
Várhatóan így kell bilincselniük, ütniük, gázspray-vel lefújniuk az ellenszegülőket a 

veszélyesáru-szállítást ellenőrző tűzoltóknak. 

A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról 

szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítását. A jogszabályban új elemként jelenik meg 

a kényszerítő eszközök alkalmazásának módja. 

A katasztrófavédelmi törvény január 1-jétől teszi lehetővé, hogy a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv veszélyesáru-szállítási hatósági ellenőrzési feladatokat ellátó 

hivatásos állományának tagjai meghatározott esetekben kényszerítő eszközöket – rendőrbot, 

bilincs, vegyi eszköz - alkalmazzanak. A végrehajtási rendelet tervezete május 4-én, Szent 

Flórián napján került nyilvánosságra. 

Előbb figyelmeztetés 

A jogszabálytervezet szerint a kényszerítő eszköz alkalmazását jól hallható, közérthető és 

határozott módon a következő sorrendben meg kell előznie a jogellenes magatartás 

abbahagyására való felszólításnak "a törvény nevében" szavak előrebocsátásával, valamint 

a figyelmeztetésnek, hogy kényszerítő eszköz alkalmazása következik. 

A megfogás, a leszorítás vagy más, az ellenőr által fizikai erőkifejtéssel alkalmazott, valamely 

cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására irányuló kényszerítés - a katasztrófavédelmi 

törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - akkor alkalmazható, ha az ellenőr 

erőfölénye, az intézkedés alá vont személy állapota, magatartása folytán az intézkedés 

eredményessége ezzel biztosítható. 

A testi kényszer alkalmazása során az ellenőr - a támadás céljára szolgáló eszköz 

használatának megakadályozása, illetve a támadás elhárítása érdekében elengedhetetlenül 

szükséges mértékben - önvédelmi fogásokat is alkalmazhat. Nem minősül testi kényszernek, 

amikor az ellenőr - jogszerű intézkedése során, az intézkedés biztonságos végrehajtása 

érdekében - a felé kartávolságon belülre lépő, illetve a mozgásának folyamatosságát 

akadályozó személyt csupán nyújtott kezével, minimális erőkifejtéssel magától távol tartja. 

Az ellenőr önvédelmi célból akkor alkalmazhat rendőrbotot, ha a támadás másként nem 

hárítható el. A rendszeresített rendőrbot hiánya esetén azzal egy tekintet alá esik minden más - 
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a rendszeresített rendőrbotéval azonos hatású - alkalmi eszköz. A rendőrbot, vagy a vele egy 

tekintet alá eső más alkalmi eszköz alkalmazásakor az ütésnek lehetőleg a támadó végtagot 

kell érnie, valamint kerülni kell, hogy az ütés súlyos sérülést okozzon. 

Kezet, lábat bilincselhetnek 

A bilincselést az erre a célra rendszeresített eszközzel kell végrehajtani. Ennek hiányában 

vagy meghibásodása, megrongálódása esetén más, ilyen célra megfelelő eszköz is 

alkalmazható, de tilos vékony fém- vagy műanyag huzalt, továbbá a jellegénél fogva sérülést 

okozó eszközt alkalmazni. 

Az ellenőr a bilincselésnek az adott körülmények között legcélirányosabb módját választja 

meg. A bilincselés módjai: 

 két vagy több ember kezének egymáshoz bilincselése, 

 kezek előre, illetve hátra bilincselése, 

 indokolt esetben lábak egymáshoz bilincselése, 

 indokolt esetben tárgyhoz bilincselés. 

Tilos a bilincs olyan módon való használata, amely indokolatlanul fájdalmat, sérülést okoz 

vagy jellegénél fogva megalázó. Intézkedése során az ellenőr saját magához mást nem 

bilincselhet – áll a rendeletmódosítás tervezetében, amit május 8-ig lehet véleményezni. 
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