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dr. Kövér László 
az Országgyűlés Elnöke 
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. 
 
tárgy: közérdekű adatigénylés az Országgyűlési Őrségnél rendszeresített sokkolókkal kapcsolatban  
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
 
A sajtóban megjelent hírek szerint (Blikk, vs.hu)1 az Országgyűlési Őrség (Őrség) legutóbb ismeretlen 
számú TASER X26 típusú sokkolót szerzett be. Az Őrségnél a honlapján olvasható, 31099-170/189-
10/2014-es számú kimutatás2 szerint már a mostani beszerzés előtt is rendszeresítve volt a Taser 
elektromos sokkoló.  
 
A sokkoló az ún. „kevésbé halálos fegyverek” [less lethal weapon] körébe tartozik. Ezeknek a 
fegyvereknek ugyan nem az a céljuk, hogy halálos sérülést okozzanak, de alkalmazásuk halált is 
előidézhet. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 25. ülésén 2014. április 11-én elfogadott, a békés 
tiltakozásokkal összefüggő emberi jogok előmozdításáról és védelméről szóló 25/38. határozat3 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a kevésbé halálos fegyvereket az alkalmazásuk előtt átfogó, 
független és tudományos vizsgálatnak kell alávetni annak kiderítése érdekében, hogy halálosak-e vagy 
sem és hogy milyen mértékű sérüléseket tudnak okozni annak, akivel szemben bevetik a fegyvert, 
valamint sürgeti a tagállamokat, hogy a rendészeti szervek kevésbé halálos fegyverekkel való 
felszerelésekor a tagállamok tegyenek lépéseket az ilyen fegyverek használatának egységes 
szabályozása, az alkalmazásukhoz szükséges kiképzés, valamint a megfelelő kiképzés és az alkalmazás 
ellenőrzése érdekében (14-15. pont).  
 
Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai 
követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető 
kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet (BM-rendelet) részletezi 
az Őrség feladatainak ellátásához szükséges kényszerítő eszközök, így a sokkoló rendszerbe vételének, 
illetve alkalmazásba vételének eljárását. E rendelet többek között rendelkezik arról, hogy a rendszerbe 
vételről, illetve az alkalmazásba vételről „szóló határozat meghozatalát követő öt napon belül az 
Országgyűlési Őrség parancsnoka gondoskodik a rendszerbe vétel tényének az Országgyűlési Őrség 
honlapján való közzétételéről. A közzétételnek tartalmaznia kell a rendszerbe vételről szóló határozat 
számát, a rendszeresített kényszerítő eszköz megnevezését, rövid leírását és a rendszerbe vétel 
szükségességének rövid indokolását.” (25. § (3) bekezdés, 26. § (3) bekezdés) 
 
A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ) nevében felhívom a figyelmét, hogy az Őrség 
honlapján olvasható, fent említett kimutatás közzététele nem felel meg e kötelezettség teljesítésének, 

                                                           
1 http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/brutalis-sokkolokat-vettek-koverek-2354511; http://vs.hu/kozelet/osszes/mire-kell-a-sokkolo-a-
parlamentben-0504  

2 
http://www.orszaggyulesiorseg.hu/documents/126480/127038/20141020+Kimutat%C3%A1s+az+Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si+%C
5%90rs%C3%A9gn%C3%A9l+rendszeres%C3%ADtett+k%C3%A9nyszer%C3%ADt%C5%91+eszk%C3%B6z%C3%B6kr%C5%91l/37e7f3a6-
961d-478b-95b4-f68772618a93?t=1414052680129  

3 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/A-HRC-RES-25-38.pdf  
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és arra kérem, mielőbb gondoskodjon arról, hogy a kényszerítő eszközök rendszerbe vételéről, illetve 
alkalmazásba vételéről szóló, a jogszabálynak megfelelő tájékoztatás közzétételre kerüljön a honlapon! 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján 
pedig az alábbi közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz. 
 
1. Kérem, adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az Őrség parancsnoka a TASER X26 típusú 
sokkolók rendszerbe vétele, illetve alkalmazásba vétele előtt, annak kiderítése érdekében, hogy a 
kényszerítő eszköz halálos-e vagy sem, illetve milyen mértékű sérüléseket tudnak okozni annak, akivel 
szemben alkalmazzák, végzett vagy végeztetett-e a BM-rendelet 9-10. § szerinti minősítő, 
összehasonlító és ellenőrző vizsgálatokat, illetve milyen objektív információkat, hiteles vizsgálati 
eredményeket, minősítéseket, dokumentumokat, más EGT-állam által dokumentált tapasztalatokat, 
referenciákat, a társszervek által elvégzett vizsgálati, valamint az alkalmazás során szerzett tapasztalati 
megállapításokat vett figyelembe!  
 
2. Kérem, tájékoztasson arról, hogy a mostani beszerzést megelőzően előfordult-e, hogy hivatalos 
feladatai teljesítése érdekében az Őrség valamely tagjának sokkolót kellett alkalmaznia! Kérem, 
tájékoztasson arról is, hogy a mostani beszerzést megelőzően előfordult-e, hogy hivatalos feladatai 
teljesítése érdekében az Őrség valamely tagjának bármely egyéb, rendszeresített kényszerítő eszközt 
kellett alkalmaznia! Amennyiben történt ilyen, akkor kérem, tájékoztasson arról, hogy az adott 
kényszerítő eszköz alkalmazását követte-e az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 
84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 27. § szerinti vizsgálat és annak mi lett az eredménye! Amennyiben 
nem történt ilyen, kérem, tájékoztasson arról, hogy mi indokolta az újabb kényszerítőeszköz-
beszerzést, illetve arról, hogy a sokkolók beszerzését vajon más – és mely – kényszerítő eszközök 
kiváltására szerezték-e be! 
 
3. Kérem, tájékoztasson arról is, hogy az Őrség tagjai milyen képzési és kiképzési rend alapján készülnek 
fel a rendszeresített kényszerítő eszközök alkalmazására (hány órában, milyen időközönként, milyen 
az elméleti és a gyakorlati képzés aránya, milyen rendszeresen gyakorlatoznak, stb.)! 
 
Adatigénylésem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapul, kérem, hogy ennek megfelelően jelen 
közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget. A legegyszerűbb 
technikai megoldás érdekében kérem, hogy a hegyi.szabolcs@tasz.hu email-címre elektronikus úton 
küldjék lehetőleg a közölt adatokat .doc vagy .pdf kiterjesztésű file-okban. Amennyiben erre nincsen 
lehetőség, úgy adathordozóra mentve rögzítsék az adatokat, és a 1136 Budapest, Tátra utca 15/b. I/1. 
postai címre küldjék a választ. Amennyiben kizárólag papíralapú másolásra van lehetőség, úgy a 
dokumentumok másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségek megtérítését természetesen 
vállalom, a költségek mértékére vonatkozóan azonban előzetes tájékoztatást kérek a törvény 28.§ (3) 
bekezdése alapján. Amennyiben a világhálón elérhetőek az általam kért információk, kérem, hogy az 
adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni a 
törvény 30. § (2) bekezdésével összhangban. Végül arra kérem, hogy minden kérdésemre és kérésemre 
külön válaszoljon! 
 
Budapest, 2015. május 11. 
 
Üdvözlettel, 
 

Hegyi Szabolcs 
gyülekezési jogi programvezető 
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