
IV. Statisztikai melléklet

Összesített adatok, 2008–2010

A panasz érkezésének módja

1. táblázat A panasz érkezésének módja, 2008–2010

N %
rendőrkapitányságtól 180 16
levél 285 25
e-mail 143 12
honlap 470 41
személyesen 52 5
fax 9 1
szórólap 12 1
Összesen 1152 100

1. ábra A panasz érkezésének módja, 2008–2010 (N = 1152)
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N %
1 személyi	szabadság	[Alk.	55.	§	(1)] 620 14
2 emberi	méltósághoz	való	jog 382 13
3 tisztességes	eljáráshoz	való	jog	[Alk.	2.	§	(1)] 361 23
4 személyes	adatok	védelme	(képmás,	hangfelvétel)	[Alk.	59.	§	(1)] 342 14
5 testi-lelki	egészséghez	való	jog	(testi	épség)	[Alk.	70/D.	§	(1)] 286 5
6 tulajdonhoz	való	jog	[Alk.	13.	§	(1)] 131 3
7 kínzás,	kegyetlen,	embertelen,	megalázó	elbánás,	büntetés	(kísérlet)	

[Alk.	54.	§	(2)]
75 1

8 élethez	való	jog	[Alk.	54.	§	(1)] 70 0
9 mozgásszabadság,	tart.	hely	szabad	megválasztása,	ország	

elhagyásához,	ill.	hazatéréshez	való	jog	[Alk.	58.	§	(1)]
62 3

10 magánlakás	sérthetetlensége	[Alk.	59.	§	(1)] 59 1
11 jogorvoslathoz	való	jog	[Alk.	57.	§	(5)] 57 2
12 személyi	biztonság	[Alk.	55.	§	(1)] 47 2
13 kérelem,	ill.	panasz	előterjesztéséhez	való	jog	[Alk.	64.	§] 35 1
14 magán-	és	családi	élet	tiszteletben	tartásához	való	jog	(EJEE	8.	cikk) 27 0
15 véleménynyilvánítás	szabadsága	[Alk.	61.	§	(1)] 24 2
16 közérdekű	adatok	megismeréséhez,	terjesztéséhez	való	jog	

[Alk.	61.	§	(1)]
20 0

17 gyülekezési	jog	[Alk.	62.	§	(1)] 11 11
18 egyesülési	jog	[Alk.	63.	§	(1)] 8 0
19 diszkrimináció	tilalma	[Alk.	70/A.	§] 5 2
20 tud.	és	művészi	alkotás	szabadsága,	tanszabadság	[Alk.	70/G.	§	(1)] 5 0
21 sajtószabadság	[Alk.	61.	§	(2)] 4 0
22 vállalkozás	szabadsága	[Alk.	9.	§	(2)] 2 0
23 munkához	való	jog	[Alk.	70/B.	§	(1)] 2 0
24 gondolat-,	lelkiismereti	és	vallásszabadság	[Alk.	60.	§	(1)] 2 0
25 sztrájkjog	[Alk.	70/C.	§	(1)] 1 0
26 védelemhez	való	jog	(büntetőeljárásban)	[Alk.	57.	§	(3)] 1 1
27 menedékjog	[Alk.	65.	§	(1)] 1 0
28 gyermekjogok	[Alk.	67.	§	(1)] 1 0
29 magántitok	védelme	[Alk.	59.	§	(1)] 0 0
30 jóhírnévhez	való	jog	[Alk.	59.	§	(1)] 0 0
31 egyéb 0 0

Összesen 2641 100

2. táblázat Érintett alapjogok, 2008–2010
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3. ábra A 10 leggyakrabban érintett alapjog 2009-ben (N = 769)
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2. ábra A 10 leggyakrabban érintett alapjog 2008-ban (N = 223)
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5. ábra A 10 leggyakrabban érintett alapjog 2008–2010 (N = 2641)
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4. ábra A 10 leggyakrabban érintett alapjog 2010-ben (N = 1649)
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Sérült alapjogok

3. táblázat Sérült alapjogok, 2008–2010 (N, %)

N %
1 személyi	szabadság	[Alk.	55.	§	(1)] 182 20
2 emberi	méltósághoz	való	jog 151 16
3 tisztességes	eljáráshoz	való	jog	[Alk.	2.	§	(1)] 299 32
4 gyülekezési	jog	[Alk.	62.	§	(1)] 32 3
5 kínzás,	kegyetlen,	embertelen,	megalázó	elbánás,	büntetés	(kísérlet)	

[Alk.	54.	§	(2)]
30 3

6 tulajdonhoz	való	jog	[Alk.	13.	§	(1)] 20 2
7 személyes	adatok	védelme	(képmás,	hangfelvétel)	[Alk.	59.	§	(1)] 61 7
8 testi-lelki	egészséghez	való	jog	(testi	épség)	[Alk.	70/D.	§	(1)] 44 5
9 élethez	való	jog	[Alk.	54.	§	(1)] 5 1
10 magánlakás	sérthetetlensége	[Alk.	59.	§	(1)] 5 1
11 személyi	biztonság	[Alk.	55.	§	(1)] 19 2
12 magán-	és	családi	élet	tiszteletben	tartásához	való	jog	(EJEE	8.	cikk) 4 0
13 mozgásszabadság,	tart.	hely	szabad	megválasztása,	ország	elhagyásához,	

ill.	hazatéréshez	való	jog	[Alk.	58.	§	(1)]
11 1

14 jogorvoslathoz	való	jog	[Alk.	57.	§	(5)] 29 3
15 kérelem,	ill.	panasz	előterjesztéséhez	való	jog	[Alk.	64.	§] 17 2
16 véleménynyilvánítás	szabadsága	[Alk.	61.	§	(1)] 8 1
17 közérdekű	adatok	megismeréséhez,	terjesztéséhez	való	jog	[Alk.	61.	§	(1)] 0 0
18 egyesülési	jog	[Alk.	63.	§	(1)] 0 0
19 diszkrimináció	tilalma	[Alk.	70/A.	§] 3 0
20 tud.	és	művészi	alkotás	szabadsága,	tanszabadság	[Alk.	70/G.	§	(1)] 0 0
21 sajtószabadság	[Alk.	61.	§	(2)] 0 0
22 vállalkozás	szabadsága	[Alk.	9.	§	(2)] 1 0
23 munkához	való	jog	[Alk.	70/B.	§	(1)] 0 0
24 gondolat-,	lelkiismereti	és	vallásszabadság	[Alk.	60.	§	(1)] 0 0
25 sztrájkjog	[Alk.	70/C.	§	(1)] 0 0
26 védelemhez	való	jog	(büntetőeljárásban)	[Alk.	57.	§	(3)] 0 0
27 menedékjog	[Alk.	65.	§	(1)] 0 0
28 gyermekjogok	[Alk.	67.	§	(1)] 0 0
29 magántitok	védelme	[Alk.	59.	§	(1)] 0 0
30 jóhírnévhez	való	jog	[Alk.	59.	§	(1)] 2 0
31 egyéb	(kiírni) 0 0

Összesen 923 100
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7. ábra A 10 leggyakoribb sérült alapjog 2009-ben (N = 259)
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személyi	biztonság	[Alk.	55.	§	(1)]

kérelem,	ill.	panasz	előterjesztéséhez	való	
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6. ábra A 10 leggyakoribb sérült alapjog 2008-ben (N = 143)
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9. ábra A 10 leggyakoribb sérült alapjog 2008-2010 (N = 923)
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emberi	méltósághoz	való	jog

személyi	szabadság	[Alk.	55.	§	(1)]

tisztességes	eljáráshoz	való	jog	[Alk.	2.	§	(1)]

19

20

29

30

32

44

61

151

182

299

személyi	biztonság	[Alk.	55.	§	(1)]
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kínzás,	kegyetlen,	embertelen,	megalázó	elbánás,	büntetés
(kísérlet)	[Alk.	54.	§	(2)]

gyülekezési	jog	[Alk.	62.	§	(1)]

testi-lelki	egészséghez	való	jog	(testi	épség)	[Alk.	70/D.	§	(1)]

személyes	adatok	védelme	(képmás,	hangfelvétel)	[Alk.	59.	§	(1)]

emberi	méltósághoz	való	jog

személyi	szabadság	[Alk.	55.	§	(1)]

tisztességes	eljáráshoz	való	jog	[Alk.	2.	§	(1)]

tisztességes	eljáráshoz	való	jog	[Alk.	2.	§	(1)]

személyi	szabadság	[Alk.	55.	§	(1)]

emberi	méltósághoz	való	jog

személyes	adatok	védelme	(képmás,	
hangfelvétel)	[Alk.	59.	§	(1)]

testi-lelki	egészséghez	való	jog	(testi	épség)	
[Alk.	70/D.	§	(1)]

jogorvoslathoz	való	jog	[Alk.	57.	§	(5)]

kérelem	ill.	panasz	előterjesztéséhez	való	jog	
[Alk.	64.	§]

személyi	biztonság	[Alk.	55.	§	(1)]

kínzás,	kegyetlen,	embertelen,	megalázó	
elbánás,	büntetés	(kísérlet)	[Alk.	54.	§	(2)]

tulajdonhoz	való	jog	[Alk.	13.	§	(1)]

tisztességes	eljáráshoz	való	jog	
[Alk.	2.	§	(1)]

személyi	szabadság	[Alk.	55.	§	(1)]

emberi	méltósághoz	való	jog

személyes	adatok	védelme	(képmás,	
hangfelvétel)	[Alk.	59.	§	(1)]

testi-lelki	egészséghez	való	jog	(testi	épség)	
[Alk.	70/D.	§	(1)]

gyülekezési	jog	[Alk.	62.	§	(1)]

kínzás,	kegyetlen,	embertelen,	megalázó	
elbánás,	büntetés	(kísérlet)	[Alk.	54.	§	(2)]

jogorvoslathoz	való	jog	[Alk.	57.	§	(5)]

tulajdonhoz	való	jog	[Alk.	13.	§	(1)]

személyi	biztonság	[Alk.	55.	§	(1)] 19

20

29

30

32

44

61

151

182

6

8

9

9

26

32

35

82

106

8. ábra A 10 leggyakoribb sérült alapjog 2010-ben (N = 521)
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N %
1 igazoltatás	[Rtv.	29.	§] 374 9
2 fokozott	ellenőrzés	[Rtv.	30–31.	§] 287 7
3 a	rendőr	közli	az	intézkedés	tényét,	célját	[Rtv.	20.	§	(2)] 262 7
4 arányosság	követelménye	[Rtv.	15.	§] 240 6
5 adatrögzítés	az	igazoltatás	során	[Rtv.	29.	§	(3)] 207 5
6 védelemnyújtás,	 felvilágosítás-	 és	 segítségadás,	 ember	 jogainak	 védelme;	

együttműködés;	pártbefolyástól	mentesség	[Rtv.	2.	§]
191 5

7 ruházat,	csomag	és	jármű	átvizsgálása	[Rtv.	30–31.	§] 187 5
8 egyéb 161 4
9 előállítás	szabálysértés	elkövetése	miatt	[Rtv.	33.	§	(2)] 146 4
10 testi	kényszer	[Rtv.	47.	§] 144 4
11 rendőr	szabályosan	igazolja	magát	[Rtv.	20.	§	(1),	(3)–(4)] 142 4
12 bilincs	[Rtv.	48.	§] 141 4
13 intézkedés	magánlakásban	és	közterületnek	nem	minősülő	egyéb	helyen	

[Rtv.	39–40.	§]
136 3

14 előállítás	[Rtv.	33.	§	(2)–(5)] 132 3
15 tömegoszlatás	[Rtv.	59–60.	§] 118 3
16 intézkedési	kötelezettség	a	tv.	rendelkezéseinek	megfelelően	[Rtv.	13.	§] 107 3
17 segítségnyújtási	kötelezettség	[Rtv.	24.	§] 83 2
18 a	rendőr	tájékoztatást	nyújt	a	panasztétel	lehetőségéről	[Rtv.	20.	§	(2)] 80 2
19 intézkedési	kötelezettség	részrehajlás	nélkül	[Rtv.	13.	§] 72 2
20 vegyi	eszköz,	elektromos	sokkoló	eszköz,	rendőrbot,	kardlap,	ill.	más	eszköz	

alkalmazása	[Rtv.	49.	§]
70 2

21 közös	szabályok	(előzetes	figyelmeztetés,	terhes	nővel	és	gyermekkorúval	
szembeni	tilalmak,	helyettesítő	eszköz	szabályai,	elöljárónak	jelentéstételi	
kötelezettség	[Rtv.	61–62.	§]

66 2

22 előállítás	bcs.	gyanúja	miatt	[Rtv.	33.	§	(2)] 62 2
23 képfelvétel,	hangfelvétel,	kép-	és	hangfelvétel	készítése,	megsemmisítése	

[Rtv.	42–42/A.	§]
58 1

24 tömegoszlatás	során	felszólítás	[Rtv.	59–60.	§] 53 1
25 fogvatartott	hozzátartozójának	értesítése	[Rtv.	18.	§] 46 1
26 közlekedésrendészeti	intézkedés	keretében	közúti	ellenőrzés	[Rtv.	44–45.	§] 46 1
27 fogvatartott	jogainak	tiszteletben	tartása	[Rtv.	18.	§] 42 1
28 szolg.	 feladatok	 tv.-es	 teljesítése,	 elöljáró	 utasításainak	 engedelmeskedés,	

közbiztonság,	közrend	védelme	(élete	kockáztatásával	is)	[Rtv.	11.	§	(1)]
40 1

29 kényszerítő	 eszközök	 alkalmazásának	 követelménye	 (tv.-i	 feltételek,	 ará-
nyosság,	 ellenszegülés	 megtöréséig	 /	 intézkedés	 eredményességéig)	 [Rtv.	
16.	§	(1)–(3)]

32 1

30 kizárólag	a	Szolgálati	Szabályzatban	foglalt	rendelkezés 31 1

4. táblázat Panaszolt intézkedések, gyakoriság szerinti csökkenő sorrendben (%) 
2008–2010
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31 előállítás	személyazonosság	igazolásának	elmaradása	miatt	[Rtv.	33.	§	(2)] 25 1
32 személy-	és	létesítménybiztosítási	intézkedés	[Rtv.	46.	§] 24 1
33 elfogás	tettenérés	esetén	[Rtv.	33.	§	(1)] 20 1
34 kínzás,	kényszervallatás,	kegyetlen,	embertelen,	megalázó	bánásmód	tilalma	

[Rtv.	16.	§	(4)]
19 0

35 intézkedés	elmulasztása	(kiírni)	[Rtv.	29.–46.	§] 19 0
36 felvilágosítás-kérés	[Rtv.	32.	§] 17 0
37 orvosi	ellátás	[Rtv.	17.	§	(2)] 16 0
38 csapaterő	[Rtv.	58.	§] 16 0
39 intézkedés	alapjául	szolgáló	cselekményben	vétlen	károsult	kártalanítása	

[Rtv.	13.	§	(3)]
9 0

40 elfogás	egyéb	esetben	[Rtv.	33.	§	(1)] 7 0
41 sérülésokozás	kerülése	(hozzátartozó	értesítése)	[Rtv.	17.	§	(2)] 7 0
42 biztonsági	intézkedés	[Rtv.	37.	§] 4 0
43 közlekedésrendészeti	intézkedés	keretében	mintavétel	[Rtv.	44–45.	§] 4 0
44 elővezetés	[Rtv.	34.	§] 3 0
45 helyszín	biztosítása	[Rtv.	43.	§] 3 0
46 közlekedésrendészeti	intézkedés	keretében	egyéb	intézkedés	[Rtv.	44–45.	§] 3 0
47 útzár,	megállásra	kényszerítés	[Rtv.	51.	§] 2 0
48 segítség	és	eszközök	igénybevétele	[Rtv.	26.	§] 2 0
49 közlekedésrendészeti	intézkedés	keretében	okmányok	elvétele	

[Rtv.	44–45.	§]
2 0

50 lőfegyverhasználat	[Rtv.	52–56.	§] 2 0
51 szolgálati	kutya	alkalmazása	[Rtv.	50.	§] 1 0
52 titoktartási	kötelezettség	[Rtv.	21.	§] 1 0
53 belső	szervezet	és	működés	során	egyéni	felelősség	mindenkor	megállapít-

ható	legyen	[Rtv.	11.	§	(2)]
1 0

54 fegyverviselési	jog	[Rtv.	22.	§] 0 0
55 idegenrendészeti	intézkedés	[Rtv.	35.	§] 0 0
56 határforgalom-ellenőrzés	[Rtv.	35/A.	§] 0 0
57 műszeres	ellenőrzés	[Rtv.	41.	§] 0 0
58 személyi	védelemmel,	ill.	Védelmi	Programmal	kapcs.	intézkedés	

[Rtv.	46/A.	§]
0 0

59 külföldi	szerv	határrendészeti	feladatokat	ellátó	tagjára	vonatkozó	
rendelkezések	[Rtv.	62/A.	§]

0 0

60 veszélyhelyzet	elhárításában	közreműködés	[Rtv.	14.	§] 0 0
61 lőfegyver	használata	tömegben	lévő	személlyel	szemben	[Rtv.	57.	§] 0 0

Összesen 3963 100

N %
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10. ábra Az intézkedések megoszlása az Rtv. fejezetei szerint, 2008–2010 (N = 3757)

37%

46%

17%

Rtv.	IV.	fejezete Rtv.	V.	fejezete Rtv.	VI.	fejezete

5. táblázat Az intézkedések megoszlása  
az Rtv. fejezetei szerint, 2008–2010

N %
Rtv.	IV.	Fejezet 1398 37
Rtv.	V.	Fejezet 1727 46
Rtv.	VI.	Fejezet 632 17
Összesen 3757 100

Rtv.	IV.	Fejezet Rtv.	VI.	FejezetRtv.	V.	Fejezet

46%

37%

17%
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N %
megszüntetés 110 9
elutasítás 335 29
elutasítás	és	áttétel 28 2
Áttétel 423 37
megküldés	az	ORFK-nak 263 23
Összesen 1159 100

11. ábra Az ügy sorsának megoszlása, 2008–2010 (N = 1159)

9%
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Megszüntetés Elutasítás Elutasítás	és	áttétel Áttétel Megküldés	az	ORFK-nakmegküldés	az	ORFK-nakáttételelutasítás	és	áttételelutasításmegszüntetés
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6. táblázat Az ügy sorsának megoszlása, 2008–2010
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N %
1 igazoltatás	[Rtv.	29.	§] 144 8
2 a	rendőr	közli	az	intézkedés	tényét,	célját	[Rtv.	20.	§	(2)] 138 8
3 előállítás	szabálysértés	elkövetése	miatt	[Rtv.	33.	§	(2)] 119 6
4 előállítás	[Rtv.	33.	§	(2)–(5)] 118 6
5 ruházat,	csomag	és	jármű	átvizsgálása	[Rtv.	30–31.	§] 117 6
6 arányosság	követelménye	[Rtv.	15.	§] 115 6
7 testi	kényszer	[Rtv.	47.	§] 108 6
8 bilincs	[Rtv.	48.	§] 106 6
9 tömegoszlatás	[Rtv.	59–60.	§] 100 5
10 egyéb 64 3
11 védelemnyújtás,	felvilágosítás-	és	segítségadás,	ember	jogainak	védelme;	

együttműködés;	pártbefolyástól	mentesség	[Rtv.	2.	§]
56 3

12 fokozott	ellenőrzés	[Rtv.	30–31.	§] 53 3
13 rendőr	szabályosan	igazolja	magát	[Rtv.	20.	§	(1),	(3)–(4)] 51 3
14 vegyi	eszköz,	elektromos	sokkoló	eszköz,	rendőrbot,	kardlap,	ill.	más	eszköz	

alkalmazása	[Rtv.	49.	§]
48 3

15 közös	szabályok	(előzetes	figyelmeztetés,	terhes	nővel	és	gyermekkorúval	
szembeni	tilalmak,	helyettesítő	eszköz	szabályai,	elöljárónak	jelentéstételi	
kötelezettség	[Rtv.	61–62.	§]

45 2

16 tömegoszlatás	során	felszólítás	[Rtv.	59–60.	§] 41 2
17 fogvatartott	hozzátartozójának	értesítése	[Rtv.	18.	§] 37 2
18 előállítás	bcs.	gyanúja	miatt	[Rtv.	33.	§	(2)] 35 2
19 intézkedési	kötelezettség	a	tv.	rendelkezéseinek	megfelelően	[Rtv.	13.	§] 34 2
20 a	rendőr	tájékoztatást	nyújt	a	panasztétel	lehetőségéről	[Rtv.	20.	§	(2)] 30 2
21 kényszerítő	eszközök	alkalmazásának	követelménye	(tv.-i	feltételek,	

arányosság,	ellenszegülés	megtöréséig	/	intézkedés	eredményességéig)	
[Rtv.	16.	§	(1)–(3)]

29 2

22 adatrögzítés	az	igazoltatás	során	[Rtv.	29.	§	(3)] 29 2
23 fogvatartott	jogainak	tiszteletben	tartása	[Rtv.	18.	§] 25 1
24 intézkedési	kötelezettség	részrehajlás	nélkül	[Rtv.	13.	§] 20 1
25 segítségnyújtási	kötelezettség	[Rtv.	24.	§] 16 1
26 kizárólag	a	Szolgálati	Szabályzatban	foglalt	rendelkezés 14 1
27 szolg.	 feladatok	 tv.-es	 teljesítése,	 elöljáró	 utasításainak	 engedelmeskedés,	

közbiztonság,	közrend	védelme	(élete	kockáztatásával	is)	[Rtv.	11.	§	(1)]
14 1

28 elfogás	tettenérés	esetén	[Rtv.	33.	§	(1)] 14 1
29 közlekedésrendészeti	intézkedés	keretében	közúti	ellenőrzés	[Rtv.	44–45.	§] 14 1
30 előállítás	személyazonosság	igazolásának	elmaradása	miatt	[Rtv.	33.	§	(2)] 13 1
31 kínzás,	kényszervallatás,	kegyetlen,	embertelen,	megalázó	bánásmód	tilalma	

[Rtv.	16.	§	(4)]
12 1

7. táblázat Panaszolt intézkedések súlyos jogsértés esetén, 2008–2010
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32 intézkedés	 magánlakásban	 és	 közterületnek	 nem	 minősülő	 egyéb	 helyen	
[Rtv.	39–40.	§]

11 1

33 orvosi	ellátás	[Rtv.	17.	§	(2)] 10 1
34 közbiztonsági	őrizet	[Rtv.	38.	§] 10 1
35 képfelvétel,	hangfelvétel,	kép-	és	hangfelvétel	készítése,	megsemmisítése	

[Rtv.	42–42/A.	§]
9 0

36 sérülésokozás	kerülése	(hozzátartozó	értesítése)	[Rtv.	17.	§	(2)] 6 0
37 felvilágosítás-kérés	[Rtv.	32.	§] 6 0
38 elfogás	egyéb	esetben	[Rtv.	33.	§	(1)] 4 0
39 intézkedés	 alapjául	 szolgáló	 cselekményben	 vétlen	 károsult	 kártalanítása	

[Rtv.	13.	§	(3)]
3 0

40 csapaterő	[Rtv.	58.	§] 3 0
41 intézkedés	elmulasztása	[Rtv.	29–46.	§] 3 0
42 segítség	és	eszközök	igénybevétele	[Rtv.	26.	§] 2 0
43 biztonsági	intézkedés	[Rtv.	37.	§] 2 0
44 közlekedésrendészeti	intézkedés	keretében	mintavétel	[Rtv.	44–45.	§] 2 0
45 lőfegyverhasználat	[Rtv.	52–56.	§] 2 0
46 szolgálati	kutya	alkalmazása	[Rtv.	50.	§] 1 0
47 útzár,	megállásra	kényszerítés	[Rtv.	51.	§] 1 0
48 elővezetés	[Rtv.	34.	§] 1 0
49 helyszín	biztosítása	[Rtv.	43.	§] 1 0
50 személy-	és	létesítménybiztosítási	intézkedés	[Rtv.	46.	§] 1 0
51 belső	szervezet	és	működés	során	egyéni	felelősség	mindenkor	megállapít-

ható	legyen	[Rtv.	11.	§	(2)]
0 0

52 veszélyhelyzet	elhárításában	közreműködés	[Rtv.	14.	§] 0 0
53 titoktartási	kötelezettség	[Rtv.	21.	§] 0 0
54 fegyverviselési	jog	[Rtv.	22.	§] 0 0
55 idegenrendészeti	intézkedés	[Rtv.	35.	§] 0 0
56 határforgalom-ellenőrzés	[Rtv.	35/A.	§] 0 0
57 műszeres	ellenőrzés	[Rtv.	41.	§] 0 0
58 közlekedésrendészeti	intézkedés	keretében	okmányok	elvétele	

[Rtv.	44–45.	§]
0 0

59 közlekedésrendészeti	intézkedés	keretében	egyéb	intézkedés	[Rtv.	44–45.	§] 0 0
60 személyi	 védelemmel,	 ill.	 Védelmi	 Programmal	 kapcs.	 intézkedés	 [Rtv.	

46/A.	§]
0 0

61 lőfegyver	használata	tömegben	lévő	személlyel	szemben	[Rtv.	57.	§] 0 0
62 külföldi	szerv	határrendészeti	feladatokat	ellátó	tagjára	vonatkozó	

rendelkezések	[Rtv.	62/A.	§]
0 0

Összesen 1835 100

N %
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A Független Rendészeti Panasztestület hároméves 
beszámolója parlamenti vitájának és az országgyűlési 

határozati javaslat elfogadásának anyaga 
az Országgyűlés 2012. február 28-ai és március 5-ei 

ülésének jegyzőkönyve alapján

2012. évi tavaszi ülésszak február 27–28-ai ülésének 
második ülésnapja

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Elnök:	Tisztelt	Képviselőtársaim!	Nem	tudom,	a	következő	napirend	is	mosolydia- 
lógussal	folytatódik-e,	de	reméljük.	

(20.00)

Mindenesetre	soron	következik	a Független Rendészeti Panasztestület 2008–
2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló, valamint az ennek elfogadásáról 
szóló, a honvédelmi és rendészeti bizottság által előterjesztett országgyűlési 
határozati javaslat együttes általános vitája	 a	 lezárásig.	A	beszámolót	 J/5033.	
számon,	a	beszámolóhoz	benyújtott	pontosítást	J/5033/1.	számon,	a	határozati	ja-
vaslatot	pedig	H/5790.	számon	kapták	kézhez.	A	hatáskörrel	rendelkező	bizottságok	
benyújtották	ajánlásaikat,	amelyek	J/5033/2.	és	3.,	valamint	H/5790/1.	számokon	a	
honlapon	elérhetők.

Engedjék	meg,	hogy	tisztelettel	köszöntsem	vendégeinket,	a	Független	Rendé-
szeti	Panasztestület	vezetőit,	valamint	munkatársait,	akik	a	helyszínen	kísérik	figye-
lemmel	munkánkat.

Most	az	előterjesztői	expozék	következnek.	Megadom	a	szót	Juhász	Imre	úrnak,	
a	Független	Rendészeti	Panasztestület	elnökének,	a	napirendi	pont	előadójának,	30	
perces	időkeretben.	Elnök	Úr,	öné	a	szó.	

Dr. Juhász ImrE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke, a napirendi pont 
előadója:	Tisztelt	Elnök	Úr!	Tisztelt	Ház!	Köszönöm	a	szót.	Túlzás	nélkül	mond-
hatjuk,	hogy	a	tisztelt	Ház	egy	eddig	példa	nélkül	álló	napirendi	pontot	 tárgyal	a	
Független	Rendészeti	Panasztestület	első	hároméves	működésével	kapcsolatban.	
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A	célom	nyilván	nem	lehet	az,	hogy	a	Független	Rendészeti	Panasztestülettel,	
illetve	a	beszámolójával	kapcsolatos	nézeteiket	befolyásoljam,	esetleg	megváltoz-
tassam,	 de	 úgy	 vélem,	 önöknek	mégis	 hasznos	 ismerniük	működésünk	 hátterét,	
eredményeit.	Bizakodással	tölt	el	ugyanakkor	az	eddigi	három	bizottsági	meghall-
gatás,	mivel	mindhárom	bizottság	–	az	emberi	jogi,	a	honvédelmi	és	az	alkotmány-
ügyi	–	egyhangúlag	támogatta	a	beszámolónk	elfogadását.	

Azt,	hogy	most	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	képviseletében	itt	vagyok,	
kérem,	ne	csak	alkotmányos	kötelezettségként	értékeljék,	hanem	vegyék	azt	a	tisz-
telt	Ház	iránti	nagyrabecsülésem	megnyilvánulásának	is.	

Most	érdemben	a	tárgyi,	2008–2010-es	évekről	szólnék.	Elsőként	néhány	gon-
dolat	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	közelmúltjáról.	A	panasztestület	létre-
hozásának	körülményei	általában	ismertek.	Megelőzte	azt	az	1990	óta	épülő	ma-
gyar	demokrácia	 történetének	emberi	 jogi	mélypontja,	 a	2006.	 szeptember–októ-
beri	 rendőrterror.	Az	 akkori	 elemi	 erővel	 feltörő	 döbbenet	 generálta	 a	 Független	
Rendészeti	Panasztestület	létrehozását.	Erre	a	forrásvidékre	tekintettel	úgy	vélem,	
hogy	a	panasztestület	puszta	léte	ma	is	hitvallás	az	emberi	jogok	maradéktalan	ér-
vényesülése	és	egy	jogszerűen,	törvényesen	működő	rendőrség	megteremtése	iránti	
elkötelezettség	mellett,	egy	olyan	rendőrség	mellett,	amelynél	tömeges	emberijog-
sértés	soha	többé	nem	fordulhat	elő.

A	Független	Rendészeti	Panasztestület	öt	tagját	az	akkori	Országgyűlés	kéthar-
mados	többséggel,	széles	körű	konszenzussal	2008.	február	25-én	választotta	meg.	
Azóta	a	2010-es	választásokat	követően	egy	tagváltozás	volt	sorainkban,	és	a	kezde-
ti	két	év	és	négy	hónap	kivételével	a	panasztestület	elnökletem	alatt	végzi	munkáját.	

A	panasztestületet	létrehozó,	rendőrségről	szóló	törvény	módosításáról	rendel-
kező	2007.	évi	XC.	törvény	indokolásában	a	jogalkotó	kifejtette,	hogy	a	Rendészeti	
Panasztestület	 létrehozásának	szakmai	 indoka	a	„több	 függetlenségi	garanciával”	
ellátott	„hatékony	jogorvoslat”	biztosítása	volt.	

A	Független	Rendészeti	Panasztestület	a	jogrendszerünk	egyfajta	kuriózumaként,	
eljárásában	és	szervezetében	is	–	szemben	a	parancsnoki	panaszeljárással	–	függet-
len	 a	 rendőrségtől,	 és	 kötelező	 erővel	 nem	 bíró	 állásfoglalását	 külső	 befolyástól	
mentesen	alakítja	ki.	Így	a	jogintézmény	némiképp	hasonló	jegyeket	mutat	az	alap-
vető	jogok	biztosához,	egyfajta	kollektív	ombudsmanként.

Tekintettel	e	kollektív	szervezeti	felépítésre,	a	Független	Rendészeti	Panasztes-
tület	egyszerű	szótöbbséggel	hozza	határozatait,	és	az	egyéni	vélemények	is	megje-
lenhetnek	az	úgynevezett	különvélemény	formájában.	Ezzel	azt	szeretném	hangsú-
lyozni,	hogy	a	hároméves	beszámolóban	megjelenő	állásfoglalások	mögött	nincs	és	
nem	is	lehet	mindig	teljes	konszenzus.



A	panasztestület	első	három	évének	működéséről	szóló	beszámoló	fekszik	most	
az	önök	asztalán.	Az	alábbiakban	összefoglalom	a	legfontosabb	megállapításait.

Maga	a	beszámoló	négy	részből	áll.	Az	első	részben	a	testület	működésével	kap-
csolatos	általános	kérdések	kaptak	helyet.	Itt	azokról	a	tapasztalatainkról	adunk	szá-
mot	–	például	a	civil	jogvédő	szervezetekkel	vagy	a	rendőri	szervekkel	fenntartott	
kapcsolati	rendszer	ismertetésével	–,	hogy	az	emberi	jogok	ügyéért	való	küzdelem-
ben	össze	kell	fogni	nem	csak	a	jogvédő	szervekkel,	de	a	közös	érdekek	mentén	a	
rendőrséggel	 is.	A	Független	Rendészeti	Panasztestület	ezt	mindvégig	szem	előtt	
tartotta,	és	2010	nyarától	a	formális	és	protokolláris	kereteken	túllépve	érdemi	elő-
relépést	is	tettünk	a	rendőrség	irányába,	és	ezt	a	nyitottságot	tapasztaltuk	az	orszá-
gos	rendőrfőkapitány,	illetve	a	megyei	vezetők	többségének	részéről	is.	Nincs	olyan	
megyéje	az	országnak,	ahol	tagtársaim	vagy	én	ne	jártunk	volna,	és	természetesen	
jelen	beszámoló	remélt	elfogadását	követően	is	végiglátogatjuk	a	megyei	rendőr-
kapitányságokat,	 illetve	 bizonyos	 rendőri	 egységeket,	 mint	 például	 a	 Készenléti	
Rendőrség.	

A	 felvázolt	kapcsolatrendszerből	 szeretném	kiemelni,	 hogy	2010-ben	a	panasz-
testületet	 felkereste	 az	 Európai	Unió	Alapjogi	Ügynökségének	 igazgatója,	Morten	
Kjaerum	úr	is,	és	ennek	során	tájékoztattam	a	Rendészeti	Panasztestület	munkájáról	
és	 tapasztalatairól.	Kjaerum	úr	 az	EU-ban	követendő	példaként	méltatta	 a	panasz-
testület	létét,	és	arról	elismerően	szólt.	Kár,	hogy	Magyarországot	a	közelmúltban	a	
demokratikus	elkötelezettsége	megkérdőjelezése	okán	uniós	irányból	ért	támadások	
során	nem	jelent	meg	ellenérvként,	hogy	Európában	csak	néhány,	a	Független	Rendé-
szeti	Panasztestülethez	hasonló	társintézmény	létezik,	és	hazánkban	2008	óta	válto-
zatlan	feltételekkel,	zavartalanul	dolgozhat	a	rendőrség	civil	kontrollját	jelentő	szerv.	

Fontos	 állomásai	működésünknek	 a	 szakmai	 konferenciák,	 így	 az	 a	 kétnapos	
nemzetközi	 konferencia,	 amelyet	 itt,	 az	Országházban,	 külföldi	 társszervek	 kép-
viselőinek	részvételével,	a	rendőrségi	panaszmechanizmusokkal	foglalkozó	kelet-
közép-európai	szakemberek	és	magyar	parlamenti	képviselők	jelenléte	mellett	ren-
deztünk	2009-ben.	Ezen	részt	vett	például	Nicholas	Long	úr,	az	angol	társszerv,	az	
Independent	Police	Complaints	Commission	főmegbízottja,	és	a	belga	állandó	ren-
dészeti	ellenőrző	bizottság	tagja,	Walter	Peeters	úr.	A	másik,	most	már	hagyomány-
nyá	váló	konferenciánk,	amely	az	emberi	jogok	napja	előtt	tiszteleg,	és	2010-ben	
is	 a	 Polgári	Magyarországért	Alapítvánnyal	 és	 a	Hanns-Seidel-Stiftunggal	 közös	
szervezésben	rendeztük	meg,	olyan	előadókkal,	mint	például	Paczolay	Péter,	az	Al-
kotmánybíróság	elnöke.

Fontosnak	érzem	megemlíteni,	hogy	2010-ben	sikerült	az	adminisztratív	feltétele-
it	megteremteni	egy	tudományos	folyóiratnak,	Rendészet	és	Emberi	Jogok	címmel,	
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amely	reményeink	szerint	a	szakmának,	a	jogalkotónak,	a	jogalkalmazónak	és	a	jog-
keresőnek	egyaránt	hasznos	ismeretanyagot	tud	közvetíteni,	igényes	tartalommal.

Talán	nem	közömbös,	hogy	az	egyébként	gazdasági	önállósággal	nem	rendel-
kező	panasztestület	éves	költségvetése	mindösszesen	–	a	tagok	tiszteletdíjával,	11	
munkatársi	 hely	 bérköltségével,	 személyi	 juttatásokkal,	munkaadókat	 terhelő	 já-
rulékkal,	dologi	és	üzemletetési	kiadásokkal	együtt	–	például	2010-ben	140	millió	
705	ezer	forint	volt,	és	csökkenő	tendenciát	mutat	egyébként	2009	óta.	Munkatár-
saink	az	Országgyűlés	Hivatalának	köztisztviselői,	a	Független	Rendészeti	Panasz-
testület	elnöke	csak	munkáltatói	jogokat	gyakorol	felettük.	Kijelenthetem,	hogy	ta-
karékos	gazdálkodás	mellett	végezzük	mindennapi	tevékenységünket.	A	Független	
Rendészeti	Panasztestületnek	vagy	elnökének	saját	használatú	szolgálati	gépkocsija	
nincs,	legfeljebb	az	Országgyűlés	Hivatalától	tudunk	autót	kérni	egy	megyei	rend-
őrkapitányság	meglátogatásához,	és	ha	a	munkatársam	vagy	tagtársaim	a	panasz-
ban	szereplő	helyszínt	szeretnék	megtekinteni,	vagy	bármely	más	hivatalos	utazást	
igénylő	feladatuk	adódik,	erre	a	tömegközlekedést	vagy	térítés	nélkül	a	saját	sze-
mélygépkocsijukat	használhatják.

A	beszámoló	második	részében	a	testület	által	eddig	vizsgált	ügyek	tanulságait	
elemezzük.	Ennek	során	a	konkrét	esetek	által	felvetett,	többnyire	tipizált	probléma,	
azaz	a	panasz,	és	a	vonatkozó	érdemi	testületi	válasz,	azaz	az	állásfoglalás	ismer-
hető	meg.	 Így	képet	kaphatunk	arról,	milyen	kérdéseket	kellett	megválaszolnia	a	
testületnek.	

Első	körben	a	rendőri	feladatok	ellátásának,	az	utasítás	teljesítésének	kötelezett-
sége,	az	intézkedési	kötelezettség,	az	arányosság	követelménye,	a	kényszerítő	esz-
közök	alkalmazásának	követelményei,	a	rendőrség	segítségnyújtási	kötelezettsége,	
az	igazoltatások	vagy	a	fokozott	ellenőrzés,	a	ruházat-,	csomag-,	járműátvizsgálás,	
illetve	kérdés,	felvilágosítás-kérés,	feltartóztatás	során	panaszolt	intézkedésekre	tér-
nék	ki.	

(20.10)

A	fenti	rendőri	magatartások	közül	elsőként	a	jogszabályban	rögzített	intézke-
dési	kötelezettség	kérdésköre	az,	amelyet	kiemelésre	 fontosnak	 tartok.	A	panasz-
testület	a	jogbiztonság	követelményéből	és	az	ahhoz	erős	szálakkal	kötődő,	tisztes-
séges	eljáráshoz	fűződő	jogból	vezette	le	az	ilyen	tárgyú	panaszok	megoldását,	és	
kimondta,	hogy	elengedhetetlen	a	jogszabályok	előírásainak	betartása,	 így	azokat	
az	erre	kijelölt	hatóságoknak	figyelemmel	kell	kísérnie,	illetve	kontrollálnia,	továb-
bá	a	jogsértő	cselekményeket	megfelelően	szankcionálnia	kell.	Ily	módon,	ha	egy	
állampolgár	a	jogszabályok	megsértését	észleli,	ezen	alapvető	jogára	tekintettel	is	
lehetősége	kell	legyen	arra,	hogy	a	helyzet	orvoslása,	a	sérelem	kiküszöbölése	céljá-



ból	a	megfelelő	hatóságokhoz	forduljon,	és	a	szükséges	intézkedések	megtételében	
bízzon.	Így	a	testület	állásfoglalásában	kimondta,	hogy	az	intézkedési	kötelezettség	
fennálltához	nem	szükséges	egy	konkrét	bűncselekmény	vagy	szabálysértés	teljes	
egészében	történő	megvalósulása,	elég,	ha	a	rendőr	ennek	gyanújára	megalapozot-
tan	utaló	körülményt	észlel.	Egyébként	hasonlóan	fogalmaz	a	szolgálati	szabályzat	
is	ezekben	a	kérdésekben.	Ráadásul	azt	is	szeretném	tudatosítani,	hogy	a	szükséges	
intézkedés	elmaradása	esetén	is	lehet	a	Független	Rendészeti	Panasztestülethez	for-
dulni,	ez	nagyon	sokszor	elsikkad,	sajnos.	

A	 túlságosan	 kazuisztikus	megközelítést	 általában	 elvetve	 szólni	 kell	még	 az	
úgynevezett	 fokozott	ellenőrzésről.	A	fokozott	ellenőrzés	két	 szempontból	kapott	
jelentőséget	a	testület	eddigi	vizsgálataiban.	Egyrészt	–	főleg	különböző	rendezvé-
nyek,	demonstrációk	kapcsán	–	a	fokozott	ellenőrzést	elfogadta	a	testület	mintegy	
mögöttes	legitimációként,	amely	alapján	úgy	lehet	végrehajtani	nagyobb	számban	
igazoltatásokat,	csomag-	és	járműátvizsgálásokat,	hogy	nem	kell	az	egyes	intézke-
dések	 szükségességét	 és	 indokoltságát	mérlegelni.	Továbbá	a	 fokozott	 ellenőrzés	
esetén	a	rendőrhatóság	illetékességi	területe	vagy	ennek	egy	része	lezárható.	Itt	a	
mérlegelést	már	a	rendőri	szerv	vezetője	végzi	el,	amikor	az	Rtv.	alapján	megha-
tározott	 területre	 a	 fokozott	 ellenőrzést	 elrendeli.	 Itt	 a	 fokozott	 ellenőrzés	 terüle-
tén	és	idején	a	rendőrök	erre	hivatkozva	intézkedhetnek	anélkül,	hogy	külön-külön	
kellene	vizsgálniuk	az	igazoltatás	vagy	ruházatátvizsgálás	elvégzéséhez	szükséges	
törvényi	feltételek	meglétét.	A	testület	többször	is	konkrét	ügyben	is	kimondotta	azt,	
hogy	a	fokozott	ellenőrzésnek	például	a	főváros	teljes	területére	történő	elrendelése	
olyan	esetekben,	amikor	a	rendezvény	csak	Budapestnek	egy	jól	elhatárolható	terü-
letén	kerül	megtartásra,	az	arányosság	követelményét	nem	veszi	figyelembe,	még	
akkor	sem,	ha	a	rendezvényre	érkezők,	onnan	távozók	biztonságának	garantálása	a	
rendezvény	konkrét	területénél	nagyobb	terület	ellenőrzés	alatt	tartását	teszi	szük-
ségessé.	

Az	ügytípusokat	illetően	második	körben	azt	emelném	ki,	hogy	a	panasztestület	
nagy	számban	vizsgálta	a	 rendőri	 intézkedéseket	az	elfogás,	az	előállítás	okai	és	
körülményei,	az	elővezetés,	a	biztonsági	intézkedések	vagy	az	intézkedés	magánla-
kásban,	közterületnek	nem	minősülő	egyéb	helyen	esetében	vagy	képfelvétel,	hang-
felvétel	készítése	szempontjából	is.	

Az	utóbbira	térnék	ki	ezek	közül	kicsit	részletesebben.	A	testület	azt	a	gyakor-
latot	követte,	hogy	ha	az	alapintézkedés,	amelyet	a	rendőrség	felvételen	rögzített,	
jogszerű	volt,	vagy	volt	a	törvény	által	a	felvételkészítéshez	megkövetelt	egyéb	lé-
nyeges	körülmény,	akkor	általában	maga	a	felvételkészítés	nem	sértette	a	panaszo-
soknak	a	személyes	adataik	védelméhez	való	alapvető	jogát.	
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Jogsértőnek	 találta	 ugyanakkor	 a	 testület	 a	 panaszosról	 történt	 felvételkészí-
tést	például	egy	2009.	március	15-ei	események	kapcsán	hozott	állásfoglalásában,	
hiszen	 az	 ügyben	 látható	 volt	 egy	 olyan	 felvételrészlet,	 amin	 a	Budapesti	Rend-
őr-főkapitányság	 Gyorskocsi	 utcai	 fogdájára	 előállított	 panaszos	 látható,	 akinek	
személyazonosító	és	lakcímadatait	a	rendőrök	a	kamerába	mondják.	Ez	utóbbival	
kapcsolatban	a	testület	kimondta,	hogy	maga	a	felvételkészítés	szigorúan	célhoz	kö-
tött	–	ezt	egyébként	a	rendőrségi	törvény	is	megerősíti	–,	és	erre	való	hivatkozással	
a	testület	rámutatott,	hogy	amikor	a	panaszos	már	az	előállításra	kijelölt	épületben	
tartózkodik,	igazoltatása	és	ruházatának	átvizsgálása	megtörtént,	nincs	olyan	legi-
tim	cél,	amely	szükségessé	tenné	adatai	rendőrségi	videofelvételre	történő	felvételét	
bediktálás	útján.	Tehát	sérült	a	panaszos	tisztességes	eljáráshoz,	valamint	személyes	
adatok	védelméhez	való	alapvető	joga.	

Szintén	alapjogsérelmet	állapított	meg	a	testület	több	esetben,	amikor	ezeket	a	
kamerafelvételeket	csak	készletező	jelleggel,	„jó	lesz	valamire”	alapon	készítették	
a	rendőri	szervek,	ugyanis	ilyenkor	a	kamerázás	célja	nem	pusztán	a	releváns	kö-
rülmények	 rögzítése,	 az	esetleges	 rendbontás,	 szabálysértés	vagy	bűncselekmény	
rekonstrukciójának	a	lehetősége,	illetve	a	rendőri	fellépés	jogszerűségének	megíté-
lése,	hanem	kifejezetten	a	résztvevőkre	irányuló	adatgyűjtés.	

Harmadik	ügycsoportként	néhány	gondolat	a	helyszínbiztosítás,	a	közlekedés-
rendészeti	intézkedések,	a	személy-	és	létesítménybiztosítás,	kényszerítő	eszközök	
alkalmazása,	testi	kényszer,	bilincshasználat,	rendőrbot,	kardlap	és	más	eszköz	al-
kalmazása:	útzár,	lőfegyverhasználat	és	a	csapaterő,	illetőleg	a	tömegoszlatás	téma-
köréből.

A	 testi	 kényszer,	 a	 bilincshasználat,	 a	 vegyi	 eszköz,	 valamint	 a	 csapaterő	 al-
kalmazása	 számos	 ügyben	 érdemi	 vizsgálat	 tárgyát	 képezte.	Általánosságban	 el-
mondható	a	 testi	kényszer	és	a	bilincs	alkalmazása	kapcsán,	hogy	a	parancsnoki	
kivizsgálás	 és	vélemény	még	mindig	 automatizmust	mutat,	 a	 tényleges	vizsgálat	
megtörténte	nélkül,	szinte	minden	intézkedést	és	kényszerítő	eszközt	jogszerűnek,	
illetve	jogszerűnek	és	szakszerűnek	találnak.	A	testület	ezzel	szemben	több	esetben	
arra	az	álláspontra	helyezkedett,	hogy	a	kényszerítő	eszköz	alkalmazása	nem	fe-
lelt	meg	az	előírásoknak,	amelynek	következtében	személyi	szabadsághoz	való	jog,	
emberi	méltósághoz	és	testi	épséghez	való	jog	sérelme	valósult	meg.	

Fontos	felhívni	a	figyelmet	arra,	hogy	a	testület	a	rendőrségi	eljárás	során	pa-
naszolt	 bántalmazások	 kapcsán	 az	Emberi	 Jogok	Európai	Bírósága	 ebben	 a	 kér-
désben	kidolgozott	mércéjére	támaszkodott.	Ennek	megfelelően,	ha	egy	személy	a	
hatóságok	őrizetébe	került,	és	rajta	ezen	idő	alatt	sérülések	keletkeznek,	megfordul	
a	bizonyítási	teher,	és	a	hatóságokra,	illetve	az	érintett	államra	hárul,	hogy	elfogad-
ható	magyarázatot	adjon	a	sérülés	okát	illetően.	Ellenkező	esetben	a	bíróság	is	meg-



állapítja	az	emberi	jogok	európai	egyezménye	kínzást,	megalázó	vagy	embertelen	
bánásmódot	tilalmazó	3.	cikkelyének	sérelmét.	Így	például,	mikor	megállapítható	
volt,	hogy	a	panaszos	sérelme	orvoslása	iránt	haladéktalanul	intézkedett,	például	a	
délután	bekövetkezett	sérülések	kapcsán	a	feljelentés	megtételét	követően	még	este	
orvoshoz	 fordult,	 a	 rendőrségi	 iratok	pedig	okszerű	magyarázatát	 a	 felszíni	 nyo-
mokon	túli	sérüléseknek	nem	adták,	a	testület	megállapította,	hogy	azok	a	rendőri	
eljárás	során,	a	szabadságkorlátozás	időtartama	alatt	keletkeztek,	ezért	bizonyított-
nak	találta	a	panaszos	testi	épséghez	és	emberi	méltósághoz	való	jogának	sérelmét.	

A	 bilincs	 alkalmazhatóságának	 okait	 a	 rendőrségi	 törvény	 taxatíve	 felsorolja,	
más	 okból	 bilincs	 nem	 alkalmazható.	A	 testület	 is	 ehhez	 tartotta	magát,	 nem	 lá-
tott	például	a	testület	legitim	bilincselési	okot	egy	olyan	ügyben,	amikor	a	belép-
tetéshez	kapcsolódó	ruházatátvizsgálásnak	nem	vetette	alá	magát	a	panaszos,	ezért	
megbilincselték	 és	 előállították.	Ugyanis	maga	 az	 intézkedő	 rendőr	 írta	 le	 a	 pa-
naszosról,	hogy	minden	utasításnak	engedelmeskedett,	ehhez	képest	a	bilincselés	
indoka	–	szintén	a	jelentés	szerint	–	ellenszegülés	megtörése	volt.	Ez	az	ügy	egyéb-
ként	jól	példázza,	hogy	a	testület	gyakorlatában	fő	szabály	szerint	az,	ha	a	kiinduló	
intézkedés	–	ebben	az	esetben	a	panaszos	előállítása	a	ruházatátvizsgálás	megtaga-
dása	miatt,	mikor	annak	a	következménye	legföljebb	a	helyszínre	be	nem	engedés	
lehetett	volna	–	jogszerűtlen,	akkor	az	összes	többi	ahhoz	kapcsolódó	intézkedés	és	
alkalmazott	kényszerítő	eszköz,	ebben	az	esetben	a	bilincshasználat,	előállítás	idő-
tartamának	meghosszabbítása,	megalázó,	emberi	méltóságot	sértő	motozás	s	a	többi	
is	jogszerűtlenné	válik,	osztva	az	intézkedéssorozatot	megindító	intézkedés	sorsát.	
Ezzel	az	állásponttal	egyébként	maga	az	országos	rendőrfőkapitány	is	egyetértett,	
amikor	elismerte,	hogy	a	panaszos	magatartásának	egyetlen	következménye	a	be-
léptetés	megtagadása	lehetett	volna.	

Végül	néhány	gondolat	a	tömegoszlatásokról.	Ezek	a	rendőri	csapaterős	fellépé-
sek	elmaradhatatlan	velejárói	voltak	a	tárgyi	időszaknak.	Sok	esetben	az	egyébként	
a	maitól	még	részben	eltérő	összetételű	testület	is	megosztott	volt	a	rendőri	fellépés	
jogszerűségét	illetően.	E	körben	nagyszámú	különvélemény	is	született.	Ne	feled-
jük	el,	hogy	a	strasbourgi	bíróság,	illetve	az	Alkotmánybíróság	határozatai	is	árnyal-
ták	a	képet	ebben	a	tárgyi	időszakban,	és	változtattak	a	hatályos	jogi	környezeten.	A	
testület	általában	azt	tartotta	szem	előtt,	hogy	az	Rtv.,	illetve	az	egyéb	jogszabályok	
szerint	 a	 feloszlatás	 során,	 ha	 a	 tömeg	magatartására	 figyelemmel	 lehetőség	 van	
arra,	 akkor	 a	 rendőrség	 első	 intézkedésként	 csak	 igazoltatásokat	 kell	 hogy	 foga-
natosítson,	és	 jelentősebb	jogkorlátozással	 járó	intézkedések	megkezdésére	akkor	
kerülhet	csak	sor,	ha	a	tömeg	a	felszólítások,	illetve	az	igazoltatások	ellenére	nem	
oszlik	szét.	Konkrét	ügyben	–	arra	figyelemmel,	hogy	a	tömeg	például	nem	mutatott	
tevőleges	fizikai	ellenállásra	utaló	jeleket,	és	megkezdte	a	helyszín	elhagyását	–	a	
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testület	az	arányosság	követelményével	ellentétesnek	minősítette	a	rendőrség	azon	
eljárást,	hogy	a	rendőri	egységek	teljesen	körbezárták	a	gyülekezőket,	és	megkezd-
ték	az	igazoltatáson	túlmenően	a	jelenlevők	előállítását	is.

(20.20)

A	harmadik	részében	a	beszámolónak	jogalkotási	és	hatáskör-bővítési	javaslatok	
kaptak	helyet.	Kérem,	ezeket	vegyék	úgy,	mint	amely	javaslatok	a	jobbítás	szán-
dékával	születtek.	Természetesen	a	panasztestület	a	jelenlegi	jogi	környezetben	is	
képes	és	tud	hatékony	munkát	végezni,	és	az	is	nyilvánvaló,	hogy	bizonyos	hatás-
körbővítés	vagy	 jogszabályi	változás	a	mellérendelt	anyagi	eszközök	nélkül	nem	
lenne	lehetséges.

Ismerve	 a	 gazdasági	 lehetőségeket,	 javaslataink	 egy	 része	 nyilván	 nem	 reális	
a	közeli	 jövőben.	Úgy	véltük	azonban,	hogy	mérlegelni,	 átgondolni	 ezeket	 is	 le-
het,	annál	kiérleltebb	lesz	a	megoldás.	Vannak	azonban	olyan	javaslataink,	amelyek	
áramvonalasítanák	a	 jelenlegi	 szabályokat,	megszüntetnének	zavaró	és	 felesleges	
előírásokat,	akadályokat,	félreérthető	helyzeteket.

Az	alábbiakban	tehát	főleg	a	különösebb	anyagi	eszközt	nem	igénylő	javaslata-
inkat	emelném	ki.	Felhívom	a	figyelmet	arra,	hogy	a	javaslataink	több	ízben	utalnak	
az	országgyűlési	biztos	jogállását	szabályozó	törvény	megoldásaira;	ennek	oka	nyil-
vánvalóan	az,	hogy	a	beszámoló	készültekor	a	ma	hatályos,	alapvető	jogok	biztosá-
ról	szóló	törvény	még	nem	volt	részleteiben	ismert.

Elsőként	a	hivatalból	történő	eljárás	kérdése.	Érdemes	jelen	ponton	utalást	tenni	
arra,	hogy	az	Európa	Tanács	jelentése	a	magyar	kormány	számára	a	kínzás	és	em-
bertelen	vagy	megalázó	bánásmód	vagy	büntetés	megelőzésére	létrehozott	európai	
bizottság,	a	CPT	magyarországi	látogatásáról	2009	márciusából	datálódik.	Ennek	a	
jelentésnek	van	egy	20.	pontja,	amely	szerint	a	CPT	már	a	múltban	hangsúlyozta,	
hogy	a	rendőri	bántalmazás	megelőzésének	egyik	 leghatékonyabb	módja	a	pana-
szok	és	 az	 ilyen	bánásmódra	utaló	más	 információ	gondos	kivizsgálása,	 szükség	
esetén	 megfelelő	 szankciók	 kiszabása.	 Az	 e	 területen	 bekövetkezett	 örvendetes	
fejlődést	a	panasztestület	létrehozása	jelentette.	A	testületnek	nincs	joga	hivatalból	
vizsgálatokat	kezdeményezni.	A	CPT	felkéri	a	magyar	hatóságokat	arra,	hogy	ter-
jesszék	ki	a	panasztestület	jogosítványait	arra,	hogy	hivatalból	kezdeményezhessen	
vizsgálatokat	esetleges	bántalmazási	ügyekben.	Eddig	az	idézet.

Kétségtelen,	hogy	a	testülethez	panasszal	az	fordulhat,	akivel	szemben	a	rendőri	
intézkedés	foganatosításra	kerül,	vagy	annak	elmulasztására,	 továbbá	kényszerítő	
eszköz	alkalmazására	került	 sor	vele	 szemben.	Nem	egy	esetben	előfordul,	hogy	
a	 testület	egy,	a	hatáskörébe	tartozó	esetről	értesül,	akár	a	médián	keresztül,	 jog-
szabályi	felhatalmazás	hiányában	azonban	nem	jogosult	hivatalból	eljárni,	sőt	arra	



sincs	módja,	hogy	az	érintett	személyt	megkeresse,	tájékoztassa	a	testülethez	fordulás	
lehetőségéről.

A	hivatalbóliság	egy	speciális	esetét	jelenthetnék	a	rendezvények,	demonstráci-
ók,	mivel	ezek	esetében	az	azonnali	véleményalkotás,	az	általános	vizsgálat	gyors	
lefolytatása	meghatározó	jelentőségű	lehetne.	Erre	olyan	megoldás	is	elképzelhető,	
hogy	a	rendőrség	folyamatos	tájékoztatást	nyújtana	a	testület	részére	a	hozzá	beje-
lentett,	általa	 tudomásul	vett	vagy	akár	megtiltott	 rendezvényekről.	Ezt	követően	
a	testület	maga	döntené	el,	hogy	részt	kíván-e	venni	azokon.	A	testület	részvételét	
természetesen	jelezné	a	rendőrségnek,	majd	a	rendezvény	helyszínén	is	folyhatna	
kommunikáció.

A	másik	ilyen	törvénymódosítási	javaslat	a	mentelmi	jog	kérdése.	Álláspontunk	
szerint	feltétlenül	megfontolandó	lenne	a	testületi	tagok	mentelmi	joga	biztosításá-
nak	kérdése.	Erre	van	példa	akár	az	alapvető	jogok	országgyűlési	biztosa	esetében	
is,	ugyanis	sajátos	helyzetet	teremthet	az,	hogy	adott	esetben	a	véleményalkotásunk	
lehetőségét	korlátozza	az,	hogy	akiről	a	véleményt	alkotjuk,	az	akár	a	testületi	ta-
gokkal	szemben	retorzióként	eljárást	is	indíthat.	Nem	volt	erre	példa,	de	a	lehetősé-
ge	elvileg	megvan.

Problémáink	 vannak	 a	 tényállás-megállapítás	 körében	 is.	 Egyik	 legfontosabb	
gond,	 hogy	 hogyan	 lehet	 meghallgatni,	 nyilatkoztatni	 az	 intézkedésben	 érintett	
rendőröket.	Jelen	pillanatban	erre	ugyan	a	lehetőség	megvan,	de	jogi	kötelezettség	
nincs.	Ez	sokszor	ahhoz	vezet,	hogy	nem	tudjuk	a	tényállást	megállapítani	minden	
kétséget	kizáróan.	Egyébként	utánanéztünk,	amikor	sikerült	a	rendőröket	meghall-
gatni,	nem	volt	ellenállás,	egyáltalán	nem	történt	meg	az,	hogy	nagyobb	számban	
állapítottunk	volna	meg	alapjogsértést,	tehát	a	„hallgattassék	meg	a	másik	fél”	ala-
pon	tulajdonképpen	kiegyensúlyozott	elbírálást	mutatnak	az	ilyen	esetek	is.

Hiányzik	 a	 visszacsatolás,	 a	 testület	 beavatkozói	 minőségének	 megteremtése	
a	perbeli	pozícióban,	amely	az	állásfoglalásunkat	követheti,	 illetőleg	az,	hogy	ha	
ezt	követően	az	országos	rendőrfőkapitány	a	panaszt	elutasítja,	akkor	egy	bírósági	
eljárást	kezdeményezhet	a	panaszos,	egy	közigazgatási	pert,	de	ebben	a	perben	a	
panasztestület	nem	tud	részt	venni	még	beavatkozóként	sem,	nincs	ezzel	kapcsolat-
ban	perképessége,	jogi	lehetősége.	Ezt	is	meg	lehetne	teremteni,	akár	egy	ipso	iure	
beavatkozási	jog	nyújtásával.

Fontos	lenne,	hogy	a	panasz	benyújtására	nyitva	álló	határidőt,	amely	jelenleg	8	
nap,	30	napra	módosítsa	a	tisztelt	Ház,	ugyanis	a	rendőrségi	panaszeljárásban	is	30	
nap	van,	és	ez	időnként	komoly	keveredéseket	okoz	a	panaszosoknál,	nem	értik	ezt	
a	különbségtételt,	és	ez	időnként	sajnos	a	panasz	elkésettségéhez	vezethet.

Az	utolsó,	amit	kiemelnék	a	jogalkotási	javaslatainkból,	az	pedig	az,	hogy	ha	az	
említett	bírósági	eljárásokban	a	bíróságok	reformatórius	 jogkört	kapnának,	akkor	

	 Rendészet	és	emberi	jogok	–	2012/1–2. s 155



156 s Rendészet	és	emberi	jogok	–	2012/1–2.	

esetleg	el	lehetne	kerülni	azt,	hogy	újra	és	újra	a	jogszabályoknak	nem	megfelelő	
rendőrségi	döntés	szülessen	az	adott	panaszügyben.

A	negyedik	része	a	beszámolónak	statisztikai	adatsorokat	különböző	szempontú	
megközelítésekkel	 tartalmaz.	 Itt	 nagyon	beszédes	 adatokról	 van	 szó.	Ezek	 közül	
csak	azt	emelném	ki,	hogy	az	állásfoglalások	száma	évről	évre	nőtt	a	tárgyidőszak-
ban.	Ez	érdemi	vizsgálatot	jelentő	határozatfajta.	2008-ban	174,	2009-ben	457	és	
2010-ben	már	538	állásfoglalás	született,	mindösszesen	1169.	Ezek	közül	mintegy	
22,5	százalék,	tehát	263	panasz	került	továbbításra	az	országos	rendőrfőkapitány-
nak	súlyos	alapjogsértés	megállapítása	miatt,	és	423	esetben	született	áttételről	szó-
ló	döntés	a	csekély	alapjogsérelem	okán,	vagy	azért,	mert	a	testület	arra	jutott,	hogy	
az	alapjogsértés	nem	történt	meg,	vagy	az	nem	volt	megállapítható.

Álláspontunk	szerint	sokatmondó	a	sértett	alapjogok	struktúrája	is.	2008-ban	a	
legnagyobb	arányban	még	a	személyi	szabadságot	mintegy	25	százalékban	érintette	
alapjogsértés,	2009-ben	az	első	helyen	már	a	tisztességes	eljáráshoz	való	jog	meg-
sértése	állt	31	százalékban,	mint	ahogy	2010-ben	is.

Véletlenül	 sem	 szeretném	 rangsorolni	 az	 egyes	 emberi	 jogokat,	 de	 azért	 úgy	
vélem,	nem	mindegy,	hogy	a	tisztességes	eljáráshoz	való	jog	sérül	vagy	a	személyi	
szabadság.	Ez	az	átstrukturálódás	azt	is	jelzi,	hogy	jó	úton	járunk,	van	előrelépés	a	
rendőrség	gyakorlatában	az	emberi	jogi	szempontokat	figyelembe	véve.	Úgy	gon-
dolom,	hogy	ehhez	az	előrelépéshez	a	panasztestület	is	hozzájárult.

Tisztelt	Ház!	Zárásképpen:	minden	eredmény	és	pozitív	visszajelzés,	a	növekvő	
társadalmi	igény	ellenére	el	kell	mondjuk,	hogy	vannak	kevésbé	biztató	hangok	is	
tevékenységünket	illetően.	Van,	aki	a	panasztestület	keményebb	fellépését	hiányolja	
a	rendőrséggel	szemben,	van,	aki	még	szerény	jogi	lehetőségeinket	is	sokallja.

Bizonyos,	 a	panasztestületet	negatív	 színben	 feltüntető	híresztelésekkel	 szem-
ben	egyértelműen	szeretném	leszögezni,	hogy	a	panasztestület	nem	érdekelt	abban,	
hogy	a	rendőrség	eszköztelenül,	kevésbé	hatékonyan	lássa	el	feladatát.	A	panasztes-
tület	tagjai	és	munkatársai	most	is,	és	a	jövőben	is	minden	tőlük	telhető	segítséget	
megadnak	–	legyen	az	oktatás,	 tapasztalatcsere	vagy	bármely	más	forma	–	ahhoz,	
hogy	a	rendőrség	a	törvények	maradéktalan	betartása	mellett	a	rend,	a	közbiztonság	
megőrzése	érdekében	gyakorolja	a	ráruházott	fegyveres	hatalmat.

Meggyőződésem,	hogy	a	panasztestület	nem	korlátja	a	magyar	rendőrség	jog-
szerű	és	eredményes	működésének,	hanem	ennek	egyik	garanciális	eleme.

Végezetül	szeretnék	köszönetet	mondani	a	tisztelt	Országgyűlésnek,	hogy	az	el-
múlt	években	biztosította	munkafeltételeinket,	figyelemmel	kísérte	tevékenységün-
ket,	és	bizottságain	keresztül	tudomásul	vette	éves	jelentéseinket.



Engedjék	meg,	hogy	itt	a	tisztelt	Ház	előtt	szintén	a	köszönet	hangján	szóljak	
munkatársainkról,	akik	aktív	és	nélkülözhetetlen	részesei	eredményeinknek,	min-
dennapi	munkánknak.

Kérem,	hogy	a	tisztelt	Ház	fogadja	el	hároméves	beszámolónkat,	és	a	továbbiak-
ban	is	támogassa	munkánkat.

Köszönöm	megtisztelő	figyelmüket.	(Taps.)

(20.30)

Elnök:	Megköszönöm	Elnök	Úr	 expozéját,	 és	megadom	a	 szót	Borbély	Lénárd	
úrnak,	 a	 honvédelmi	 és	 rendészeti	 bizottság	 előadójának,	 20	 perces	 időkeretben.	
Képviselő	úr!	

BorBély lénárD, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója, a napirendi pont 
előadója:	Köszönöm	szépen,	Elnök	Úr.	Tisztelt	Országgyűlés!	Tájékoztatom	a	tisz-
telt	Házat,	hogy	az	Országgyűlés	honvédelmi	és	rendészeti	bizottsága	2012.	február	
7-ei	ülésén	megvitatta	a	Rendészeti	Panasztestület	2008–2010.	évi	tapasztalatairól	
szóló	 J/5033.	 számú	beszámolóját.	A	 bizottság	 18	 igen	 szavazattal,	 egyhangúlag	
általános	vitára	alkalmasnak	találta	a	beszámolót,	valamint	szintén	egyhangúlag	tá-
mogatta	az	elfogadó	határozat	benyújtását.	

Az	Országgyűlés	 rendészeti	 szakbizottságának	 egyöntetű	 álláspontja	 szerint	 a	
testület	a	 törvényben	előírt	kötelezettségeinek	maradéktalanul	megfelelve	 látta	el	
feladatát,	amelynek	során	működése	révén	biztosította	a	rendőri	intézkedések	civil	
kontrollját;	 azt	 a	civil	 ellenőrzést,	 amelyiknek	egyik	 jogalapja	a	2006-os	brutális	
rendőrattak	és	kegyetlen	tömegoszlatás	volt.	

A	 testület	 szakmai	 szempontok	 szerint	 elkészített	 jelentését	 a	 honvédelmi	 és	
rendészeti	bizottság	ülésén	a	panasztestület	képviselője	szóban	kiegészítette,	meg-
erősítve	a	bizottság	 tagjainak	azon	meggyőződését,	hogy	a	Független	Rendészeti	
Panasztestület	működése	 indokolt	 és	 szükséges.	A	 bizottság	megítélése	 szerint	 a	
testület	feladatát	jogszerűen	és	a	mindenkori	aktuálpolitikai	helyzettől	függetlenül,	
attól	mentesen	látta	el.	Ezt	támasztja	alá	többek	között	az	a	több	száz	állásfoglalás,	
amelyet	a	testület	az	elmúlt	évek	során	a	legkülönbözőbb	ügyek	kapcsán	készített.	

A	bizottsági	ülésen	a	panasztestület	elnöke	javaslatot	tett	többek	között	a	törvé-
nyi	háttér	általa	szükségesnek	ítélt	korrekciójára	is,	a	kormányzati	politika	feladata	
pedig	az,	hogy	értékelje	a	testület	működésének	jogszabályi	környezetét,	és	a	szük-
ségesnek	ítélt	módosítások	révén	még	hatékonyabbá,	még	eredményesebbé	tegye	a	
civil	kontroll	e	fontos	intézményének	működését	és	tevékenységét.	

	 Rendészet	és	emberi	jogok	–	2012/1–2. s 157



158 s Rendészet	és	emberi	jogok	–	2012/1–2.	

Tisztelt	Országgyűlés!	Összegezve	 elmondhatom	 tehát,	 hogy	mi,	 a	 parlament	
honvédelmi	és	rendészeti	bizottságának	tagjai	az	előterjesztést	általános	vitára	al-
kalmasnak	tartjuk,	továbbá	javasoljuk	a	tisztelt	Háznak	annak	elfogadását.	

Köszönöm	szépen	a	figyelmet.	(Taps a Fidesz soraiban.) 

Elnök:	A	következő	felszólaló	10	perces	időkeretben	a	kormány	nevében	Kontrát	
Károly	államtitkár	úr.	Államtitkár	úr,	öné	a	szó.	

Dr. kontrát károly belügyminisztériumi államtitkár:	Köszönöm	a	 szót,	Elnök	
Úr.	Tisztelt	 Elnök	Úr!	Tisztelt	 Elnök	Úr!	A	Független	Rendészeti	 Panasztestület	
beszámolójával	kapcsolatban	a	következő	kormányzati	álláspontot	szeretném	meg-
fogalmazni.	

2007-ben	elemi	 igény	fogalmazódott	meg	Magyarországon	a	 rendőrség	feletti	
civil	kontroll	létrehozására.	Ez	fontos	feltétele	volt	a	közhangulat,	a	közvélekedés	
szerint	a	rendőrség	iránti	közbizalom	helyreállításának;	a	honvédelmi	bizottság	elő-
adója	is	elmondta	ennek	előzményeit.	Ezt	az	igényt	akkor,	2007-ben	a	rendőrségi	
törvény	módosítására	vonatkozó	többpárti	tárgyalások	során	sikerült	előterjeszteni.	
Annak	idején	én	magam	is	részt	vettem	a	Fidesz	tárgyalódelegációjának	tagjaként	
ezeken	a	többpárti	tárgyalásokon.	Nem	teljes	mértékben	azt	a	javaslatot	tettük,	mint	
amilyen	 törvényt	 a	 Parlament	 elfogadott,	 de	 mindenképpen	 fontosnak	 tartottuk,	
hogy	 ebben	 a	 nagyon	 fontos	 kérdésben,	 a	 rendőrség	 feletti	 civil	 kontroll	megte-
remtésében	meglegyen	a	 többpárti,	kétharmados	 támogatottságot	élvező	 többség.	
Ezt	 egyébként	 a	Fidesz	 tárgyalódelegációja	 annak	 idején,	 2007-ben	 a	 rendőrségi	
törvény	módosításának	feltételeként	fogalmazta	meg,	és	végül	is	az	akkor	tárgyaló	
pártoknak	ebben	a	konstrukcióban	sikerült	megállapodniuk.	

Tisztelt	Országgyűlés!	A	független	civil	kontroll	a	közhatalmi	jogosítványokkal	
felruházott	rendőrség	tevékenysége	jogszerűségének,	illetve	az	állampolgári	jogok	
érvényesülésének	fontos	garanciája.	A	rendőrségi	szervezet	független	ellenőrzésé-
nek	egyik	letéteményese	hazánkban	a	2008-ban	megválasztott	Független	Rendésze-
ti	Panasztestület	működése.	A	testület	elsődleges	feladata	az	érintettek	által	sérel-
mesnek	talált	rendőri	intézkedésekkel	kapcsolatos	állampolgári	panaszok	kivizsgá-
lása	és	elbírálása.	A	rendőrségi	törvény	előírásai	értelmében	a	testület	működése	és	
eljárása	során	szerzett	 tapasztalatokról	háromévenként	beszámol	az	Országgyűlés	
előtt,	amely	kötelezettségének	első	ízben	most,	a	jelen	beszámoló	előterjesztésével	
tesz	eleget	a	testület.	

A	teljesség	igénye	mellett	összeállított	mintegy	95	oldal	terjedelmű	dokumentum	
első	fejezete	a	testület	szervezetéről,	illetve	létrejöttének	okairól	és	körülményeiről	
szól.	Bemutatja	továbbá	a	más	jogvédő	és	jogalkalmazó	szervekkel	fennálló	kap-



csolatokat,	valamint	a	rendőri	szervek	felett	megvalósuló	civil	kontroll	nemzetközi	
gyakorlatáról	 nyújt	 tájékoztatást.	Mindemellett	 előrevetít	 jó	 néhány,	 a	 későbbiek	
során	részletesen	kifejtésre	kerülő	általános	kérdést	saját	hatáskörével,	eljárásával,	
illetve	működési	rendjével	összefüggésben.	

A	 beszámoló	 második	 fejezete	 részletesen,	 a	 testület	 jogi	 gyakorlatából	 vett	
szemléletes	példákkal	illusztrálva	ad	képet	a	megalakulása	óta	eltelt	három	esztendő	
tapasztalatairól	és	tanulságairól.	Ennek	keretében	a	hatályos	jogszabályi	előírásokra	
megalapozott,	szakmailag	indokolt	módon	mutatja	be	az	egyes	rendőri	intézkedések	
foganatosításával,	illetve	a	kényszerítő	eszközök	alkalmazásával	összefüggésben	a	
testület	elé	tárt	esetek	tipikus	vagy	éppenséggel	sajátos	jellemzőit.	Emellett	a	testü-
let	a	saját	jogalkalmazó	gyakorlatának	alakulásáról,	illetve	a	rendőrség	működésé-
vel	kapcsolatban	szerzett	tapasztalatairól	is	számot	ad.	

Tisztelt	Országgyűlés!	A	 beszámoló	 harmadik	 fejezete	 az	 előbbiekben	 bemu-
tatott	következtetéseket	összegezve	 tárja	 a	 testület	hároméves	gyakorlata	 során	a	
tárgykört	 érintően	 felmerült	megoldásra	váró	 feladatokat,	 egyúttal	konkrét	 javas-
latokat	fogalmaz	meg	ezek	jövőbeni	kezelésére.	Ezeket	a	kiemelt	javaslatokat	el-
nök	úr	a	szóbeli	előterjesztésében	részletesen	megindokolta.	Szeretném	elmondani,	
hogy	ezeket	a	javaslatokat	a	jövőt	illetően	megfontolja	a	kormány.	

A	negyedik	fejezetben	foglalt	mellékletek,	statisztikai	számadatok	segítségével	
támasztják	alá	a	beszámolóban	rögzített	megállapításokat.	

A	dokumentum	fontos	erénye,	hogy	folyamatában	igyekszik	feltárni	egyrészt	a	
rendőrségi	jogalkalmazás,	másrészt	a	testület	által	kialakított	joggyakorlat	jellemző	
irányait	és	tendenciáit.	Mindeközben	az	ezekből	levonható	szakmai	következteté-
sek	sokrétű	elemzéséről,	illetve	az	egyes	esetekből	származó	tanulságok	részletes,	
ugyanakkor	közérthető	bemutatásáról	sem	feledkezik	meg.	

A	dokumentum	álláspontunk	szerint	nagymértékben	képes	hozzájárulni	a	rend-
őrségi	intézkedések	jogszerűségének	és	szakszerűségének,	egyszersmind	a	rendőr-
ség	feladatellátása	hatékonyságának	és	eredményességének	a	fokozásához.	

Tisztelt	Országgyűlés!	A	kormány	azt	ajánlja,	hogy	az	Országgyűlés	a	beszámo-
lót	fogadja	el.	

Köszönöm	megtisztelő	figyelmüket.	(Taps a Fidesz soraiban.) 

Elnök:	Köszönöm,	államtitkár	úr.	Tisztelt	Országgyűlés!	Most	a	vezérszónoki	fel-
szólalásokra	kerül	sor,	20-20	perces	időkeretben,	ezek	közben	kétperces	felszólalá-
sokra	nincs	lehetőség.	Elsőként	felszólalásra	következik	Ágh	Péter,	a	Fidesz	képvi-
selőcsoportjának	vezérszónoka.	Öné	a	szó,	képviselő	úr.	
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ágh PétEr, a Fidesz képviselőcsoportja részéről:	Köszönöm	a	szót,	elnök	úr.	Tisz-
telt	Országgyűlés!	Tisztelt	Ház!	Tisztelt	Elnök	Úr!	A	rendőrség	független	civil	kont-
rollja	a	legtöbb	európai	országban	egyelőre	hiányzik	vagy	csak	alacsonyabb	szinten	
érvényesül,	azaz	vagy	az	ügyészség,	vagy	egy,	a	rendőrséghez	vagy	a	belügyi,	illet-
ve	az	igazságügyi	szférához	tartozó	szerv	által	valósul	meg.	Az	ilyen	szervezetek	
leginkább	a	rendőrségi	korrupció	elleni	tevékenységet	vizsgálják.	

A	 rendőrség	 független	 ellenőrzésének	 őshazája	Anglia.	A	 szigetország	 1976-
ban	elfogadott	rendőrségi	törvénye	hozta	létre	az	első	rendőrségi	panasztestületet,	
amelynek	hatásköre	kezdetben	még	eléggé	korlátozott	volt.	2002-ben	a	rendőrségi	
reformtörvény	hozta	létre	a	jelenleg	is	működő	angol	független	rendőrségi	panasz-
bizottságot.	Ez	 a	 brit	 intézményrendszer	 szolgálta	 a	 legfőbb	mintát	 a	 hazánkban	
2008.	 február	 25-étől	 működő	 Független	 Rendőrségi	 Panasztestületnek.	 Tagjait	
az	Országgyűlés	független	szakemberekből	ötéves	időtartamra	választotta.	Fontos	
megemlíteni,	 hogy	Anglián	kívül	 csak	 Írországban	és	Belgiumban	működik	 füg-
getlen,	csak	a	törvényhozóknak	alárendelt	civil	ellenőrző	szerv.	Mindezt	azért	tar-
tom	lényegesnek	kiemelni,	mert	így	érzékelhető	és	érthető	igazán,	hogy	hazánkban	
rendkívül	fejlett	szinten	érvényesül	a	rendőrség	feletti	civil	kontroll.	

Tisztelt	Országgyűlés!	2008	májusában	az	Európa	Tanács	emberi	jogi	biztosa	a	
rendőrségi	panaszeljárásról	egy	nemzetközi	konferenciát	szervezett,	amelynek	zá-
ródokumentuma	tartalmazza	azt	az	öt	alapelvet,	amelyek	alapján	a	rendőrség	füg-
getlen	kontrollmechanizmusa	a	leghatékonyabban	működhet.	

(20.40)

Ez	az	öt	alapelv	a	függetlenség,	a	megfelelőség,	az	azonnaliság,	a	panaszosi	rész-
vétel	és	természetesen	a	nyilvánosság.	A	függetlenség	már	a	panasztestület	nevében	
is	benne	van,	és	úgy	vélem,	ennek	magyarázata	különösebb	indoklást	nem	igényel.	

Hozzá	csak	annyit	tennék,	hogy	jelzem:	a	panasztestület	politikától	és	politikai	
szempontoktól,	illetve	elvárásoktól	mentesen	végzi	a	törvényben	számára	megha-
tározott	tevékenységét.	A	megfelelőség	szempontja	ugyanakkor	talán	némi	magya-
rázatra	szorul.	E	fogalom	alatt	leginkább	azt	értjük,	hogy	a	Független	Rendészeti	
Panasztestületnek	mindig	rendelkezésre	kell	hogy	álljanak	azok	a	jogszabályi	esz-
közök	és	hatáskörök,	amelyek	alkalmassá	teszik	a	tényállás	minden	részletre	kiterje-
dő	megállapítására.

Az	azonnaliság	kritériuma	azért	fontos,	mert	az	a	vizsgálat	a	legeredményesebb	
és	leghatékonyabb,	amely	a	panaszolt	intézkedéseket	azonnali	és	közvetlen	módon	
teszi	orvosolhatóvá.	Nagyon	fontos	továbbá,	hogy	biztosítani	kell,	hogy	a	panaszos	
figyelemmel	kísérhesse	a	vele	kapcsolatos	eljárást,	mert	leginkább	így	győződhet	
meg	érdekei	maradéktalan	érvényesíthetőségéről.



A	nyilvánosság	 is	 fontos	 részét	 képezi	 a	 panasztestület	működésének,	 hiszen	
biztosítani	kell,	hogy	mind	a	panaszos,	mind	pedig	az	egyéb	közvetlenül	érdekeltek	
számára	 a	 vizsgálatokkal	 összefüggésben	 keletkezett	 dokumentumokhoz	 történő	
hozzáférhetőséget.	A	Független	Rendészeti	Panasztestület	2011.	november	22-én	
benyújtott,	2008–2010.	évi	tevékenységéről	és	tapasztalatairól	szóló	beszámolóját	
áttanulmányozva	 úgy	 gondolom,	 hogy	 a	 panasztestület	működése	 eleget	 tesz	 az	
előbb	felsorolt	öt	alapelvnek.

Az	Országgyűlés	honvédelmi	és	rendészeti	bizottságának	ülésén	elhangzott,	és	
magában	a	beszámoló	III.	fejezetében	is	olvashatók	ugyanakkor	a	testület	által	meg-
fogalmazott	hatáskör-bővítésre,	illetve	-pontosításra	vonatkozó	javaslatok,	amelyek	
a	2008–2010	közötti	működés	során	tapasztalt	problémák	hatékonyabb	megoldá-
sára	jelentenének	megoldást.	A	felvetések	között	találjuk	többek	között	azt,	hogy	
eljárásaik	során	nehézségeket	okozott	számukra,	hogy	eljárást	kizárólag	panasz	be-
nyújtására	tudtak	indítani.

Jelenleg	nincs	meg	tehát	az	a	jogszabályban	garantált	lehetőségük,	amely	lehe-
tőség	az	ombudsman	számára	biztosított,	ha	például	a	sajtóból	értesül	valamilyen	
emberijog-sértésre	okot	adó	eseményről,	úgy	hivatalból	indíthasson	eljárást.	Olyan	
jogosítvánnyal	sem	rendelkeznek,	hogy	közvetlenül	keressék	meg	az	alapjogsérel-
met	szenvedett	személyt,	hogy	tájékoztassák	a	testülethez	fordulás	lehetőségéről.	A	
Független	Rendészeti	Panasztestület	honvédelmi	és	rendészeti	bizottság	ülésén	el-
hangzott	szóbeli	beszámolójában	arról	is	említést	tett,	hogy	mind	a	hatáskör-tanul-
mányozás	szabályozása,	mind	pedig	az	alkalmazandó	eljárás	kapcsán	merültek	fel	
a	működéssel	összefüggésben	hiányosságok.	Így	többek	között	az,	hogy	a	panasz-
tevőnek	a	megtörtént	eseménytől	számítva	mindösszesen	8	nap	áll	rendelkezésére	a	
panaszeljárás	testületnél	történő	elindítására.

Számos	esetben	ugyanakkor	a	90	napos	eljárási	határidő	pontos	betartása	ütközik	
akadályba,	amelyet	az	eljárás	során	felmerülő	különböző	körülmények,	illetve	ob-
jektív	akadályok	okozhatnak.	Meggyőződésem	szerint	a	parlamenti	pártok	feladata,	
hogy	elvégezzék	a	fentiekben	jelzett	hatáskört	és	eljárási	rendet	érintő	észrevételek	
szakmai	és	politikai	értékelését,	amelyet	követően	megfelelő	és	körültekintő	mérle-
gelés	alapján	átfogó	és	komplex	módon	lesz	majd	érdemes	végiggondolni	a	panasz-
testület	működését	meghatározó	jogszabályi	környezet	átalakításának	lehetőségét.

Tisztelt	Képviselőtársaim!	A	beszámoló	további	tartalmi	elemeiről	szólva	meg-
említhető,	hogy	annak	második	és	egyben	egyik	legmeghatározóbb	fejezete	a	testü-
let	által	eddig	vizsgált	ügyek	tanulságaira	hívja	fel	a	figyelmet.	E	fejezet	számada-
taiból	tudhatjuk	meg,	hogy	a	kezdeti	2008-as	töredékévben	született	174	állásfogla-
lást	követően	2009-ben	már	457,	2010-ben	már	538	állásfoglalást	hozott	a	testület.	
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Az	emelkedés	számai	nemcsak	a	kapacitás	bővülését	mutatják,	hanem	a	testület	
társadalmi	ismertségét	és	elfogadottságát	is	alátámasztják.	A	beszámoló	IV.	fejezete,	a	
különböző	elemzési	szempontok	alapján	elkészített	táblázatokkal,	illetve	diagramok-
kal	illusztrált	része	rendkívül	részletes	statisztikai	adatsorokat	tartalmaz	a	testülethez	
beérkezett	panaszok	típusaira	és	azok	elbírálására,	eredményeire	vonatkozólag.	Mind-
ezek	alapján	meggyőződésem,	hogy	nemcsak	a	panasztestület	beszámolója,	hanem	
annak	érdemi	működése	is	magas	szakmai	színvonalon	valósult	meg.

Tisztelt	Képviselőtársaim!	Az	 elmúlt	 percekben	 általam	 elmondottak	 csak	 tö-
redékét	 jelenítik	meg	 annak	 a	 részletes	 és	minden	 körülményre	 kiterjedő	 beszá-
molónak,	amelyet	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	nyújtott	be	a	Magyar	Or-
szággyűlésnek	a	2008–2010.	évek	tapasztalatáról.	Úgy	vélem,	hogy	a	panasztestület	
maradéktalanul	 eleget	 tett	 a	 törvényi	 előírásoknak,	 amelyek	 arra	 kötelezik,	 hogy	
működésének	és	eljárásainak	hároméves	tapasztalatairól	jelentésben	számoljon	be	
a	parlamentnek.	

Mindezek	alapján	 tisztelettel	kérem	a	képviselőtársaimat,	hogy	szavazataikkal	
támogassák	a	jelentés	elfogadását.	Köszönöm	a	szót,	Elnök	Úr.	(Taps a kormány-
párti padsorokban.)

Elnök:	 Köszönöm,	 képviselő	 úr.	A	 következő	 felszólaló	 Harangozó	 Tamás,	 az	
MSZP-frakció	vezérszónoka.	Képviselő	úr,	öné	a	szó.

Dr. harangozó tamás, az MSZP képviselőcsoportja részéről:	Köszönöm	a	szót,	
elnök	úr.	Tisztelt	Országgyűlés!	Elnök	Úr!	Tisztelt	Vendégeink!	A	Független	Ren-
dészeti	Panasztestület	létrehozásáról	az	Országgyűlés	a	„ki	vigyázza	az	őrzőket?”	
klasszikus	dilemmájára	kísérelt	meg	modern,	XXI.	századi	választ	adni.	A	demok-
ratikus	 jogállamokban	a	 rendvédelmi	 szervek	 feladata	nem	pusztán	a	 társadalom	
rendjének	fenntartása,	hanem	a	mindig	szem	előtt	 tartandó	végső	cél,	a	polgárok	
jogainak,	személyének	és	javainak	védelme.

Egy	demokratikus	állam	jogrendjének	alapja	a	jogegyenlőség	és	az	emberi	mél-
tóság.	A	rendészeti	szervek	–	elsősorban	a	rendőrség	–	feladata	ezek	védelme.	Ezért	
a	rendészeti	szervek	működésének	megítélésekor	nem	lehet	kizárólagos	szempont	
a	hatékonyság,	a	rendetlenség	hiánya,	hanem	elengedhetetlen	követelmény	a	ható-
ságok	eljárása	alá	vont	vagy	azzal	érintett	személyek	jogainak	tiszteletben	tartása.	

Hatósági	önkényt	nem	igazolhat	semmilyen	hatékonyságra	alapozott	érvelés,	hi-
szen	az	emberi	méltóság	sérelmével	magát	a	hatósági	beavatkozás	létjogosultságát	
kérdőjelezi	meg.	A	 demokratikus	 jogállamokban	 hosszú	 fejlődés	 eredményeként	
alakultak	ki	azok	a	mechanizmusok,	amelyek	az	önkényes	és	ezzel	az	emberi	mél-
tóságot	sértő	hatósági	fellépést	hivatottak	megakadályozni.	Mindennek	különösen	



nagy	jelentősége	van	a	rendészeti	szervek	esetében,	amelyek	kizárólagosan	jogosul-
tak	fizikai	erőszak	alkalmazására.	Ezért	a	rendészeti	szervek	működése,	illetőleg	a	
rendőrhatósági	fellépés	minden	jogállamban	szigorúan	törvényekhez	kötött,	részle-
tesen	szabályozott.	A	foganatosított	intézkedésekkel	és	meghozott	hatósági	dönté-
sekkel	szemben	biztosított	a	jogorvoslati	jog,	és	végső	soron	a	bírói	felülvizsgálat	
lehetősége.	A	rendészeti	szervek	működésének	törvényességét	hivatott	biztosítani	a	
szervezetrendszeren	kívüli	ügyészségi	és	kormányzati	kontroll	is.

Ezek	a	klasszikus	jogállami	ellenőrzési	mechanizmusok	’89	után	hazánkban	is	
kiépültek,	és	alapvetően	be	 is	 töltik	 rendeltetésüket.	Azonban	számos	olyan	napi	
konfliktushelyzet	van,	amik	ezekben	a	klasszikus	eljárásokban	csak	igen	nehezen	
oldhatók	fel.	Sokszor	nehéz	objektíven	megítélni,	hogy	egy-egy	rendőri	intézkedés	
eleget	tesz-e	a	szükséges	és	arányos	önkorlátozás	követelményeinek.	

A	megoldatlan	konfliktusok	rombolják	a	rendőrségbe	vetett	bizalmat,	társadal-
mi	bizalmat,	és	ezzel	a	rendészeti	tevékenység	hatékonyságát	is	csökkentik,	ezért	
indokolt	új	konfliktuskezelő	mechanizmusok	kidolgozása	és	a	folyamat	fejlesztése.	
Elmondhatjuk,	e	téren	Magyarország	ma	élen	jár.	A	Magyar	Országgyűlés	a	Füg-
getlen	Rendészeti	Panasztestület	létrehozásával	intézményesítette	a	civil	kontrollt	
a	rendőrség	felett.	

Mint	ahogy	arra	az	előttünk	fekvő	beszámoló	 is	 felhívja	a	figyelmet:	hasonló	
független,	civil	ellenőrző	szerv	csak	Nagy-Britanniában	és	Belgiumban	működik.	
Tehát	kevés	példát	 találhatunk	arra,	hogy	egy	kormány	maga	 tegyen	 javaslatot	a	
rendészeti	 szervek	 külső	 ellenőrzésének	megerősítésére,	 saját	maga	 kormányzati	
tevékenységét	is	alávetve	a	civil	kontrolnak.	

2007-ben	 a	 szocialisták	 által	 támogatott	 kormány	 pontosan	 ezt	 tette,	 amikor	
javaslatot	 tett	 a	Független	Rendészeti	Panasztestület	 felállítására.	Ez	olyan	gesz-
tust	 gyakorolt,	 amihez	 hasonlót	 2010	 óta	 pláne	 nem	 láthattunk	 a	Fidesz-KDNP-
többségtől.	 Temészetesen	 nem	 akarom	 letagadni	 azt	 az	 igen	 fontos	 körülményt,	
hogy	a	javaslat	megtételére	azt	követően	került	sor,	hogy	a	rendőrséget	a	2006.	őszi	
események	kezelése	miatt	rengeteg,	sok	esetben	jogos	kritika	érte.	

Azt	követően	az	akkori	kormány	óriási	erőfeszítéseket	tett	a	rendőrség	megerő-
sítése	és	társadalmi	presztízsének	visszaállítása	érdekében.	Civil	egyesületek	kez-
deményezését	felkarolva	ezért	tett	javaslatot	egy	radikálisan	új	ellenőrzési	mecha-
nizmus	létrehozására.	

(20.50)

Az	akkori	szocialista	kormánytöbbség	figyelemmel	volt	az	ellenzéki	javaslatok-
ra	is,	így	a	Független	Rendészeti	Panasztestületet	létrehozó	törvényt	nagy	többség-
gel,	321	támogató	szavazattal	fogadta	el	az	Országgyűlés.
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A	panasztestület	működésének	első	három	évéről	szóló,	előttünk	fekvő	jelentése	
bizonyítja,	hogy	2007-ben	helyes	döntést	hozott	az	Országgyűlés.	A	panasztestü-
let	megfelelően	 betölti	 azt	 a	 szerepet,	 amire	 hivatott,	 fórumul	 szolgál	 azoknak	 a	
panaszoknak	 a	 kivizsgálására,	 kibeszélésére,	 amelyeket	 a	 kötöttebb	 eljárásokban	
aligha	lehetne	kezelni.	Így	a	testület	éppúgy	vizsgálta	azokat	az	eseteket,	amikor	a	
panaszos	a	rendőri	intézkedés	emberi	méltóságot	sértő	hangnemét,	stílusát	vitatta,	
de	eljárt	nagy	politikai	érdeklődést	kiváltó	kényes	ügyekben	is,	mint	például	a	tö-
megdemonstrációk	rendőri	kezelésével	kapcsolatos	panaszok.

A	testület	eljárása	kevéssé	kötött,	így	állásfoglalásaiban	olyan	körülményekre	is	
rámutathat,	 olyan	követelményeket	 is	megállapíthat,	 amire	 formalizáltabb	 eljárá-
sokban	kevésbé	lenne	lehetőség.	Esetenként	arra	is	volt	példa,	hogy	egy-egy	ügy-
ben	az	egyes	testületi	 tagok	a	döntéshez	külön	véleményt	fűztek.	Ez	is	világosan	
mutatja,	hogy	az	intézkedő	rendőröknek	sokszor	milyen	bonyolult,	nehéz	megíté-
lésű	ügyekben	kell	eljárniuk.	E	beszámoló	elolvasásakor	sem	szabad	ugyanis	szem	
elől	tévesztenünk,	hogy	az	eljáró	rendőröknek	sokszor	percek,	másodpercek	alatt,	
feszült	helyzetekben	kell	azokat	a	döntéseket	meghozniuk,	intézkedéseket	fogana-
tosítaniuk,	amelynek	a	minősítésén	később	jogi	szakértők	napokig	vagy	hetekig	vi-
tatkoznak.	

Fontos	hangsúlyozni,	hogy	a	panasztestület	felállításának	elsődleges	célja	nem	
a	hibázó	rendőrök	felelősségre	vonása	volt,	hanem	a	szervezeti	kultúra	fejlesztése.	
Célja	nem	a	fegyelmi	eljárások	számának	növelése,	hanem	a	rendőrség	minél	szak-
szerűbb,	az	alapvető	jogokat	megfelelően	garantáló	működésének	elősegítése.	E	je-
lentést	áttanulmányozva,	úgy	vélem,	erről	a	panasztestület	tagjai	sem	gondolkodtak	
másként,	mind	az	állásfoglalások,	mind	az	éves	jelentések	láthatóan	ennek	szelle-
mében	készültek.	Feltehetően	ezt	a	jogfejlesztő	hatást	a	testület	nyilvánosságra	ho-
zott	állásfoglalásai	még	abban	az	esetben	is	ki	tudják	fejteni,	ha	egyébként	a	konkrét	
ügyben	a	panaszt	az	országos	rendőrfőkapitány	utóbb	nem	találja	megalapozottnak,	
sőt	a	testület	állásfoglalása	feltehetően	sokszor	már	önmagában	megfelelő	elégtételt	
nyújt	a	panaszos	számára	is.	

Azonban	emellett	is	elszomorítónak	tartjuk,	hogy	az	országos	rendőrfőkapitány	
egyre	kevesebb	esetben	ad	helyt	 a	panasztestület	 álláspontjának.	 Juhász	 Imre	el-
nök	úrnak	a	rendészeti	bizottság	ülésén	adott	tájékoztatása	szerint	míg	2008-ban	az	
országos	rendőrkapitány	24	százalékban	teljesen,	további	19	százalékban	részben	
adott	helyt	a	testület	álláspontjának,	addig	2010-ben	csupán	3	százalék	volt	a	hely-
benhagyó	és	11	százalék	a	részben	helybenhagyó	főkapitányi	döntés.	Úgy	vélem,	
ez	elgondolkodtatóan	alacsony	szám,	arra	mutat	rá,	hogy	a	Belügyminisztérium	és	
a	rendőrség	felső	vezetésében	radikális	szemléletváltásra	lenne	szükség.	Reméljük,	
hogy	ez	a	tendencia	a	jövőben	élesen	más	irányt	vesz.



A	panasztestület	első,	Országgyűlésnek	benyújtott	beszámolója	megfelelő	alkal-
mat	kínál	arra,	hogy	levonjuk	a	testület	eddigi	működésének	tanulságait.	Határozott	
álláspontunk	szerint	a	beszámoló	alátámasztja	a	testület	létjogosultságát.	A	panasz-
testület	 létrehozása	 előzmények	 nélküli,	 innovatív	 lépése	 volt	 a	Magyar	Ország-
gyűlésnek,	amiért	köszönet	illet	minden	politikai	erőt,	amely	támogatta	2007-ben	a	
törvény	elfogadását.	

Azonban	éppen	az	újszerűség	és	kiforratlanság,	a	könnyen	adaptálható	nemzet-
közi	minták	hiánya	okozza	a	 testület	működésének	jelenlegi	gyermekbetegségeit.	
A	testület	beszámolójában	részletesen	bemutatja	azokat	a	nehézségeket,	amelyek-
kel	napi	munkája	során	szembesül,	és	ezek	megoldására	maga	is	számos	javaslatot	
tesz.	Az	MSZP	álláspontja	szerint	az	elmúlt	három	év	alatt	elégséges	jogalkalmazási	
tapasztalat	gyűlt	össze	ahhoz,	hogy	az	Országgyűlés	nekifogjon	a	hatályos	szabá-
lyozás	átfogó	felülvizsgálatának.	Mi	támogatni	fogunk	minden	olyan	törvénykez-
deményezést,	amely	a	tapasztalatok	fényében	a	jelenlegi	szabályozást	ésszerűsíti,	
fejleszti.	

Így	többek	között	támogatni	fogjuk	az	LMP	minap	beterjesztett	törvényjavasla-
tának	tárgysorozatba-vételét	is,	bár	szerencsésebbnek	tartanánk	egy	valóban	átfogó,	
a	testület	által	felvetett,	minden	problémára	választ	adó	felülvizsgálat	lefolytatását.	
Az	 lenne	a	 legcélravezetőbb,	ha	ezt	a	 törvényjavaslatot	alapos	előkészítés	után	a	
parlamenti	pártokkal,	civil	szervezetekkel	és	természetesen	a	panasztestülettel	foly-
tatott	egyeztetést	követően	maga	a	kormány	nyújtaná	be.	Ennek	hiányában	–	mint	
ahogyan	azt	már	a	múlt	héten	a	honvédelmi	és	rendészeti	bizottság	ülésén	is	jelez-
tem	–	a	Magyar	Szocialista	Párt	is	meg	fogja	tenni	jogalkotási	kezdeményezéseit.	

Fontosnak	tartom	továbbá,	hogy	a	jogalkotó	ne	csak	a	panasztestület	működé-
sére	vonatkozó	 javaslatokat,	 hanem	a	beszámolóban	 szereplő	 rendészeti	 szakmai	
javaslatokat	 is	 vegye	 fontolóra.	 Például	 a	 panasztestület	 ismételten	 felhívta	 a	 fi-
gyelmet	az	előállítás	jogi	szabályozásának	megfelelő	szintű	kidolgozásának	szüksé-
gességére,	ami	valóban	nagy	közös	adósságunk.	Hasonlóképpen	sürgős	megoldást	
igényel	a	közterület-foglalási	engedély	és	a	gyülekezési	jog	konfliktusa.	Félő,	hogy	
ez	a	hiányosság	már	az	idei	március	15-ei	ünnepségek	idején	újabb	komoly	konflik-
tusokat	fog	eredményezni.	

Összességében	 elmondható,	 hogy	 a	 Független	 Rendészeti	 Panasztestület	 egy	
részletes	és	tanulságos	beszámolót	nyújtott	be,	amiből	nekünk,	országgyűlési	kép-
viselőknek,	de	különösen	a	Belügyminisztérium	és	a	rendőrség	vezetőinek	le	kell	
vonni	a	tanulságot.	

Engedjék	meg,	hogy	két	mondatban	röviden	reagáljak	Juhász	Imre	elnök	úr	ex-
pozéjára,	annak	is	az	első	felére,	amit	pici	megütközéssel	vegyes	döbbenettel	hall-
gattam:	a	2010-es	év	óta	a	rendőrség	vezetőivel	kialakult	rendkívül	jó	viszonyról	
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szólt	itt	az	előbb.	Az	egy	héttel	ezelőtti	bizottsági	ülésen	az	elnök	úr	még	ennek	az	
ellenkezőjéről	számolt	be.	Annyi	személyes	megjegyzést	még	engedjen	hozzátenni,	
elnök	úr,	az	egyébként	szakmailag	maximálisan	elfogadható	és	felkészült	beszámo-
lóhoz,	hogy	én	egy	ország	nevében	azzal	nem	kérkednék,	hogy	a	Független	Ren-
dészeti	Panasztestület	 az	egyetlen	olyan	kormánytól	 független	 testület,	 amelynek	
tagjait	még	nem	váltotta	 le	 a	kormány,	nem	szántotta	be	vagy	nem	alakította	 át,	
vagy	nem	duzzasztotta	fel	a	saját	tagjaival.	Én	erre	elsősorban	nem	lennék	büszke,	
és	nem	is	lennék	biztos,	hogy	ez	sokáig	így	marad,	ahogy	ennek	a	kormánynak	a	
tevékenységét	látjuk.

Mindezzel	együtt	nagy	tisztelettel	köszönjük	a	Magyar	Szocialista	Párt	nevében	
a	Független	Rendészeti	Panasztestület	tagjainak	és	munkatársainak	az	elmúlt	három	
évben	kifejtett	munkáját.	A	benyújtott	beszámolót	a	Magyar	Szocialista	Párt	nevé-
ben	elfogadásra	javasoljuk	az	Országgyűlésnek.

Köszönöm,	hogy	meghallgattak.

Elnök:	Köszönöm,	képviselő	úr.	Rövid	szolgálati	közlemény:	a	határozati	javaslat	
sem	tárgyalható	előterjesztő	nélkül;	miután	Borbély	Lénárd	képviselő	úr	távozott,	
így	Ágh	Péter	vette	át	a	bizottság	nevében	az	előterjesztői	feladatot.

Most	megadom	a	szót	Staudt	Gábornak,	a	Jobbik	képviselőcsoportja	vezérszó-
nokának.

Dr. stauDt gáBor, a Jobbik képviselőcsoportja részéről:	Köszönöm	szépen.	Tisz-
telt	Elnök	Úr!	Tisztelt	Ház!	Előre	szeretném	bocsátani,	lelőve	a	slusszpoént,	hogy	
a	Jobbik	 is	 támogatni	 fogja	ennek	a	 jelentésnek	az	elfogadását,	de	 természetesen	
számtalan	 aggályunkról	 vagy	 a	 jövőbe	mutató	változtatási	 javaslatainkról,	 avagy	
dicséretünkről	és	megelégedésünkről	fogok	beszélni.	

Itt	az	MSZP-s	képviselőtársam	felvezette,	és	többször	volt	róla	szó,	hogy	mi	az	
a	környezet,	amelyben	megalakult	a	Független	Rendészeti	Panasztestület.	Mi	egy	
kicsit	máshogy	emlékezünk	erre,	és	máshogy	emlékezünk	arra,	hogy	miért	volt	fel-
tétlenül	szükséges	ennek	a	létrehozása.	A	civil	kontroll	szerepe	többször	elhangzott,	
ezt	Kontrát	államtitkár	úr	is	elmondta.	Úgy	gondoljuk,	hogy	bár	mindent	megtesz	
a	panasztestület,	de	ennek	a	civil	kontrollnak	saját	akaratán	kívül	nem	tud	megfele-
lően	megfelelni,	hiszen	kifelé,	például	nyugati	országok	felé	vagy	a	világ	országai	
felé	kiválóan	el	lehet	adni	azt	–	ha	szabad	ilyen	kifejezéssel	élnem	–,	hogy	van	egy	
független	testületünk,	amely	a	fegyveres	szervek,	például	a	rendőrség	fölött	kont-
rollal	bír,	de	az	előttem	szólók	is	kiemelték,	hogy	ha	azért	a	jogköröket	részletesen	
megnézzük,	akkor	bizony	ennyire	nem	lehetünk	derűlátóak.	



A	2006-os	események	után	maga	a	szocialista	kormányzat	is	érezte,	hogy	valamit	
lépnie	kell,	valamit	tennie	kell,	mert	oly	mértékben	megingott	a	bizalom	egyrészt	a	
politikában,	a	rendőri	szervekben	és	legfőképpen	a	szocialista	kormányzatban,	hogy	
egy	kvázi	független	szerv	felállítását	kezdeményezte,	már	amennyire	lehet	függet-
len	egy	szerv	az	őt	létrehozó	és	egyébként	sok	visszaélést	elkövető	–	akár	2006-ban,	
akár	később	–	szocialista	kormányzattól,	de	ha	ez	nem	lett	volna	elég,	az	eszköztárat	
nem	adta	meg	hozzá.	Tehát	olybá	tűnik	így	utólag,	hogy	nem	volt	ennek	más	célja,	
mint	megmutatni	azt,	hogy	bizony-bizony	itt	a	demokrácia	legfőbb	letéteményese	
a	szocialista	kormányzat	és	Magyarország,	de	felmerül	a	gyanú,	hogy	ezek	a	hatás-
körök,	amelyeket	nem	kapott	meg	a	testület,	bizony	nemhogy	egyfajta	jogalkotói	
hiányosságból,	hanem	szándékosan	maradtak	el,	szándékosan	lettek	olyan	szűkre	
szabva,	hogy	ne	lehessen	ezekkel	élni,	nehogy	létrejöjjön	egy	valódi	olyan	testület,	
amely	a	rendészeti	szerveket	ellenőrizni	tudja.

(21.00)

Számos	esetben	tapasztaltuk,	a	testület	is	tapasztalhatta,	hogy	a	rendőri	szervek	
nem	 tekintik	 őket	 egyenjogú	 félnek,	megkérdőjelezik	 bizonyos	 jogosítványaikat,	
de	más	jogosítványaik	eleve	nincsenek,	és	nem	lett	nekik	megadva.	A	testület	fel-
adat-	és	hatásköre	üdvözlendő	lehet,	és	örülünk	neki,	hogy	legalább	kezdeményezés	
szintjén	 ez	 felmerült,	 de	 ahogy	mondtam,	 annak	 a	 kontrollnak	 nem	 tud	 jelenleg	
megfelelni,	 de	 reméljük,	hogy	a	 jövőben	–	és	 a	 javaslatok	 is	 erre	utaltak,	 amiket	
megfogalmaztak	–	erre	lehetőség	lesz.	

A	legtöbb	olyan	eljárásjogi	problémáról	és	eszköz	hiányáról	már	szó	esett,	ame-
lyek	gátolják	a	testület	megfelelő	munkavégzését.	Ilyen	például	a	konkrét	panasz-
beadványokhoz	való	kötöttség,	ami	érthetetlen	egy	olyan	testületnél,	amely	jogsér-
téseket	vizsgál.	Tehát	ha	ilyeneket	tapasztal,	hogy	akár	mondjuk,	egy	gyülekezési	
jog	esetében,	olyan	egyéneknél	 is	megállapítja,	akik	esetleg	nem	éltek	panasszal,	
akkor	vagy	tehessen	hivatalból	feljelentést,	vagy	ad	absurdum	értesíthesse	ezeket	a	
személyeket.	

És	továbbhaladva	ezen	a	szálon:	itt	egy	nagyon	fontos	kulcskérdés,	hogy	az	alap-
jogsérelmekre	koncentrál	a	testület,	és	arra,	hogy	a	rendőri	intézkedések,	mulasztá-
sok	vagy	intézkedéseknek	a	hiánya	alapjogsértést	megvalósít-e,	ez	jól	is	lehet	így,	
viszont	amennyiben	megállapítja	–	és	figyelmeztetnék	arra,	hogy	itt	komoly	jogá-
szok	megállapítanak	egy	alapjogsérelmet	–,	akkor	abban	az	esetben,	az	az	eljárás,	
ami	beindul,	az	majdnem	hogy	komikusnak	tekinthető,	hiszen	azt	az	állásfoglalást	
az	ORFK	vezetőjének,	az	országos	rendőrfőkapitánynak	kell	továbbítaniuk,	aki	az	
alap-panaszbeadványról	mintegy	csak	figyelembe	véve	a	testület	álláspontját,	hoz	
egy	 döntést,	 amelyet	 természetesen	 indokolnia	 kell,	 és	 bírósághoz	 lehet	 fordulni	
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ezután,	 viszont	 ha	már	 egy	 alapjog	megsértésre	 került,	 vagy	 legalábbis	 van	 egy	
függetlennek	mondott	 testület,	 amely	ezt	megállapította,	 akkor	 ennél	 erősebb	 jo-
gosítványok	hozzárendelése	lenne	indokolt,	ráadásul	a	bírósági	eljárásban	ez	az	ál-
lásfoglalás	csak	felhasználható.	Tehát	mindenhol	egyfajta	opciós	jogként	szerepel,	
hogy	ezt	az	állásfoglalást	figyelembe	vegyék.	Ezt	én	nem	nevezném	a	legerősebb	
civil	kontrollnak.

Egyébként	a	bizottságban	is	elmondtam	–	és	némileg	félreértésre	kerültek	a	sza-
vaim	–,	amikor	arról	beszélünk,	hogy	a	testület	mennyire	tud	függetlenedni	a	poli-
tikától,	hogy	mennyire	tud	független	módon	eljárni,	akkor	egyrészt	a	hatáskörökre,	
jogkörökre	gondolunk,	másrészt	gondolunk	arra,	hogy	a	testület	tagjait	megfelelő	
eljárásokban	–	persze	tudom,	amit	a	parlament	választott,	már	rá	lehet	fogni,	hogy	a	
politika	belemászik,	viszont	ez	legkevésbé	sem	maga	a	testület	irányába	tett	kritika.	
Bár	számtalan	esetben	–	és	ez	főleg	a	2010-es	bizottság	tagjai	személyében	történő	
részleges	csere	előtti	 állapotra	 elmondható	–,	bizony	nem	mindig	éreztük	azt,	 és	
erre	visszaigazoltak	a	bírósági	döntések,	és	számtalan	olyan	döntést	láttam	magam	
is,	melyet	a	testület	elutasított,	és	a	bíróság	utána	helyben	hagyott,	tehát	ezeket	azért	
közelíteni	kellene	egymáshoz.	De	azt	az	erőfeszítést,	amit	a	 testület	elvégzett,	és	
amilyen	irányba	elindult	az	évek	során,	mindenképpen	üdvözölni	kell.	Tehát	a	füg-
getlenség	bírálatát	legfőképpen	a	rendszernek,	a	kialakult	jogi	kereteknek	szánjuk,	
és	kevésbé	a	testületnek,	bár	bizonyos	esetekben	ez	is	felmerül.

Volt	itt	szó	a	szabályozatlan	kapcsolatokról,	ami	nagyon	fájó,	itt	a	rendőrség	és	a	
testület	viszonylatában,	és	erre	mondtuk,	hogy	amíg	egy	ilyen	testületnek	tulajdon-
képpen	a	jogköreit	meghatározza	az,	hogy	milyen	viszonyban	tud	lenni	az	aktuális	
rendőri	vezetőkkel,	akik	persze	természetesen	az	aktuális	politikai	vezetőkhöz	né-
mileg	köthetőek	vagy	némileg	kiszolgáltatottak	nekik	–	persze	lehet	azt	mondani,	
hogy	a	rendőrség	teljesen	független,	de	tudjuk,	hogy	ez	illúzió	marad	–,	és	erre	is	azt	
mondom,	hogy	ez	is	a	testület	jogait	csorbítja,	hiszen	nem	hiszem,	hogy	jó,	ha	már	
civil	kontrollról	beszélünk,	hogy	tulajdonképpen	egyfajta	jó	viszonyon	alapul,	hogy	
az	állásfoglalások	milyen	mértékben	kerülnek	elfogadásra.	

Kicsit	 abszurd	eset	volt,	 és	ezt	 is	 több	hozzászóló	elmondta	előttem,	hogy	az	
ORFK	álláspontja	szerint,	amiben	egyrészt	lehet	némi	igazság,	de	a	végkimenetelét	
illetően	elég	tragikus,	hogy	a	testület	nem	a	Ket.	alapján	folytatja	az	eljárását,	ezt	
részben	a	saját	ügyrendje,	részben	a	rendőrségi	törvény	szabályozza,	és	például	a	
rendőrök	nyilatkozattétele	a	testület	megkeresése	alapján	csupán	egyfajta	ilyen	ön-
kéntes	jelleggel	vagy	a	rendőrség	által	kimondottan	nem	kötelező	jelleggel	jelenik	
meg,	amit	a	rendőri	jogsértésnél	a	rendőrnek	a	kötelező	meghallgatása	vagy	a	jelen	
lévő	rendőröknek	a	kötelező	meghallgatása	nélkül,	azt	hiszem,	egészen	egyszerűen	
nehéz	elképzelni	vagy	nehéz	megfelelő	vizsgálatot	lefolytatni.



Egyébként	Gaudi	képviselőtársam	–	aki	nem	tud	jelen	lenni	a	vitában,	de	tolmá-
csolom	egy	gondolatát	 ezzel	kapcsolatban	–	elmondta,	hogy	ha	már	 jelenleg	egy	
ilyen	 rendezetlen	 viszony	 van,	 akkor	 jó	 lett	 volna,	 ha	Hatala	 József	 rendőrfőka-
pitány	úr	eljön	a	szakbizottság	ülésére,	és	esetleg	számot	ad	arról,	hogy	ezeket	az	
állásfoglalásokat	ő	miért	és	milyen	módon	utasította	vissza	vagy	fogadta	el,	annál	
is	inkább,	ahogy	említettem,	hogy	itt	alapjogsérelmekről	van	szó,	tehát	itt	nem	arról	
beszélünk,	hogy	csip-csup	ügyekben	vagy	csip-csup	jogok	sérültek	volna.	

Itt	elhangzott	a	2010-es	év	statisztikája,	ami	számomra	nehezen	érthető,	és	mu-
száj	még	egyszer	felidéznem,	hogy	a	helyt	adások	száma	3	százalékra	lecsökkent,	a	
részbeni	helyt	adások	száma	ebből	11	százalék.	Ezt	nem	nagyon	értjük,	hogy	miért,	
és	arra	nem	készült	külön	statisztika,	hogy	a	kormányváltás	előtti	időszakra	mennyi	
esik,	és	a	kormányváltás	utáni	időszakra	mennyi	esik.	Ez	nagyon	érdekelne	minket,	
lévén,	hogy	a	tendenciákat	ebből	még	nem	lehet	kikövetkeztetni,	viszont	a	2009-es	
évben	jobb	volt	ennél	az	arányszám,	tehát	csak	remélni	merem,	hogy	nem	a	Fidesz-
KDNP-kormányzat	alatt	romlott	le	ez	az	arány,	és	hogy	a	jövőben	ez	nem	ilyen	szá-
zalékon	marad,	hanem	emelkedni	fog.	Tehát	a	rendőrség	beépíti	a	joggyakorlatába	
a	testület	állásfoglalásait,	és	el	is	fogadja	azokat.

Üdvözöljük,	hogy	2011-ben	újraindult	ez	az	országjárás	Juhász	Imre	elnök	úr	
és	a	bizottság	részvételével,	amelynek	egyértelmű	célja,	hogy	a	rendőri	állományt	
megismertesse	a	 testülettel,	 és	kialakíthassanak	egy	megfelelő	kapcsolatot.	Visz-
szajelzések	 alapján	 egyébként	 nem	 egységes	 a	 fogadtatása	 a	 testületnek,	 és	 úgy	
gondolom,	hogy	ebben	is	talán	az	országos	rendőri	vezetőknek	vagy	a	Belügymi-
nisztériumnak	a	hathatósabb	támogatása	szükségeltetne.	Bár	hozzáteszem,	hogy	ez	
is	már	egy	üdvözlendő	dolog,	hogy	egyáltalán	ez	a	kapcsolat	létrejött.	

A	hivatalbóli	eljárás	hiányáról	már	esett	szó.	Itt	még	szeretnék	hozzátenni	annyit,	
ami	a	gyakorlatban	számtalan	esetben	problémaként	merült	fel,	és	ezt	is	tisztázni	
kellene,	hogy	a	bizottsághoz	benyújtott	panasz,	amire	nyolc	nap	van,	akkor	most	
kvázi	első	fokként	értelmezhető-e	vagy	az	első	fórum,	ahol	megvizsgálásra	kerül	
a	panaszbeadvány,	mert	sajnos	hallottunk	olyan	eseteket	is,	amellyel	kvázi	úgy	ér-
telmezték,	hogy	a	benyújtott	panasz	már	egy	első	fokként	került	meghatározásra,	
és	természetesen	nem	mindegy,	hogy	a	jogsértett	állampolgároknak	mennyi	idejük	
van,	hiszen	akkor	a	nyolc	nap	kiemelten	hátrányos	az	ő	szempontjukból,	illetőleg,	
hogy	milyen	szervekhez	fordulhatnak	még,	és	azok	a	szervek	el	fogják-e	utasítani	
arra	hivatkozással	a	beadványokat,	hogy	már	a	testületnél	eljárás	van	folyamatban.	

Tehát	ezt	is	mindenképpen	szükséges	lenne	tisztázni,	illetve	a	hivatalbóli	eljárás-
nak,	ahogy	az	egyébként	már	említésre	került,	akár	azt	a	kvázi	hivatalbóli	módját	is	
meg	lehetne	teremteni,	ha	a	rendőrség	folyamatosan	tájékoztatást	adna	akár	a	ren-
dezvényekről	a	testület	részére,	és	így	ők	akár	szúrópróbaszerűen,	akár,	ha	megvan	
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a	kapacitás,	akkor	a	nagyobb	rendezvényeken	megjelenve	monitorozni	tudnák,	és	a	
megfelelő	civil	kontrollt	valóban	el	tudnák	látni.

(21.10)

A	bizonyítási	eszközök	hiányáról	is	nagyon	sok	szó	esett,	és	itt	nemcsak	a	rend-
őrök	meghallgatására,	hanem	egyéb	bizonyítási	eszközökre	is	gondolhatunk,	irat-
betekintés	és	sorolhatnám,	amit	ha	nem	kap	meg	a	testület,	akkor	tulajdonképpen	
miről	 is	 tud	dönteni.	Úgy	nehéz	egy	megfelelő	döntést	meghozni,	hogy	az	egyik	
fél	ettől	elzárkózik,	ráadásul	az	elzárkózásra	a	rendőrök	részéről	az	ORFK	adja	az	
iránymutatást,	hogy	a	rendőröknek	nem	kötelességük	megjelenni	és	nyilatkozatot	
tenni	a	testület	előtt.

A	panaszbenyújtás	határidejéről	szintén	sok	szó	esett.	Itt	kiemelnék	egy	olyan	te-
rületet,	amiről	még	nem	esett	szó.	Mindenképpen	tisztázni	kellene,	és	főleg	a	8	nap	
miatt,	hogy	az	igazolási	kérelmek	benyújtása	hogyan	és	milyen	módon	lehetséges,	
hiszen	ebben	az	esetben	–	és	ezt	elnök	úr	a	bizottság	előtt	is	elmondta	–	létrejöhet	
egy	olyan	eset,	hogy	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	elbírálja,	hiszen	helyt	ad	
annak,	hogy	határidőben	benyújtottnak	tekinti	a	panaszt,	és	utána	az	ORFK,	illetve	
az	országos	rendőrfőkapitány	félreteszi,	illetve	azt	mondja,	hogy	ez	elkésett,	és	nem	
foglalkoznak	vele.	Tehát	ez	sem	egy	megfelelő	eljárás.

Hiányzik	a	visszacsatolás	a	testület,	a	rendőrség	és	egyéb	hatóságok	között.	A	
rendőrfőkapitánynak	kell	őket	tájékoztatni	arról,	hogy	hogyan	döntött,	viszont	egy	
későbbi	bírósági	döntést	a	testület	már	csak	–	hogy	úgy	mondjam	–	nyomozó	mun-
ka	vagy	a	panaszos	segítségével	 ismerheti	meg,	és	ez	szintén	nem	azt	 segíti	elő,	
hogy	mindenki	komolyan	vegye	a	testületet,	illetőleg	minden	véleményt	vagy	min-
den	végső	döntést	be	tudjanak	építeni	a	joggyakorlatba.

Összefoglalva	tehát	azt	szeretnénk,	és	ha	erről	a	koncepcióról	döntünk,	márpedig	
véleményem	szerint	kellene,	és	helye	van	egy	olyan	testületnek,	amely	valódi	civil	
kontrollt	lát	el,	akkor	fel	kell	számolnunk	ezt	az	állapotot,	és	azokat	a	jogokat	meg	
kell	adni	a	testületnek,	amit	a	saját	beszámolójában	egyébként	nagyon	helyesen	és	
részletesen	kifejtett.	Külön	köszönet	egyébként	itt	a	testület	felé	azért	a	bátorságért,	
mert	azt	hiszem,	hogy	most	már	ezt	is	bátorságnak	kell	nevezni,	hogy	részletesen	
és	szinte	mindenre	kiterjedően	megfogalmazta	azokat	a	 törvénymódosítási	 javas-
latokat,	amelyeket	vélhetően	a	kormányzat	meg	is	fog	fogadni,	és	ezáltal	egy	kicsit	
előreléphetünk.

Persze	 tudom,	és	 itt	 számos	esetben	akár	az	 iratbetekintésnél	a	Be.	megfelelő	
passzusaira	hivatkoztak	a	 rendőri	szervek,	hogy	amíg	a	 jogrendszer	koherenciája	
nem	alakul	ki,	addig	nagyon	nehéz	lesz	ezeket	a	jogokat	biztosítani.	Tehát	nemcsak	
arról	van	szó,	hogy	egy	törvénybe	bele	kell	írni,	tudom,	tehát	ha	ez	lenne	a	válasz	



vagy	esetleg	a	Belügyminisztérium	részéről	ez	lenne	a	hivatkozás,	hogy	ezt	részle-
tesen	és	több	törvényt	érintően	kell	átdolgozni,	akkor	nyilván	ezt	is	meg	lehet	tenni,	
és	a	jogi	vagy	a	fülkeforradalmat	ki	lehet	terjeszteni	erre	a	testületre	is,	és	több	jog-
szabályt	is	nyugodtan	meg	lehet	változtatni.	

Tehát	én	a	szocialistákat	se	magasztalnám	az	egekbe	a	 testület	 létrehozásáért,	
tehát	ezt	azért	fontos	még	egyszer	leszögezni,	nem	alapvetően	az	ő	nagylelkűségük	
volt,	ami	a	testületet	létrehozta,	hanem	inkább	egy	politikai	trükk.	De	természetesen	
az,	hogy	létrejött,	az	teret	adhat	annak,	hogy	a	jövőben	egy	jól	működő	testületet	
hozzunk	létre,	teret	adhat	annak,	hogy	egy	kevés	hatáskörrel	létrejött	testületet	ki-
bővítsünk.	Egyébként	a	testület	saját	kérése	alapján,	tehát	nem	fogalmaztunk	meg	
olyan	jogi	módosításokat,	amit	a	testület	önmaga	ne	kért	volna,	és	azt	szeretnénk,	
ha	ennek	akár	olyan	szerepe	is	lehetne,	bár	tudom,	hogy	ez	egyfajta	utópia,	de	az	
egész	rendőrségi	jogalkalmazásnak	és	olyan	gyakorlatoknak,	mint	ami	akár	a	műve-
leti	területek	nagy	számban,	illetve	hosszú	időtartamban	való	fenntartását	jelentette.	
Jól	 láttuk,	hogy	a	Gyurcsány-kormánynak	ez	 egy	bevett	 gyakorlata	volt,	 hogyha	
valahonnan	ki	akarta	szorítani	a	tömegeket,	illetőleg	egy	féléves	fokozott	ellenőrzés	
országos	szinten,	ahogy	olvasható	volt	kritikaként,	azt	hiszem,	hogy	ez	is	abszurd.

Tehát	ilyen	eszközökkel	a	rendőrség	nem	élhet.	Nem	egyes	embereknek,	illető-
leg	nem	meghatározható	embereknek	a	jogát	sérti,	viszont	komoly	alapjogsérelem,	
és	a	gyülekezési	joghoz	való	jogot	komolyan	korlátozza.	Tehát	nem	szeretnénk,	ha	
a	 jövőben	 errefelé	 indulnánk	 el.	 Szükséges	 lenne	 egyébként,	 bármennyire	 is	 nő-
nek	a	statisztikák,	már	ami	a	beadott	panaszokat	illeti,	egy	felvilágosító	kampány	
indítása,	hiszen	még	úgy	gondolom,	hogy	az	állampolgárok	annak	ellenére,	hogy	
bizonyos	esetekben	a	testülethez	fordulnak,	de	számos	más	esetben,	amikor	például	
egy	bűncselekmény	helyszínére	kihívják	a	rendőrt,	és	nem	megfelelő	tevékenységet	
végez,	vagy	olyan	mulasztást	követ	el,	ahol	bizony,	az	alapjogok	is	sérülhetnek,	ott	
lehetőség	lenne	a	testülethez	való	fordulásra,	ezt	számos	esetben	sajnos	nem	ismerik	
az	emberek.	Tehát	arra	is	kérhetnénk	a	kormányzatot,	illetve	aki	ebben	illetékesnek	
érzi	magát,	hogy	egyfajta	promóciót	is	lehetne	a	testület	mögé	tenni,	és	ezzel	párhu-
zamosan	nagyon	szeretném,	ha	a	már	említett	jogokat	is	megkapnák.	

Köszönöm	szépen,	hogy	meghallgattak.	(Taps a Jobbik soraiban.)

Elnök:	Most	megadom	a	szót	Dorosz	Dávidnak,	az	LMP-frakció	vezérszónokának.

Dr. Dorosz DávID, az LMP képviselőcsoportja részéről:	Köszönöm	szépen	a	szót.	
Tisztelt	Elnök	Úr!	Tisztelt	Ház!	Először	 is	a	magam	és	az	LMP-frakció	nevében	
szeretném	megköszönni	a	Független	Rendészeti	Panasztestület	tagjainak	az	elmúlt	
évi	munkáját.	Az	LMP	 szerint	 ez	 egy	 nagyon	 fontos,	 az	 emberi	 jogok,	 illetve	 a	
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rendőrséggel	kapcsolatos	garanciák	fenntartása	és	fejlesztése	érdekében	kifejezet-
ten	hasznos	testület,	amelynek	felállításáról	itt	már	sokan	beszéltek.	Én	egy	olyan	
adalékot	tennék	hozzá,	hogy	ne	felejtsük	el	azt,	hogy	ennek	a	testületnek	a	létrejötte	
nem	valósult	volna	meg	azok	nélkül	a	jogvédő	szervezetek,	civil	szervezetek	kez-
deményezései	nélkül,	amelyek	végül	elvezettek	ahhoz,	hogy	ezt	a	testületet	felállí-
tották,	és	amelyek	nagyon	keményen	és	nagyon	határozottan	léptek	fel	a	különböző	
rendőri	jogsértések	ellen.

Azt	gondoljuk,	hogy	ez	a	háromévente	a	parlament	plenáris	ülése	előtt	lefoly-
tatott	vita	alkalmat	teremt	arra,	hogy	időről	időre	áttekintsük	ennek	a	testületnek	a	
munkáját,	illetve	hogy	elgondolkozzunk	azon,	hogy	milyen	úton-módon	lehet	jobbá	
tenni	a	munkáját,	 illetve	hogyan	lehet	nagyobb	jogosítványokkal	felruházni	ezt	a	
testületet.

A	Lehet	Más	a	Politika	határozott	álláspontja,	hogy	ez	a	testület	jelenlegi	formá-
jában	és	jelenlegi	jogosítványaival	egy	jó	kiindulópont,	azonban	itt	nem	állhatunk	
meg,	és	további	lehetőségeket	és	további	hatásköröket	kell	biztosítani	a	testület	szá-
mára.

Szomorúan	tapasztaltuk	azokat	a	statisztikai	adatokat,	amelyeket	a	 testület	 ré-
széről	az	állásfoglalásainak	elfogadásával	kapcsolatban	hallottunk,	 illetve	 láttunk	
a	jelentésben.	Itt	kifejezetten	ez	a	most	már	mitikusan	visszatérő	3	százalékos	adat	
finoman	fogalmazva	is	nem	válik	sem	az	ország,	sem	pedig	a	rendőrség	jó	hírnevé-
nek	öregbítésére.

Egyéb	 tapasztalatok	 is	 felgyűltek,	 és	 ezeket	 a	 tapasztalatokat	 a	 testület	 folya-
matosan	 különböző	 javaslatok	 formájában	 teszi	 elérhetővé	mind	 a	 közvélemény,	
mind	pedig	a	parlamenti	pártok	számára.	Az	LMP	már	a	múlt	évben	is	egy	átfogó,	
a	Független	Rendészeti	Panasztestületet	megerősítő,	annak	hatásköreit	és	jogosít-
ványait	kiterjesztő	javaslattal	élt,	most	pedig,	néhány	nappal	ezelőtt	egy	újabb,	az	
aktuális	tapasztalatokat	és	javaslatokat	kodifikáló	törvényjavaslatot	nyújtottunk	be	
a	Ház	elé.

Én	kifejezetten	szomorú	vagyok	amiatt,	hogy	azok	a	jelenlegi	kormánypártok,	
amelyek	ellenzékben	oly	nagy	hangon	és	nagyon	sokszor	jogosan	követelték	ennek	
a	testületnek	a	felállítását,	illetve	szavazatukkal	nagyon	helyesen	hozzájárultak	en-
nek	a	testületnek	a	felállításához,	a	múlt	évben	ezt	az	átfogó	javaslatcsomagunkat,	
amely	 a	 testület	 javaslatain	nyugodott,	 és	 amely	 a	 testületet	megerősítette	volna,	
nagyobb	hatáskört	adott	volna,	és	így	az	állampolgári	jogérvényesítésnek	nagyobb	
lehetőségeket	adott	volna,	ezt	szinte	vita	nélkül	lesöpörték	az	asztalról,	és	tárgyso-
rozatba	se	vették.



(21.20)

Azt	gondolom,	azok	után,	hogy	felállítottuk	ezt	a	testületet,	és	különböző	szép	
szavakkal	elindultunk	egy	olyan	úton,	amely	a	modern	polgári	demokráciákban	is	
követendő	út,	hogy	a	rendőrséggel	szembeni	különböző	jogsértések	kapcsán	megfe-
lelő	jogosítványokkal	felruházott	testület	védje	az	állampolgári	jogokat,	én	azt	gon-
dolom,	nagyon	szomorú	az,	hogy	ezen	az	úton	jelen	pillanatban	úgy	látszik,	hogy	
a	kormánypárt	nem	kíván	továbbmenni,	de	mi	bízunk	a	fejlődésben,	bízunk	abban,	
hogy	a	nemzeti	együttműködés	rendszere	egyszer	majdcsak	kibújik	a	sarokból,	és	
éppen	ezért	néhány	nappal	ezelőtt	újabb	csomagot	terjesztettünk	a	Ház	elé.	

Nagyon	kérem	például	az	államtitkár	úr	segítségét	abban,	hogy	legalább	tárgy-
sorozatba	vegyük	ezt	a	kérdést,	mert	úgy	gondolom,	nemcsak	a	jelentésről	fontos	itt	
lényegében	post	facto	vitatkozni,	illetve	beszélni	arról,	hogy	az	elmúlt	évben	milyen	
munkát	végzett	a	testület.	Én	azt	gondolom,	hogy	ezeknek	a	jelentéseknek	a	tanul-
ságait,	 javaslatait	a	 jogszabály-alkotási	munkában	kifejezetten	hasznosítani	 lehet.	
Különösen	azért	kellene	hasznosítani,	mert	a	meggyőződésünk	és	a	tapasztalatunk	
az,	hogy	a	legtöbb	rendőr	és	a	rendőrök	túlnyomó	többsége	megfelelően,	tisztessé-
gesen,	a	jogszabályokat	követve	végzi	a	munkáját.	Éppen	az	ő	érdekük	is	az,	hogy	
azokat,	akik	hibáznak,	azokat,	akik	jogtalan	lépéseket	követnek	el,	minél	előbb	fel	
lehessen	deríteni,	és	azok	az	állampolgárok,	akik	ezzel	kapcsolatosan	sérelmet	szen-
vedtek,	kár	érte	őket,	bántódás	érte	őket,	minél	gyorsabban,	minél	erőteljesebben	
igazságot	találjanak.	Ezt	az	igazságot	az	állam	a	Független	Rendészeti	Panasztes-
tület	révén	biztosítani	tudja	számukra,	arról	nem	is	beszélve,	hogy	ez	a	rendőrségi	
működést	ezeknek	az	ügyeknek	a	tapasztalataival	javítani	fogja,	és	az	egész	ország	
érdeke	az,	hogy	a	rendőrségünk	erőteljesebben,	jobban	működjön.

Egy	olyan	 aspektus	 van,	 amellyel	 kapcsolatban	hiányérzetünk	van	 a	 jelentés-
sel	kapcsolatban,	az	pedig	az,	hogy	nem	látjuk	a	 jelentésből	kitűnni,	a	Független	
Rendészeti	Panasztestület	hogyan	ítéli	meg,	hogy	az	a	fontos	munka,	amit	végez,	
globálisan	hogyan	hat	a	magyar	állampolgárok	rendőrségbe	vetett	bizalmára,	illetve	
hogyan	hat	arra,	hogy	a	magyar	állampolgárok	hogyan	érzik	azt,	hogy	ha	úgy	érzik,	
hogy	velük	szemben	jogtalanságot,	illetve	jogsértést	követ	el	a	rendőrség,	milyen	
eszközökkel	élhetnek,	illetve	mennyire	bíznak	abban,	hogy	ezek	az	eszközök,	ezek	
a	jogorvoslati	utak	valóban	kárpótlást	és	enyhülést	tudnának	nyújtani	számukra.	Azt	
gondolom,	ez	egy	nagyon	fontos	kérdés,	hiszen	nemcsak	az	a	fontos,	hogy	létezzen	
és	működjön	egy	 ilyen	 testület,	hanem	az	 is,	hogy	ennek	a	 tudatát	minél	 jobban	
elterjesszük	a	társadalomban,	minél	jobban	lássák	azt	az	emberek,	hogy	igenis,	van	
egy	olyan	testület,	amelyhez,	ha	fordulnak,	gyorsan,	időben,	megfelelően	és	szak-
szerűen	segítséget	fognak	kapni.	Minimum,	hogy	a	következő	években	erre	a	folya-
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matra	nagyobb	hangsúlyt	kell	fektetni,	és	ennek	a	folyamatnak	meg	kell	jelennie	a	
jelentésben	is.	

Ennek	ellenére,	illetve	a	különböző	kisebb-nagyobb	negatívumok	ellenére,	ame-
lyek	főleg	a	testület	eredményességére	vonatkoznak,	az	LMP-frakció	nem	fog	zsák-
bamacskát	árulni,	támogatni	fogjuk	ennek	a	beszámolónak	az	elfogadását.	Viszont	
még	egyszer	hangsúlyosan	szeretnénk	kérni	és	felszólítani	a	kétharmados	kormány-
párti	frakciókat,	hogy	a	múlt	évvel	ellentétben	fontolják	meg	azt,	hogyan	lehetne	
ennek	a	testületnek	a	munkáját	jobbá	tenni,	hogyan	lehetne	elkerülni	azt,	hogy	ezek	
a	javaslatok	évről	évre	visszatérően	ne	csak	kötelezően	elolvasandó,	utána	a	lomtár-
ba	kerülő	javaslatok	maradjanak,	amelyek	lényegében	csak	az	írott	malaszt	szintjén	
jelennek	meg	a	törvényalkotási	folyamatban.	

Azt	gondolom,	mindannyiunk	érdeke	egy	jobb,	szakszerűbben	és	erőteljesebben	
működő	rendőrség,	mindannyiunk	érdeke	az,	hogy	az	állampolgárok	még	könnyeb-
ben,	gyorsabban,	szakszerűbben	kapjanak	jogorvoslati	lehetőséget,	és	ennek	egyik	
garanciája	a	Független	Rendészeti	Panasztestület,	amelynek	egyik	kiinduló	modell-
változata,	amely	modellül	szolgált	létrehozásakor,	Angliában	működik,	és	mi	pont	
az	angol,	viszonylag	erőteljes	panasztestülethez	szeretnénk	közelíteni	a	magyar	pa-
nasztestületet	a	 testület	 javaslatai	alapján,	s	ehhez	kérjük	a	kormánypárti	 többség	
támogatását.	Úgy	gondolom,	önöknek	is	érdekük	az,	hogy	az	állampolgárok	átlát-
hatóbban,	gyorsabban	és	 szakszerűbben	kapjanak	 segítséget,	önöknek	 is	 érdekük	
az,	hogy	egy	erősebb,	szakszerűbb	Független	Rendészeti	Panasztestületünk	legyen.

Köszönöm	szépen.

Elnök:	Tisztelt	Országgyűlés!	A	vezérszónoki	felszólalások	végére	értünk.	Meg-
kérdezem	önöket,	kíván-e	még	valaki	felszólalni.	

Jelentkezőt	nem	látok,	így	megkérdezem	Juhász	Imre	elnök	urat,	kíván-e	vála-
szolni.	(Dr. Juhász Imre jelzésére:)	Igen,	jelzi.	Elnök	Úr,	öné	a	szó,	válaszoljon	a	
vitában	elhangzottakra.

Dr. Juhász ImrE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke:	Tisztelt	Elnök	Úr!	
Tisztelt	Ház!	Általában	köszönettel	vesszük	a	támogató	álláspontok	tisztelt	házbe-
li	 tolmácsolását,	úgy	a	vezérszónokoknak,	mint	a	bizottsági	álláspontot	 ismertető	
képviselő	úrnak.

Nagyon	röviden	a	felszólalók	sorrendjében.	Harangozó	képviselő	úr	annak	a	re-
ményének	adott	hangot,	hogy	nagyobb	lesz	az	elfogadottság	az	ORFK	részéről.	Azt	
gondolom,	ez	elsősorban	egyébként	nem	a	panasztestület	kompetenciája,	hogy	ezt	
kutassa,	mi	 lehetett	a	2010.	évben	a	valóban	alacsony	szám	oka.	Én	csak	osztani	
tudom	azt	a	meglátását,	azt	a	reményét,	hogy	ez	a	szám	jobb	lesz.	Ezt	Dorosz	kép-



viselő	úrnak	és	Staudt	képviselő	úrnak	is	mondom,	hogy	a	2011.	évre	vonatkozó	
éves	jelentésünk	hamarosan	elkészül,	és	az	előzetes	adatok	azt	mutatják,	hogy	jóval	
magasabb	lesz	az	elfogadottsági	arány.	Tehát	a	részben,	illetőleg	a	teljesen	elfoga-
dott	állásfoglalások	száma	valahol	30	és	40	százalék	között	várható.	Azt	gondolom,	
nem	is	nekünk	kell	kutatni	elsősorban,	hogy	mondjuk,	a	2010.	évben	mi	lehetett	az	
ok.	Nyilván	sokféle	oka	volt	ennek,	valószínűleg	a	panaszok	típusa	is	sajátos	volt,	
2009-ben	elég	sok	volt	a	tömegoszlatási	és	a	bizonyos	tömegkezelésekkel	kapcsola-
tos	ügyek	száma.	Ez	2011-ben	már	tényleg	nem	így	van,	de	mondom,	én	ezt	az	okot	
nem	 tudom	 innen	megmondani,	 nem	 is	 hiszem,	 hogy	 a	 panasztestületnek	 erről	
lenne	információja.	

Félreértés	lehetett	a	honvédelmi	bizottság	előtti	kijelentéssel	kapcsolatos	meg-
jegyzés,	én	azt	gondolom,	bármennyire	is	a	döbbenetének	adott	hangot,	mert	én	ott	
is	azt	mondtam,	hogy	javuló	kapcsolatok	vannak	az	Országos	Rendőr-főkapitány-
sággal,	ezt	a	beszámolóban	is	tartottuk,	most	is	tartom	és	vállalom.	

Amit	pedig	az	Alapjogi	Ügynökség	igazgatójának	látogatása	kapcsán	mondtam,	
idézném	is:	„Kár,	hogy	a	Magyarországot	a	közelmúltban	demokratikus	elkötele-
zettségének	megkérdőjelezése	okán	uniós	irányból	ért	támadások	során	nem	jelent	
meg	ellenérvként,	hogy	Európában	csak	néhány,	a	Független	Rendészeti	Panasztes-
tülethez	hasonló	társintézmény	létezik,	és	hazánkban	2008	óta	változatlan	feltéte-
lekkel,	zavartalanul	dolgozhat	a	rendőrség	civil	kontrollját	jelentő	szerv.”	Én	ebben	
most	sem	látom	azt,	hogy	azt	mondtam	volna,	hogy	ez	az	egyetlen	szerv,	amit	a	
kormány	változatlanul	hagyott,	én	a	panasztestülettel	kapcsolatban	mondtam,	amit	
mondtam,	és	ezt	szintén	tartom	és	vállalom.

A	sorban	következő	Staudt	képviselő	úr	véleményeit	 és	 javaslatait	 górcső	alá	
véve	annyiban	kommentálnám,	hogy	természetesen	minden	szabályozást	mindig	le-
het	javítani,	ezt	nyilván	jogászként	is	és	nem	jogászként	is	meg	lehet	erősíteni,	ezért	
is	tettük	meg	a	javaslatainkat.	Tehát	itt,	azt	gondolom,	nincsen	különösebb	ellentét,	
és	azt	mondottam,	hogy	addig	pedig	a	szükséges	és	elégséges	feltételek	adottak	a	
működésünkhöz,	ezek	között	a	keretek	között	kell	dolgoznunk,	és	azt	gondolom,	
hogy	amit	ezekből	a	keretekből	ki	 lehetett	hozni,	 azt	a	panasztestület	ki	 is	hozta	
ebben	az	elmúlt	három	évben.

(21.30)

A	képviselő	úr	figyelmét	 tisztelettel	 felhívnám	egy	 ellentmondásra	 a	 tekintet-
ben,	amit	mondott	a	rendőrséggel	való	viszonyunk	és	az	állásfoglalásaink	elfoga-
dottságával	kapcsolatban.	Ugyanis	ebben	a	logikában,	miután	valóban	semmilyen	
szabály	nem	tiltja	azt,	hogy	szakmai	kapcsolatot	tartsunk	a	rendőrséggel,	én	nem	
látok	összefüggést	abban,	hogy	ha	ezek	szerint	a	javuló	viszonyok	között	rosszabb	
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az	elfogadottság,	akkor	ebből	nem	vonható	le	semmilyen	olyan	jellegű	következte-
tés,	amit	Staudt	képviselő	úr	levont,	ugyanis	ez	akkor	lenne	logikus,	hogyha	javuló	
viszonyok	között	 az	elfogadottság	 is	valóban	pozitív	 irányba	változott	volna.	De	
miután	ez	éppen	fordítva	van,	én	azt	gondolom,	hogy	nincs	ilyen	jellegű	összefüg-
gés.	A	jobb	viszonyok	között	is	van	nagyobb	elutasítottság,	és	azt	gondolom,	hogy	
2011-ben	meg	majd	más	eredmények	lesznek,	mint	mondottam,	ennek	az	okait	nem	
a	panasztestületnek	kell	kutatnia.	

Egyébként	nekünk	muszáj	az	Országos	Rendőr-főkapitánysággal	kapcsolatokat	
ápolni.	Mi	nagyon	nagy	hangsúlyt	helyezünk	arra,	és	én	ezt	el	 is	mondtam,	és	a	
beszámoló	is	tartalmazza,	hogy	a	rendőrség	is	jobban	megismerje	a	panasztestületi	
állásfoglalások	hátterét.	Ezért	is	vállalkozunk	arra,	hogy	akár	oktatási	jelleggel,	akár	
állománygyűléseken	kifejtsük	azt	a	kőkemény	álláspontot,	amit	a	panasztestület	az	
állásfoglalásain	keresztül	megfogalmaz.	

A	társadalmi	ismertséggel	kapcsolatban,	amit	a	képviselő	úr	mondott,	valóban	
van	még	tennivaló.	Nekünk	ebben	elég	szerény	lehetőségeink	vannak,	tehát	nyil-
vánvalóan	 nincs	 pénzünk	 arra,	 hogy	 nagy	 reklámkampányokat	 indítsunk.	 Amit	
lehet	 szerény	 körülmények	 között,	 azt	megtesszük.	 Szórólapokat	 gyártunk,	 ezek	
nemcsak	a	rendőrségen	érhetők	el,	hanem	például	az	önkormányza	toknál,	illetőleg	
a	polgármesteri	hivataloknál	is,	egy	szerény	tévéreklám	is	készül,	amint	említettem,	
folyóiratot	 alapítottunk,	 konferenciákat	 rendezünk.	 Tehát	 vannak	 nyilvános	 ren-
dezvényeink,	van	arra	való	törekvésünk,	hogy	ez	a	társadalmi	ismertség	nőjön.	Az	
állásfoglalásainkban	pedig	mindig	elmarasztaljuk	a	rendőrséget	abban	az	esetben,	
hogyha	a	potenciális	panaszost	az	intézkedés	kapcsán	nem	oktatják	ki	a	panaszjogá-
ra,	beleértve	a	Független	Rendészeti	Panasztestülethez	való	fordulás	jogát	is.	

Dorosz	 Dávid	 képviselő	 úrral	 kapcsolatosan,	 amit	 a	 statisztikával	 kapcsolat-
ban	mondottam,	azt	itt	is	fenntartom.	Szerintem	ez	változni	fog,	és	javulni	fog.	Itt	
értesültem	egyébként,	az	Országházban	az	időközben	benyújtott	és	általa	említett	
módosító	javaslatokról,	azokat	azonban	nem	ismerem,	nem	tudom,	mennyiben	tük-
rözik	a	beszámolóban	egyébként	több	mint	húsz	oldalon	sorolt,	általunk	megfogal-
mazott	javaslatokat.	

Ez	már	korábban	is	itt	elhangzott	Kontrát	államtitkár	úrtól,	és	azt	hiszem,	hogy	
Harangozó	képviselő	úr	is	mondotta,	összességében	át	kell	gondolni	nyilvánvaló-
an,	 hogy	milyen	 irányban	 kell	 a	 panasztestületet	 szabályozni,	 a	 jogi	 környezetet	
változtatni.	Ebben	természetesen	a	panasztestület	továbbra	is	partner,	és	ha	konkrét	
javaslatok	vannak,	azt	nagyon	szívesen	véleményezzük,	és	támogatjuk,	amennyiben	
megegyezik	az	elképzeléseinkkel,	természetesen	tudomásul	véve	és	tudva	azt,	hogy	
a	döntés	az	Országgyűlés	kezében	van.



Hiányérzetét	 fogalmazta	meg	a	képviselő	úr	még	a	globális	bizalmat	 illetően,	
mármint	a	rendőrséget,	illetve	a	globális	bizalmat	illetően.	Az	az	igazság,	hogy	erre	
nézve	nekünk	adataink	nincsenek,	hiszen	nyilvánvalóan,	akik	hozzánk	fordulnak,	
azok	még	nem	valószínű,	hogy	teljes	egészében	ennek	a	bizalomnak	a	letéteménye-
sei,	de	olyan	jellegű	visszajelzést	nem	tudok	elképzelni,	amely	mondjuk,	országos	
szinten	mutatná	azt,	hogy	most	jelen	pillanatban	milyen	a	bizalmi	indexe	a	magyar	
rendőrségnek.

A	képviselő	urak	hozzászólását	talán	ennyiben	tudnám	kommentálni.	
Szeretném	megköszönni	azt	is,	hogy	Kontrát	államtitkár	úr	említette	a	javasla-

tainkkal	kapcsolatban,	hogy	azokat	a	kormány	megfontolja.	Úgy	gondolom,	és	ez	a	
képviselő	úrnak	is	nyilvánvalóan	megfelelő	válasz,	hogy	elindulhat	egy	olyan	folya-
mat,	amely	a	szükséges	törvénymódosításokat	kidolgozza	és	aztán	meg	is	valósítja.

Köszönöm	szépen	a	figyelmet,	Elnök	Úr.	(Taps.)

Elnök:	Megköszönöm	Elnök	Úr	válaszait,	és	megkérdezem	a	határozati	javaslatot	
beterjesztő	bizottságot	képviselő	Ágh	Péter	urat,	hogy	kíván-e	válaszolni	a	vitára.	
(Ágh Péter nemet jelez.)	Nem	kíván.	Így	az	általános	vitát	lezárom.	

Mivel	az	előterjesztéshez	nem	érkezett	módosító	javaslat,	részletes	vitára	nem	
kerül	sor,	következő	ülésünkön	az	előterjesztés	elfogadásáról	döntünk.

Köszönjük	a	tisztelt	panaszbizottság	képviselőinek,	munkatársainak	a	részvéte-
lét.	Kívánok	további	eredményes	munkát!	

2012. évi tavaszi ülésszak március 5–6-ai ülésének első ülésnapja

Balczó zoltán elnök:	Tisztelt	Országgyűlés!	Soron	következik	a Független Ren-
dészeti Panasztestület 2008–2010. évi tapasztalatairól szóló beszámolójának el-
fogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. 
A	honvédelmi	 és	 rendészeti	 bizottság	önálló	 indítványát	H/5790.	 számon	kapták	
kézhez	a	képviselők.	

A	H/5790/2.	számú	módosító	javaslatról	a	H/5790/3.	számú	ajánlásában	az	em-
beri	jogi	bizottság	úgy	foglalt	állást,	hogy	az	nem	felel	meg	a	Házszabály	rendelke-
zéseinek,	így	erről	nem	kell	döntenünk.	

Most	az	előterjesztés	eredeti	szövegéről	határozunk.	Emlékeztetem	önöket,	hogy	
a	kormány	támogató	álláspontja	az	általános	vita	során	már	elhangzott.	

Kérdezem	a	tisztelt	Országgyűlést,	hogy	elfogadja-e	a	H/5790.	számú	ország-
gyűlési	határozati	javaslatot.	Kérem,	szavazzanak!	(Szavazás.) 

Kimondom	a	határozatot:	az	Országgyűlés	287	igen	szavazattal,	nem	szavazat	
nélkül,	36	tartózkodás	mellett	a	határozati	javaslatot	elfogadta.	[...]
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