszköz célra 
irányítottságára vonatkozik. Más oldalról: önmagában az 
a tény, hogy a fegyverhasználattal érintett személy életét 
vesztette, nem jelenti azt, mintha a rendőr „lehetőleg” 
nem kerülte az élet kioltását, és ennélfogva a fegyver- 
használat nem jogszerű. Előfordulhat ugyanis olyan eset, 
amikor a rendőr pontosan lábra vagy kézre céloz, és a 
fegyverhasználattal érintett mégis meghal, mert beleve
tette magát a lőirányba, vagy a rendőr kezét meglökték, 
vagy valamilyen más okból mozdult el a lövést leadó kéz. 
Nem lehet pl. a rendőrnek azt sem felróni, hogy nem tu
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dott pontosan célozni. Az életkioltás lehető elkerülésé
nek követelménye szempontjából kizárólag csak azt le
het alapul venni, vajon a rendőr az eset összes körülmé
nyeinek figyelembevételével egyáltalán választhatta-e a 
megsebesítést, s ha igen, akkor a maga részéről igyeke
zett-e ennek megfelelően fegyverét használni. Az emlí
tett követelménynek a rendőr csak akkor nem tesz ele
get, ha a részére adott feltételek ellenére tudatosan az 
élet kioltását választja. Ilyenkor a fegyverhasználat jog
talan.

Nem szorul bővebb magyarázatra az a tilalom, amely 
szerint, ha a fegyverhasználat elérte célját, további al
kalmazásának helye nincs. Amint már erre is utaltunk, 
a fegyverhasználat céljával és elveivel ellentétben állna, 
ha a fegyverhasználati jogosultság felhasználható lenne 
a bosszúra, leszámolásra, elégtételre, önbíráskodásra, il
letőleg minden más olyan célra, amely a legminimáli
sabb mértékben is túlterjed a fegyverhasználati jog ke
retein.

A fegyverhasználat akkor éri el célját, ha a fegyver- 
használattal érintett személy engedelmeskedik a rendőr
nek, sebesülése vagy esetleg más közrehatása folytán 
már nem képes szándékolt magatartását folytatni (azt, 
amivel a fegyverhasználatra okot adott), vagy olyan 
helyzetbe került, hogy a rendőr egyéb kényszercselek
ménnyel engedelmességre készteti; azaz olyan helyzet 
alakul ki, amikor az Ftvr. 3. §-ában írt fegyverhaszná
lat eseteinek feltételei már megszűntek.

A  sebesülést okozó egyszeri vagy többszöri lövés le
adása után nem kizárt, hogy az intézkedő rendőr a fegy
verhasználatot megelőző intézkedéseket vagy ezek részét 
újra megismételje, ha azt látja, hogy a sérült csak rövi
debb időre hagyta abba magatartását, és szándékának 
megfelelő tevékenységét csak azért nem folytatja, mert
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arra pillanatnyilag képtelen. Ilyenkor pl. legcélszerűbb 
a kényszerítő eszközök egyikének alkalmazása.

Ha a sérüléssel járó fegyverhasználat elérte célját, a 
rendőr elsőrendű feladata a sérültet elsősegélyben része
síteni és orvosi ellátásáról gondoskodni. Ezt a kötelezett
ségét a humanitás eszméje követeli meg akkor is, ha 
olyan személyről van szó, aki korábban, vagy a fegyver- 
használatot közvetlenül megelőzően társadalomveszélyes 
magatartást tanúsított.

A  Vut. 26. pontja előírásának megfelelően az elsőse
gélyben részesítés és az orvosi ellátásról gondoskodás 
nem gátolhatja a rendőrt egyéb kötelezettségeinek telje
sítésében. Így pl., ha a fegyverhasználatra okot adó ma
gatartást többen tanúsították, s közülük egy személy sé
rült meg, de a többiek folytatják előző magatartásukat, 
akkor a rendőrnek nem az elsősegélyben részesítést kell 
ellátnia, hanem a támadást kell megtörnie. A  rendőrnek 
ugyanis az előbbiek az elsőrendű kötelezettségei, mert ha 
azokat nem teljesítené, a társadalomra nagyobb veszély 
hárulhatna, mint az egy személy sérülésének súlyosbo
dása. Ha a rendőrnek erre lehetősége van, egy másik sze
mélyt hívjon fel elsősegély nyújtására, ugyanis minden 
állampolgárnak jogi kötelessége, hogy a veszélybe jutott 
részére segítséget nyújtson.

A  segítségnyújtás elmulasztása természetesen a rendőr 
büntetőjogi felelősségének megállapítását is maga után 
vonja, sőt, ebben a tekintetben felelőssége fokozott. A  
Btk. 259. § (1) bekezdése kimondja: „Aki nem nyújt tőle 
elvárható segítséget sérültnek, balesetet szenvedett vagy 
olyan személynek, aki az életet vagy testi épségeit köz
vetlenül veszélyeztető helyzetbe juttat, egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.” A  (3) bekezdés szerint 
pedig súlyosabb (három évig, illetőleg egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel) büntetendő az elkövető, ha
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a segítségnyújtásra foglalkozásánál fogva vagy egyéb
ként is köteles volt. A  bírói gyakorlat szerint ilyen sze
mélynek tekintendő a rendőr is.

A  fegyverhasználat befejezése után a sérültnek nyúj
tott segítséget (orvosi ellátásról gondoskodás) követően 
a rendőrnek még további teendői is vannak. Ezekről a 
Vut. 28. és 29. pontjai a következőket tartalmazzák: 
„Fegyverhasználat esetében a rendőrnek a helyszínt biz
tosítania kell.” „A  fegyverhasználatot megelőző intézke
désként alkalmazott figyelmeztető lövésről vagy a fegy
verhasználatról a rendőr köteles írásban jelentést tenni.

A  jelentés tartalmazza:
a) mikor, hol, ki ellen, milyen fegyvert használt;
c) mi volt a fegyverhasználat oka;
c) alkalmazta-e a megelőző intézkedéseket, vagy kö

zülük valamelyiket elhagyta-e és miért; 
d) történt-e sérülés és milyen, sor került-e elsősegély- 

nyújtásra (orvosi ellátásra), hol tartózkodik a sé
rült;

e) a helyszínre, a tanúkra, bűnjelekre, és egyéb körül
ményekre vonatkozó adatokat.”

30. pont

" Figyelmeztető lövés esetén a közvetlen elöljáró, fegy
verhasználat esetén pedig az illetékes elöljáró köteles a 
vizsgálatot haladéktalanul lefolytatni; sérüléssel járó 
fegyverhasználat esetén az illetékes katonai ügyészt 
azonnal értesíteni kell.”

A  30. pontban említett kivizsgálással kapcsolatban idéz
zük az alábbi utasítást, amely a jogos rendőri intézkedés 
védelme érdekében és a rendőr zaklatásának elkerülése 
céljából a következőket tartalmazza:
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„A  KATO NAI FŐÜGYÉSZ 5/1969. számú

UTASÍTÁSA 
a jogos lőfegyverhasználat kivizsgálásáról

Az 1963. évi 22. tvr. szabályozza a rendőrség fegyver- 
használatát, és ehhez igazodva a jogos fegyverhasználat 
esetén nincs helye büntető eljárásnak. A  lőfegyver hasz
nálata azonban súlyos sérüléssel vagy halálos eredmény
nyel is járhat, ezért fontos érdekek fűződnek az alapos, 
minden körülményre kiterjedő vizsgálat lefolytatásához.

A jogszerű rendőri intézkedések védelme érdekében 
jogos lőfegyverhasználat esetén a katonai ügyészségek
nek -  a nyomozás megtagadása mellett -  az 1957. évi 
IV. tv. alapján a következők szerint kell eljárni:

1. Minden esetben helyszíni szemlét kell tartani és 
gondoskodni a tárgyi bizonyítékok összegyűjtéséről, to
vábbá a szükséges szakértői vélemény beszerzéséről.

2. Ha a sérült meghalt, halottszemlét kell tartani és 
a holttestet fel kell boncoltatni.

3. K i kell hallgatni azokat, akiknek vallomása a lő
fegyverhasználat körülményeinek tisztázásához szüksé
ges.

4. Egyes vizsgálati cselekményeket -  különösen, ha 
ehhez egyéb érdek is fűződik -  a katonai ügyész lehető
leg az illetékes rendőrhatósággal közösen végezze.

5. A  lőfegyverhasználat miatt elrendelt vizsgálatot a 
vegyes ügyek lajtsromában kell nyilvántartani.

6. A  vizsgálatról összefoglaló jelentést kell az iratok
kal együtt -  előzetes revízióra -  a Katonai Főügyész
ségre felterjeszteni.

Budapest, 1969. december 24.”
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A FEGYVERHASZNÁLAT MIATTI FELELŐSSÉG
(Ftvr. 9., 10. §, Vut. 27. pontja)

Fegyverhasználat miatt a rendőrnek elsősorban fe
gyelmi és büntetőjogi felelőssége merül fel. (Más fele
lősség is terhelheti: pl. polgári jogi; ezúttal azonban csu
pán az előbbiekre térünk ki.) A kétfajta felelősség rész
letezése előtt szükségképpen vissza kell térnünk a jogos 
védelemre, illetőleg meg kell ismerni a jogos védelem és 
fegyverhasználat egymáshoz való viszonyát.

1. A fegyverhasználat és a jogos védelem 
egymáshoz való viszonya

Az Ftvr. Vegyes rendelkezések cím alatt a 9. §-ban a 
következőket tartalmazza: 

„E törvényerejű rendelet nem érinti a Büntető Tör
vénykönyv 25. §-ában szabályozott jogos védelemre vo
natkozó rendelkezések alkalmazását.”

A kapcsolódó miniszteri indokolásból olvashatjuk:
„A vegyes rendelkezések között a javaslat mindenek 

előtt a fegyverhasználati jog és a jogos védelem egymás-
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hoz való viszonyát szabályozza. Kimondja ugyanis, hogy 
a törvényerejű rendelet nem érinti a Büntető Törvény- 
könyv 25. §-ában szabályozott jogos védelemre vonatko
zó rendelkezések alkalmazását.”

A Btk. említett §-a értelmében: „Jogos védelemben az 
cselekszik, akinek a cselekménye a közérdek vagy a sa
ját, illetőleg mások személye vagy javai ellen intézett 
vagy azokat közvetlenül fenyegető jogtalan támadás el
hárításához szükséges.” Adott esetben előfordulhat, hogy 
a rendőr fegyverét használja valamely támadás elhárítá
sa végett, bár a jogos fegyverhasználat esete nem állott 
fenn. (Pl. a rendőrt olyan személy támadja meg, akivel 
szemben a fegyverhasználati jogot a 4. § kizárja).”

A  Vut. 27. pontja a tvr. 9. §-hoz a következőket írja 
elő: „A Büntető Törvénykönyv 25. §-a szerint jogos vé
delem esetén a rendőr a fegyverét a tvr. 3. §-ában felso
rolt eseteken kívül -  így különösen a tvr. 4. §-ában em
lített személyekkel szemben -  is igénybe veheti.”

A  jogos védelem és a jogos rendőri fegyverhasználat 
egymáshoz való viszonyának megértése tekintetében a 
különbözőségekből kell kiindulni. Abból, hogy két kü
lönálló, egymástól nem függő jogintézményről, közelebb
ről: két különféle, büntethetőséget kizáró okról van szó. 
Ez mindenekelőtt a következőt jelenti: a jogos fegyver- 
használat megállapításának nem feltétele az, hogy a 
rendőr a Btk. 25. §-ában írt jogos védelmi helyzetben 
cselekedjék. A  jogos védelem minden állampolgárt (te
hát a rendőrt is) megilleti, a jogos fegyverhasználat csak 
a -  meghatározott feltételek mellett szolgálatilag fellé
pő -  rendőrt (más állampolgárt nem). Ide vezethető 
vissza a közöttük levő egyik lényeges különbözőség; ti., 
amíg a jogos védelem csak jogosultságot jelent (az állam
polgár nem köteles élni a viszonttámadás jogával!), ad
dig a rendőri fegyverhasználat jogot és kötelezettséget
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egyaránt előír (a rendőr a tvr.-ben meghatározott felté
telek esetén köteles fegyverét használni!).

A  kétféle jogintézményben biztosított jogosultságok 
sem azonosak. A  jogos védelem keretében bárkivel szem
ben cselekedhet az, akinek e viszonttámadása akár a 
közérdek, akár saját, illetőleg mások személye vagy ja
vai ellen intézett avagy azokat közvetlenül fenyegető -  
jogtalan támadás elhárításához szükséges. A  fegyver
használati jogosultság keretében nincs lehetőség bárki
vel szemben használni a fegyvert; így gyermek és terhes 
nő ellen. Ebből következik: a fegyverhasználati jogosult
ság -  gyermek és terhes nő vonatkozásában -  szűkebb 
terjedelmű, mint a jogos védelemé. Mint az előzőekben 
is láthattuk, az Ftvr. 4. §-a szerint: a „3. §-ban felsorolt 
esetekben nincs helye fegyverhasználatnak; a) ha olyan 
személy életét vagy testi épségét is veszélyezteti, akivel 
szemben a fegyverhasználat feltételei nem állnak 
fenn . . . ” Az idézett rendelkezés -  a jogosultság tekinte
tében -  további korlátozást eredményez. A  fegyverhasz
nálat miatti felelősség szempontjából e korlátozást két
féleképpen is értelmezni lehet. Úgy is, mint abszolút ki
záró okot (mint amilyen a gyermekkel és terhes nővel 
szembeni tilalom) és úgy is, mint relatív kizáró okot. Ha 
abszolút kizáró oknak fogjuk fel, akkor a fegyverét hasz
náló rendőr nemcsak amiatt tartozik büntetőjogi felelős
séggel, hogy mások életét vagy testi épségét veszélyez
teti, hanem az annak a személynek okozott sérelem miatt 
is, akivel szemben egyébként fennálltak a jogos fegyver- 
használat alkalmazásának feltételei. Ha pedig e tilalmi 
rendelkezést relatív kizárású oknak tekintjük, úgy a 
rendőr büntetőjogi felelőssége a más személyek életét 
vagy testi épségét veszélyeztető következményre korlá
tozódik. Ez ideig a bírói gyakorlat ilyen kérdésben nem
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foglalt állást; előfordulása esetén alaposan feltehető, 
hogy az utóbb említett értelmezést teszi magáévá.

A kétfajta jogintézményében biztosított jogosultságo
kat -  más nézőpontból -  szemlélve azt is meg kell álla
pítanunk, hogy a rendőrségi fegyverhasználat nemcsak 
szűkebb, de egyúttal tágabb terjedelmű is. A  fegyver- 
használat alkalmazására ugyanis nemcsak a közérdek 
vagy saját, illetőleg mások személye vagy javai ellen in
tézett vagy azokat közvetlenül fenyegető jogtalan táma
dás elhárítása végett kerülhet sor, hanem más esetekben 
is. Így a súlyos bűntett elkövetésével alaposan gyanúsít
ható személy elfogása, a büntetőeljárás vagy a büntetés 
végrehajtása során a hatóság őrizetéből megszökött sze
mély kézre kerítése stb. végett is (lásd: Ftvr. 3. §-át).

A  jogtalan támadás (fenyegetés) és a viszonttámadás 
(elhárítás) arányossága tekintetében is lényegesen eltér 
egymástól a jogos védelem és jogos fegyverhasználat. Jo
gos védelemben cselekszik az, aki a védekezés céljából 
kifejtett cselekvésével nem lépi túl a jogtalan támadás 
(közvetlen fenyegetés) mértékét. A  jogos védelem tehát 
arányosságot (támadás és védekezés közötti arányossá
got) követel. A  védekező csak két esetben (ijedtségből és 
menthető felindulásból) lépheti túl a támadás (fenyege
tés) mértékét. A  Btk. 25. § (3) bek. kimondja: „Nem bün
tethető, aki az elhárítás szükséges mértékét azért lépi túl, 
mert azt ijedtségből vagy menthető felindulásból felis
merni képtelen volt. Ha pedig az ijedtség vagy a ment
hető felindulás az elkövetőt csupán korlátozta a védeke
zés szükséges mértékének felismerésében, büntetését 
korlátlanul enyhíteni lehet.”

A  fegyverhasználati jogosultság nem követel arányos
ságot; ilyen követelmény mellett értelmetlenné válna a 
fegyverhasználati jogosultság. Hiszen, ha a fegyverhasz
nálat során csak a jogos védelem keretében lehetne cse
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lekedni, nem lenne szükség két, külön jogintézményre. 
A  fegyverhasználati jog elve számol a támadás (fenyege
tés) mértékének túllépésével. Így pl. lehetővé teszi a 
fegyverhasználatot akkor is, amikor a rendőrnek intéz
kedését tettlegesen akadályozó ellenszegülést kell leküz
denie. Ilyen esetekben ugyanis szinte szükségszerű a túl
lépés, mert a jól irányzott fegyverhasználat legalább 
testi sértést okoz. Az Ftvr. a túllépés lehetőségének biz
tosítása mellett egyéb szabályokkal kívánja elejét venni 
a nem szükséges túlzásoknak. Többek között (amint ezt 
az előzőekben láthattuk) azzal az előírással, hogy lehető
leg kerülni kell az élet kioltását. Az élet kioltása lehető 
elkerülésének a tvr.-ben kifejezésre juttatott elve (jogi
lag biztosított intézménye) tehát gyökeresen különbö
zik a jogos védelem körében előírt -  túllépés büntető
jogi engedélyétől.

Az eddigiekből az derül ki, hogy a jogos védelem és a 
fegyverhasználati jog két, egymástól eltérő jogintéz
mény, illetőleg büntethetőséget kizáró ok. Ezek után 
kérdéses, hogy mégis milyen kapcsolatuk van egymás
hoz, miért kell egyáltalán összehasonlítást tenni!

Mindenekelőtt azért, mert a megtévesztésig hasonlóak, 
továbbá azért is, mert a rendőr egy ugyanazon intézke
désének, cselekvésének elbírálásakor, felelősségének, il
letőleg vétlenségének megállapításakor mindkét rendel
kezésre figyelemmel kell lenni. Már láttuk, hogy a rend
őr nem használhatja jogszerűen fegyverét terhes nővel 
és gyermekkel szemben, noha a fegyverhasználat minden 
egyéb feltétele fennáll. De ha a rendőr ilyen személyek
kel szemben mégis használta fegyverét, mert jogos vé
delmi helyzetben volt, nem tartozik sem fegyelmi, sem 
büntetőjogi felelősséggel, miután a Btk. 25. §-ban írtak 
a rendőrre is vonatkoznak. Ebből azonban nem követke
zik, hogy a rendőri fegyverhasználat elbírálásakor a két
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jogintézmény előírásai közül -  önkényesen kiragadva - 
csak azokat vesszük figyelembe, amelyek az intézkedő 
rendőr vétlensége mellett szólnak. Helytelen jogi követ
keztetésre jutnánk pl. akkor, ha a szolgálatban levő, de 
rendőri minőségét fel nem fedő polgári ruhás rendőr a 
testi épsége ellen irányuló támadást az élet kioltásával 
hárítja el, s kimondanánk, hogy jogosan használta fegy
verét, ment -  gyakorlatlansága folytán -  nem tudta el
kerülni az élet kioltását. E példa szerinti rendőrünk jo
gos védelem címén mentesülne a büntetőjogi felelősség 
alól, ha bizonyítható lenne, hogy ijedtségből vagy ment
hető felindulásból lépte túl a támadás mértékét.

A  fegyverhasználati jogosultság ugyanis semmiképpen 
nem illeti meg őt, mert a fegyverhasználattal érintett 
személynek nem hozza tudomására a szolgálatot jogsze
rűen teljesítő rendőri minőségét.

A  Vut. 27. pontja lehetőséget ad arra, hogy jogos vé
delem esetén a rendőr szolgálati fegyverét is használja. 
(Tehát nemcsak a jogos fegyverhasználat keretében!) 
E rendelkezést helyesen a következőképpen kell értel
mezni: A szolgálati jegyver használatának lehetősége a 
jogos védelem keretében nem más, mint a támadás elhá
rításának egyik jogszerű eszköze. De kizárólag csak esz
köze, mert a szolgálati fegyvernek a jogos védelemben 
való használata önmagában nem keletkezteti az Ftvr.- 
ben biztosított jogokat. A  rendőr számára biztosított az 
a jog, hogy jogos védelemben is használhatja szolgálati 
fegyverét, a fegyverviselési jogosultság természetes vele
járója. Fegyvertartási (viselési) jogosultsággal más sze
mélyek is rendelkeznek (pl. vadászok vagy, akiknek ön
védelmi fegyverviselési joguk van), akik a jogos védelem 
keretében ugyancsak használhatják lőfegyverüket. Ha 
tehát a rendőr szolgálati fegyverét nem az Ftvr.-ben írt 
feltételek megtartásával használja, csak azok a jogosult
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ságok illetik meg, mint minden olyan más állampolgárt, 
akinek fegyverviselési engedélye van.

Az Ftvr.-ben biztosított, büntethetőséget kizáró ok 
mellett természetesen -  a jogos védelmen túl -  egyéb, 
büntethetőséget kizáró okokat is figyelembe kell venni 
a rendőr javára, ha azoknak törvényes feltételei fennáll
nak. Így, ha a rendőr alappal tévedésben volt abban a 
tekintetben, hogy a fegyverhasználattal sértett nő terhes 
állapotban volt-e vagy sem, figyelembe kell venni a Btk.
24. §-ában írtakat. Mert nem tartozik pl. sem fegyel
mi, sem büntetőjogi felelősséggel, ha terhes nővel szem
ben alkalmazta fegyverét -  feltéve, hogy a körülmé
nyekből alappal következtetett a sérült nő terhességén 
kívüliségére, illetőleg mellőzte az egyébként kötelező 
fegyverhasználatot, mert a terhesség tényét alappal fel
tételezte.

2. A fegyverhasználat miatti büntetőjogi felelősség

A fegyverhasználat miatti büntetőjogi felelősség egy
részt az intézkedés jogosultsági, másrészt kötelezettségi 
oldaláról keletkezik; ez utóbbi akkor, amikor a rendőr 
köteles lenne fegyverét használni, de nem teljesíti köte
lezettségét.

a) A rendőr elsősorban akkor kötelezett fegyverhasz
nálatra, ha erre az intézkedésre parancsot kap. A  szol
gálati parancs nem teljesítése a Btk. 317. §-ba ütköző 
parancs iránti engedetlenség bűntettének minősül. A 
nyilvánvalóan jogellenes parancsot az alárendelt (mint 
láttuk) nem köteles teljesíteni. Teljesítése esetén az alá
rendelt büntetése korlátlanul enyhíthető. (Az alárendelt
tel szembeni fegyverhasználatról a rendőrség Szolgálati 
Szabályzata ez idő szerint nem rendelkezik.)
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Amennyiben a fegyverhasználat alkalmazásának a jog
szabály által előírt feltételei fennállnak, a rendőrnek 
nemcsak joga, de kötelessége is fegyverét használni. Ez 
a kötelezettségének másik forrása. Amennyiben e kötele
zettségét a rendőr elmulasztja, vagy a Btk. 326. §-a sze
rinti őrutasítás megszegésének, vagy a 327. §-a szerinti 
készenléti szolgálat szabályai megszegésének bűntettét 
valósítja meg attól függően, hogy milyen szolgálatot (őr
szolgálatot vagy készenléti szolgálatot) teljesít.

A  kötelező fegyverhasználat szándékos elmulasztása 
hivatali bűnpártolásnak is minősülhet, amennyiben meg
állapítható, hogy az intézkedésre kötelezett rendőr azért 
mulasztotta el kötelességét, mert szándékos segítséget kí
vánt nyújtani a bűncselekményt elkövető személy mene
küléséhez, a büntetőeljárás meghiúsításához stb. Nem ál
lapítható meg hivatali bűnpártolás annak a rendőrnek a 
terhére, aki a szándékos mulasztást más okból (pl. gyá
vaságból) követte el.

b) A jogosultsági oldalról akkor keletkezhet büntető
jogi felelősség, ha a rendőr a jogszabályban előírt jogait 
szándékosan vagy gondatlanul megszegi. Miután a lő
fegyver használatára vonatkozó szabályok foglalkozási 
szabályoknak minősülnek, elsősorban a Btk. 258. §-a sze
rinti felelősség jöhet számításba. Ha a rendőr nem akar
ja és nem oltja ki valakinek életét, de lőfegyverét szán
dékosan úgy használja, hogy mások életét vagy testi ép
ségét közvetlen veszélynek teszi ki, szándékos veszélyez
tetés miatt felel. Ha a fegyverhasználatra vonatkozó sza
bályokat szándékosan vagy gondatlanul szegi meg, de az 
eredmény tekintetében csupán gondatlan, a gondatlan 
veszélyeztetés bűntettét valósítja meg.

Ha a rendőr szándéka kifejezetten az emberölésre irá
nyul (ilyenkor nincs jelentősége a foglalkozási szabá
lyok megszegésének) a Btk. 253. §-a szerint felel.
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3. A  fegyverhasználat miatti fegyelmi felelősség

A fegyver használata vagy használatának elmulasztása 
miatt fegyelmileg is felelősségre vonható a rendőr első
sorban akkor, ha tevékenységével vagy mulasztásával 
bűntettet valósít meg, de az ügy jellegére tekintettel a 
bűntett parancsnoki fegyelmi úton is elbírálható. Ilyen 
szándékos vétségek azok, amelyeknek büntetési tétele 
nem haladja meg az egy évi szabadságvesztést; vagy 
gondatlan vétségek, amelyek büntetési tétele nem haladja 
meg a három évi szabadságvesztést; pl. az őrutasítás meg
szegésének alapesete (Btk. 326. § (1). Súlyosabb büntetési 
tételű bűntett esetén a Btk. 60. §-a alapján szintén lehe
tőség nyílik az ügy parancsnoki, fegyelmi elbírálására.

Ha a rendőr a fegyver használatával vagy használatá
nak elmulasztásával bűntettet nem valósít meg, még 
mindig fennállhat fegyelmi felelőssége. Pl. azért, mert 
nem tartotta tűzkész állapotban fegyverét és az, amikor 
használni akarta, alkalmatlannak bizonyult.

A jogos fegyverhasználat megállapítása mellett fegyel
mileg vonható felelősségre a rendőr akkor is, ha pl. nem 
vitte magával szolgálati fegyverét, s emiatt más tárgyat 
(eszközt) kellett igénybe vennie a fegyverhasználatnak 
minősülő intézkedés sikeres befejezése céljából.

A fegyelmi felelősségnek természetesen egyéb változa
tai is előfordulhatnak; ezért minden esetben különösen 
kell ügyelni a bűntett és fegyelmi vétség jogszerű elha
tárolására.


