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Járatlan úton az emberi jogokért – 
A Független Rendészeti Panasztestület első évei

Ez a pillanat is eljött: 2014. február 25-én lejárt a Független Rendészeti Panasztes-
tület (továbbiakban: Panasztestület) elsőként megválasztott és még regnáló tagjai-
nak1 mandátuma. A 2008-ban megválasztott öt tag közül a hatéves mandátumot 
nem töltötte ki Kaltenbach Jenő, a Panasztestület első elnöke, aki 2010. július 1-jén 
máig tisztázatlan körülmények között lemondott és e sorok írója sem, miután 2013. 
március 25-én az Országgyűlés alkotmánybíróvá választott, és az Alkotmánybíró-
ságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10. §-ában foglaltakra figyelemmel, valamint a 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bek. b) pontjára tekintettel, 
a Független Rendészeti Panasztestület elnöki funkciójáról, valamint testületi tagsá-
gomról le kellett mondanom.2 Azonban az a több, mint öt év, amit testületi tagként, 
illetve ebből az a közel három év, amit elnökként a Panasztestületben töltöttem, 
talán lehetővé teszi, hogy jelen cikk segítségével az immár történelemmé váló első 
panasztestületi formáció mindennapjait, talán kevéssé ismert időnkénti csetléseit-
botlásait kicsit közelebb hozzam folyóiratunk olvasóihoz.

dr. Juhász Imre Phd – jogász, alkotmánybíró, a Független Rendészeti Panasztestület volt elnöke
1 Fráterné dr. Ferenczy nóra, dr. kádár andrás krIstóF és dr. FéJa andrás
2 2013. április 13-i hatállyal
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Történeti előzmények

Ha a Panasztestületről van szó, akkor különösen fontos a létrehozásához vezető 
okok legalább vázlatos megemlítése, hiszen legújabb kori demokráciánk „fejlődés-
történetének” egyik mélypontja mindaz, ami a rendészeti jogalkalmazásban 2006 
őszén hazánkban történt. Persze semmi sincs előzmények nélkül. Ismertek azok, 
a polgárok viszonylag nagy számát érintő, rendőri jogsértések, amelyek először 
csak elvétve, aztán mind sűrűbben jelentkeztek (mint például a METÉSZ tűntetés 
szétverése 1997-ben még Kuncze Gábor belügyminisztersége idején, 2002-ben a 
Kempinski Hotelnél, 2003-ban a Gesztenyés-kertben, vagy a Kvassay-zsilipnél tör-
téntek) – elsősorban az ország fővárosában és kizárólag ún. balliberális kormányok 
égisze alatt. 2006 szeptemberében a miniszterelnök korábbi hazugságait beismerő 
beszédének nyilvánosságra kerülése rapid tömegmozgalmat generált, amely kü-
lönösen az MTV-székháznál véres összecsapássá fajult a tömeg és a rendvédelmi 
szervek között. A következő napokban az utcai zavargások folytatódtak, amelyekkel 
párhuzamosan a rendőri erők átvették a kezdeményezést és válogatás nélküli utcai 
hajtóvadászatot folytattak a zavargások vélt vagy valós résztvevői ellen (mindmáig 
tisztázatlan pl. a Magyar Rádió székházának udvarán működő és a jogsértésekben 
élenjáró alegység szerepe). Ezen előzményekkel terhelten, lassan-lassan konszoli-
dálódni látszó viszonyok között került sor az önkormányzati választásokra, amelyet 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának megünneplése köve-
tett. Az évforduló napján (illetve azt megelőző éjjelen a Kossuth tér erőszakos kiürí-
tésekor) a rendőri erők mindvégig arrogánsan léptek fel, s ez végül a Fidesz ’56-os 
megemlékezésén résztvevők ok nélküli megtámadásához, brutális rendőri fellépés-
hez vezetett, amelynek során nagy számban súlyos személyi sérülésekkel is járó 
tömeges emberi jogi jogsértések történtek. Az érintett rendőri vezetők felelősségre-
vonásának elmaradása (sőt egyes rendőri vezetők kitűntetése) megmutatta, hogy a 
sérelmezett rendőri intézkedések elleni panaszmechanizmus nem működőképes. Az 
olyan civil kezdeményezések, mint például a Civil Jogász Bizottság csak részben 
tudta betölteni azt az űrt, amit a hivatalos szervek okoztak azzal, hogy az október 
23-án történtek tisztességes kivizsgálására lényegében nem mutattak szándékot.3

2006. október 23-a természetesen sok tanulsággal szolgált, ezek közül csak 
egyet emelhetünk ki témánk szempontjából, mégpedig azt, hogy a büntető- vagy 
szabálysértési eljáráson kívül eső rendőri fellépés vizsgálata nem maradhat (intéz-
ményesített) civil kontroll nélkül. Hosszas huzavona után, amit nevezhetünk komp-
romisszumnak is, született meg a Független Rendészeti Panasztestület létrehozá-

3 Mint ismeretes, a felelősségrevonás csak a 2010-es kormányváltás után kapott lendületet.
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sának gondolata, amely indulásakor nem volt túl népszerű hivatalos berkekben. A 
balliberális kormány-koalíció, amely tagadta felelősségét a 2006-os rendőrterror 
vonatkozásában (tagadja ma is), kényszer hatására és ímmel-ámmal cselekedett. 
Meggyőződésem, hogy az akkori ellenzék (a mai kormánypártok) talán a felemás 
helyzet miatt olyan valaminek a létrehozásában segédkezett, ami nem sokban ha-
sonlított arra, amit szerettek volna elérni…

Az amúgy is padlón lévő, megtépázott rendőrség pedig úgy érezte, más sem 
hiányzott, mint egy ilyen „civil bagázs”, akik talán majd minden napszakban vizs-
latják a nehéz sorsú rendvédelmet az utcai járőrtől a vadonatúj vízágyúig.

Talán csak a jogkereső polgárok bizakodtak, illetve azon részük, akik egyáltalán 
hallottak valamit az új panaszfórumról.

A Panasztestület megalakulása

A jogalkotó a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításával terem-
tette meg a Panasztestület jogszabályi alapjait. A módosítást tartalmazó 2007. évi 
XC. törvény (hatályos: 2007. IX. 1-jétől, továbbiakban: Rtv.-módosítás) akként ren-
delkezett, hogy a Panasztestület tagjait első ízben 2008. január 1-jéig kell megvá-
lasztani. A részletszabályokat főként az Rtv. 6/A.–6/C. és 92–93/B. §§-ai szabályoz-
ták. Ezek elemzésétől – hely hiányában és annak okán is, hogy viszonylag kitárgyalt 
jogszabályi rendelkezésekről van szó – ehelyütt eltekintünk. Az azonban tény, hogy 
a vonatkozó joganyag nem kellően cizellált és némi joghézaggal is terhelt volt.

A Tisztelt Ház végül is – általam ismeretlen okokból –, ami a Panasztestület 
tényleges felállítását illeti nem tartotta be a törvényi határidőt, mivel az első öt tagot 
(köztük engem) csak 2008. február 25-én választotta meg, listán, minősített több-
séggel. Én a hírről külföldön, Brüsszelben értesültem, ahol hivatalos úton tartóz-
kodtam. Így a megválasztás okiratait nem tudtam személyesen átvenni az akkori 
házelnöktől, Szili Katalintól, aki tagtársaimat, megválasztásunkat követően, irodá-
jában fogadta.

Az Rtv.-módosítás ugyan azt is kimondta, hogy az Országgyűlés elnöke az ál-
lamháztartásért felelős miniszter bevonásával gondoskodik a Panasztestület elhelye-
zéséről és működésének feltételeiről, azonban ez sem ment egyik napról a másikra. 
Ebből kifolyólag a Panasztestület alakuló ülését 2008. március 5-én az Országgyű-
lés Irodaházában (népszerűbb nevén a Fehér Házban) tartotta. Az MSZP-s Mandúr 
László elnökölt az egyik kis tanácsteremben, amely néhány hétre az „otthonunk 
lett”. A Panasztestület tagjai egyidejűleg elnökké választották a korábbi ombuds-
mant és korelnököt, Kaltenbach Jenőt, illetve az újonnan megválasztott elnök sze-
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mélyemben elnökhelyettest nevezett ki akadályoztatása esetére. A testületi ülés az 
Ügyrendet március 7-én fogadta el. A Panasztestület működését a kezdeti időszak-
ban nagymértékben korlátozta, hogy lényegében nem álltak rendelkezésre a műkö-
déshez szükséges tárgyi és személyi feltételek. A titkárságvezető és a munkatársak 
alkalmazására viszonylag gyorsan sor került ugyan, de az elhelyezés csak 2009 ta-
vaszára rendeződött (2008. május 1-jén költöztünk át a kijelölt, és engem leszámít-
va a tagok többsége által végleges elhelyezésként elfogadott irodacsoportba, de az 
egykori szolgálati lakások átépítése és felújítása teljes egészében „benntlakás alatt” 
történt) a Balassi Bálint utca 3. sz. alatt, az országházi postabontót, hőközpontot és 
még lakott szolgálati bérlakásokat is rejtő régi épületben.

A tevékenységi területek és kapcsolatrendszer

A Panasztestület tagjai kezdettől fogva azt vallották, hogy az emberi jogok ügyéért 
való küzdelemben össze kell fogni nem csak a jogvédő szervekkel, de a közös érde-
kek mentén a rendőrséggel is. Úgy vélem, a Panasztestület ezt mindvégig szem előtt 
tartotta. Persze voltak e kapcsolatrendszerben jól elkülöníthető szakaszok. Szám 
szerint három szakaszról beszélhetünk. Meg kell különböztetni a megalakulástól 
2010 nyaráig és utána az elnöki periódusom végéig tartó és az azt követő interreg-
num időszakát.

Az I. szakasz

Az I. szakaszban útkeresés jellemezte a Panasztestület működését. Nehezen barát-
koztak meg az új intézménnyel a rendőri szervek és a találkozók, szakmai „kon-
ferenciák” pedig formálisak és improduktívak voltak. Nem volt ritka a kemény 
ellenállás sem a legfelsőbb rendőri vezetők részéről. Jellemző példa az adott pa-
naszban érintett eljáró rendőrök Panasztestület általi meghallgatásának kérdése. 
Munkatársunk az érintett városban a helyszínen meghallgatta az intézkedő rendőrt, 
akinek természetesen önkéntes döntése volt, hogy a Panasztestület rendelkezésére 
áll. Ennek ellenére vagy éppen ezért azt kellett tapasztalnunk, hogy ezt követően 
már nem sok esetben volt lehetőség a meghallgatásra, mivel felső vezetői intézke-
désre az állományt kifejezetten eltiltották az ilyen természetű együttműködéstől. 
Álláspontunk az volt, hogy miután a rendőrnek módja lett volna a közreműködést 
megtagadni nem aggályos ez a lehetőség és az volt a tapasztalatunk, hogy az ilyen 
esetekben a Panasztestület is bővebb anyagból tájékozódott és jobban megértette az 
eljáró rendőr motivációit.
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A megalakuláskor és közvetlenül azt követően tapasztalt lelkesedés hamar 
alábbhagyott és a Panasztestületnél a hangulat egyre komorabb lett. Ennek egyik 
oka látszólag szakmai, de valójában vastagon politikai indíttatású volt, természe-
tesen nem abban az értelemben, hogy a tagok tevékenységükkel összefüggésben 
valamiféle kívülről, pl. a politika világából érkező utasítást teljesítettek volna. Vé-
leményem szerint ez esetben a politikai indíttatás nem jelentett mást, mint azt, hogy 
a 2008–2010 közötti időszakban az utcán és/vagy a nagypolitika világában történő 
– időnként meglehetősen felfokozott indulattal szerveződő és lezajló – események 
és a felgyorsult gazdasági-társadalmi változások hatásai alól a tagok nem minden 
esetben tudták maradéktalanul függetleníteni gondolkodásukat.

A lassan-lassan egyre sűrűbben érkező panaszok lényegében kétféle típusba 
tartoztak. Az úgynevezett egyedi eseteket panaszoló polgárt igazoltatás, esti séta, 
közúti ellenőrzés stb. során érte vélt vagy valós sérelem a rendőrség részéről. Ezen 
ügyek megítélésében általában nem volt disszonancia a tagok között: az esetek 
többségében egyhangú döntéssel marasztaltuk el a rendőrséget, vagy utasítottuk el 
a panaszt. Abban a pillanatban azonban, ha a tárgyi ügy, illetve az ügyben tapasz-
talt markáns és sokszor agresszív rendőri fellépés a gyülekezési joggal, a szabad 
véleménynyilvánítással függött össze, akkor általában 3:2 arányban alulmaradtunk 
Fráterné Ferenczy Nórával és ez azt jelentette, hogy az adott rendőri fellépés szük-
ségszerűnek, törvényesnek és arányosnak találtatott – legalábbis a panasztestületi 
többség álláspontja szerint. Ezen véleményemet megalapozzák a gyülekezési joggal 
és az ebből fakadó tömegoszlatással kapcsolatos korabeli panasztestületi állásfogla-
lások (pl. Clark Ádám tér4 – 2008. április, Szabadság tér5 2008. szeptember)6, és az e 
tárgyban írt különvéleményeim sora. A Kaltenbach–Kádár–Féja összetételű többség 
(egy-egy kivétellel) kitartóan védte a rendőrség korlátlan tömegoszlató hatalmát és 
gyakorlatán, illetve álláspontján nagyrészt akkor sem változtatott, amikor már az 
egykori panaszok ügyében a bírósági ítéletek is csordogálni kezdtek, kimondva több 
korábbi – a panasztestületi többség által jogszerűnek talált – tömegoszlatás jogsértő 
voltát pl. a Clark Ádám téri ügyben. Meggondolásra csak az Alkotmánybíróságnak 
a gyülekezési tv.-t a kötelező tömegoszlatás vonatkozásában kigyomláló határozata 
[78/2008 (V. 29.) AB határozat], illetve egy a már említett, Kempinski Hotel előtti 
2002-es spontán gyülekezés okán alkalmazott tömegoszlatás utáni strasbourgi Em-

4 32/2008 (VII. 9.) sz. állásfoglalás
5 15–16/2009 (I. 28.) sz. állásfoglalások
6 A rendőrség nem elégedett meg az oszlatással és a körülzárt emberek egy részét, így többek 

között Budaházy Györgyöt is, megbilincselve előállították. Később a bíróság (Fővárosi Ítélőtábla) pol-
gári perben 800 000 Ft kártérítést ítélt meg Budaházy Györgynek a szabadsághoz fűződő jog sérelme 
okán. Érdekes lenne egyszer összeszámolni, hogy 2006–2010 közötti jogsértésekért mennyi kártérítést 
fizetett ki a rendőrség, illetve végső soron az adófizetők.
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beri Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítélete (az ún. Bukta-ügy) késztette – nem 
túl nagy elánnal – a többségi álláspontot. Ez azért is volt fájó számomra, mert e pa-
nasztestületi többség nem volt hajlandó tudomásul venni (akárcsak ebben az időben 
a rendőrség), hogy a strasbourgi EJEB az emberi jogok európai egyezménye alapján 
egészen más gyakorlatot alakított ki, tagadva a békés (illetve ezen túlmenően és le-
egyszerűsítve: engedély nélküli) gyülekezések esetén a mérlegelés nélküli oszlatási 
kötelezettséget és gyakorlatot, amelyet a magyar rendőrség is követett. A jogalkal-
mazó rendőrséget és a panasztestületi többséget az sem zavarta, hogy az embe-
ri jogok európai egyezménye már 1993-ban törvénnyel kihirdetett jogszabályként 
(1993. évi XXXI. tv.) létezett Magyarországon, tehát nem valami ködös nemzetközi 
egyezményről volt szó. Az kétségtelen, hogy normatív értelemben fennállt egyfajta 
kollízió, de éppen ez növelte meg a jogalkalmazók felelősségét. 

Lassú változás jeleként 2009-ben már árnyaltabb volt a testületi döntések képe, 
hiszen az Alkotmánybírósággal vagy bírósági ítéletekkel mégsem lehetett nyíltan 
szembehelyezkedni. 

Ebben az évben azonban még történt valami, ami felkorbácsolta az indulatokat.
Kaltenbach Jenő elnök tevékenységét Fráterné Ferenczy Nóra és jómagam a 

fentiekben vázolt „szakmai” ellentétet leszámítva is negatívan ítéltük meg. Ennek 
oka az volt, hogy jó néhány – elsősorban igazgatási jellegű – döntésből kirekesztve 
éreztük magunkat, illetve egyre kevesebb információ jutott el hozzánk a Panasztes-
tület működése szempontjából fontos kérdésekben és közvetlen munkatársaink (egy 
tagra egy teljes és egy fél státus jutott) is hátrányos megkülönböztetést szenvedtek 
pl. a bérezés terén. Sajnos – az I. szakasz végét kivéve (amikor személycsere történt 
e fontos poszton) – a titkárság vezetése sem állt a helyzet magaslatán. 

A borúlátás másik oka egy, a rendőrségi törvény összeférhetetlenségi szabálya-
inak értelmezése körül kialakult vita volt. E vita miatt jelentősen megromlott a vi-
szony az elnökkel és kisebb mértékben az őt támogató két taggal is. A lavinát az 
indította el, hogy 2009. szeptember 30-án testületi ülésen Fráterné Ferenczy Nóra 
taggal egyetértésben emlékeztettem az elnököt arra, hogy mivel betöltötte 62. élet-
évét, azaz elérte a saját jogú öregségi nyugdíjkorhatárt, személyével kapcsolatban 
a rendőrségi törvényben írt összeférhetetlenségi ok állt be, amely a mandátumának 
megszűnéséhez vezethet. A továbbiak természetesen függtek Kaltenbach Jenő hoz-
záállásától, illetve az Országgyűlés álláspontjától (döntésétől). Az ülésen az elnök 
nem nyilatkozott, de később egy rádióinterjúban politikai támadásnak minősítette 
a személyét illető felvetést. Amikor 2009. október 14-ei testületi ülésen a témá-
ra visszatértünk, Kaltenbach Jenő azt mondta, hogy az inkriminált interjúban nem 
politikai támadásról beszélt, hanem azt állította, hogy az ellene irányuló támadás 
mögött személyes ambíciók lehetnek. Ezzel nyilvánvalóan rám célzott. Erről csak 
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annyit kívánok elmondani, hogy ismerve a 2006–2010 közötti Országgyűlés össze-
tételét, prioritásait egy esetleges új tag megválasztása esetén, semmilyen személyes 
ambíció nem vezérelhetett minket, amikor a törvénysértő állapotot szóvá tettük. 
Miután Kádár András és Féja András (illetve Kaltenbach Jenő), bár nem zárkóz-
tak el mindannyian és végleg a törvényhozó hivatalos megkeresésétől, valójában 
semmit nem tettek az Országgyűlés mindenkire nézve iránymutató állásfoglalása 
érdekében, Fráterné Ferenczy Nóra testületi taggal a vonatkozó jogszabályokat is-
mertető kérdéssel fordultunk a törvényhozáshoz, illetve annak két szakbizottságá-
hoz. E bizottságokra azért esett a választás, mert éves jelentési kötelezettségünk és a 
tagjelölés procedúráját illetően szoros kapcsolatban álltak és állnak a Panasztestület 
tevékenységével (emberi jogi és honvédelmi). Bár a magam részéről Kaltenbach 
Jenő tagsági viszonyát és elnöki megbízatását és e körben kifejtett tevékenységét 
a továbbiakban illegitimnek tekintettem, a Panasztestület működőképességének 
fenntartása érdekében azonban további lépéseket nem tettem, megelégedtem ennek 
jegyzőkönyvi rögzítésével és ezt követőn a kérdés már nem szerepelt a napirenden 
egészen addig, amíg 2010 nyarán fordulat nem következett be. Nyilvánvalóan az is 
az átmeneti nyugvás irányába hatott, hogy a legilletékesebbnek tekinthető Ország-
gyűlés „agyonhallgatta” az ügyet. 

Fontos döntések 2009-ben

Visszakanyarodva a 2009-es esztendőre, felmutathatók jelentős állásfoglalások is, 
amelyek bizonyára alakítóan hatottak a jogalkalmazásra is7. 

– A Panasztestület fontos megállapításokat tett a tájékoztatási kötelezettséggel 
kapcsolatosan8, mikor a Szolgálati Szabályzat 73. §-ának (1) és (4) bekezdései, va-
lamint a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról 
szóló 15/1990. (V. 14.) BM rendelet vonatkozó rendelkezései alapján kimondta, 
hogy csapaterő alkalmazásánál a csapaterőbe szervezett rendőrök nincsenek olyan 
helyzetben, hogy felvilágosítás-adási kötelezettségnek eleget tudjanak tenni, ezért 
ilyenkor ez a szükséges információkkal rendelkező parancsnokot, illetve esetleg a 
rendbiztosokat terheli. Emiatt az érintett parancsnokok elérhetőségének megadását 
nem lehetett volna megtagadni, ez sértette a tisztességes eljáráshoz való alapvető 
jogot. A panaszt a világos jogszabályi rendelkezések ellenére Budapest rendőrfőka-
pitánya – pontosabban az ő nevében a rendészeti helyettes – elutasította arra hivat-
kozással, hogy a rendezvények biztosítási tervei rendszerint „titkos” minősítésűek, 

7 Forrás: A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008–2010. évi tapasztalatairól.
8 233/2009. (VIII. 5.) sz. állásfoglalás



10 s Rendészet és emberi jogok – 2013/4. 

és mivel ezek tartalmazzák a parancsnok nevét, ezért azt tilos kiadni (a rendbiztosok 
kérdését a rendészeti helyettes nem érintette). A Panasztestület ugyanezt az állás-
pontját megismételte9, de a panaszt hasonló indokolással – megkerülve azt a kér-
dést, hogy hasonló esetben miként érvényesül az Rtv. 20. §-ának (2) és a 24. §-ának 
(1) bekezdésében foglalt szabály – elutasította.

– A felvilágosítás-adási kötelezettséggel összefüggésben vonta a fenti szabályt 
vizsgálati körébe a Panasztestület egy a 2009. július 4-ei demonstrációkkal kap-
csolatos ügycsoportban.10 Több azonos tartalmú panaszbeadvány érkezett a Pa-
nasztestülethez, amely a rendőrség honlapján 2009. július 3-án megjelent BRFK 
közlemény azon részét kifogásolta, miszerint, akik másnap „demonstrációt akarnak 
tartani a Szabadság téren, a rendőrség, élve a jogszabályok adta lehetőségekkel, a 
leghatározottabban fog fellépni velük szemben”. Az ügy érdekessége az volt, hogy 
az illetékes önkormányzat egy civil szervezetnek díjmentes tulajdonosi hozzájáru-
lást adott azonos időpontra ugyanezen terület használatára, ezért az nem minősült 
a Gytv. 15. §-ának a) pontja szerinti közterületnek, vagyis egy esetleg oda tervezett 
rendezvényt a rendőrséghez nem kellett bejelenteni, éppen ezért azt a rendőrség, 
hatáskör hiányában, nem is tilthatta meg, nem fenyegethetett a feloszlatásával úgy, 
mintha már előre a feloszlatás jogalapjának birtokában lenne. Az erről szóló ál-
talános tájékoztatás, félrevezető és visszatartó hatása miatt, sértette az érintettek 
tisztességes eljáráshoz való alapvető jogát. A Panasztestület ezen állásfoglalásaiban 
fontos megállapításokat tett a gyülekezési szabadság korlátaival és a rendőrség gyü-
lekezési szabadsággal összefüggő hatásköreivel kapcsolatban; felhívta a jogalkotót 
arra, hogy az ún. „versengő gyülekezések” (ugyanazon helyszínre, ugyanazon idő-
pontra bejelentett, de egymással összeférhetetlen vagy ellentétes célú rendezvények 
megtarthatósága) és a különböző jogszabályi háttér alapján tartandó gyülekezések 
témakörét (a Gytv. és a közterület-használati engedély alapján tartandó összejövete-
lek ütközését) törvényi szinten, a jogbiztonságnak és az alapvető jogok tiszteletben 
tartásának megfelelő módon, alkotmányosan szabályozza.11 A Panasztestület ezért 
felhívta a jogalkotó figyelmét az alapjogsértő helyzet megszüntetéséhez szükséges 
szabályok megalkotására, a rendőrséget pedig – az adott jogszabályi környezetben 
is – ezen rendezvények egységes, következetes, kiszámítható, alkotmányos, és alap-
vető jogokat tiszteletben tartó módon történő kezelésére.

– A Panasztestület – az EJEB előtt lefolytatott Vajnai kontra Magyarország ügy 
hatására – árnyalta a rendőrök intézkedési kötelezettségét a Btk. 269/B. §-a (ön-

 9 235/2009. (VIII. 5.) sz. állásfoglalás
10 349/2009. (X. 28.) sz.–358/2009. (X. 28.) sz. állásfoglalások
11 349/2009. (X. 28.) sz. állásfoglalás
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kényuralmi jelképek használata) alkalmazása körében.12 A vizsgált ügyben a pana-
szos egy rendezvényen ötágú vörös csillagot viselt, ezért a rendőrök igazoltatták és 
előállították. A Panasztestület arra az álláspontra jutott, hogy az EJEB említett 2008. 
június 8-ai ítélete ugyan további, a Btk.-ban foglaltakon túli szempontokat kíván 
meg ezen önkényuralmi jelkép esetén a bűncselekmény megvalósulásához (valóban 
önkényuralmi propagandaként használják, nem más célból), a továbbra is meglévő 
törvényi tényállás miatt, és ezen egyéb új szempontok vizsgálatának szükségessége 
miatt azonban egyértelmű volt, hogy fennállt a rendőrök intézkedési kötelezettsége, 
vagyis – a rendészeti tárgyú jogszabályokból kiindulva – jogszerűen igazoltatták és 
állították elő a panaszost. 

A Panasztestület azonban felhívta a jogalkotó figyelmét ezen üggyel kapcso-
latban arra, hogy súlyos kollízió áll fenn az Európai Emberi Jogi Egyezmény 10. 
Cikke – melyet az EJEB ítéletével Magyarországra kötelező módon értelmezett – és 
a Btk. 269/B. §-a között, és ezen ellentmondás feloldása nélkülözhetetlen lenne a 
jogbiztonság, a rendőri munka könnyítése és a véleménynyilvánítási szabadságuk-
kal élni kívánók alapvető jogainak védelme érdekében. Ez az ellentmondás is rá-
mutatott, hogy az országos rendőrfőkapitány elismerte ugyan a panaszos személyi 
szabadságának, véleménynyilvánítási szabadságának, gyülekezési szabadságának, 
valamint tulajdonhoz való alapvető jogának súlyos sérelmét, de határozatával a pa-
naszt mégis elutasította, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellentmondásossá-
gát okolva a helyzetért. 

– Komoly gondot okozott az ORFK vagy a budapesti, megyei főkapitánysá-
gok által elrendelt fokozott ellenőrzések kérdése. Szemben a jogalkotó akaratával 
a fokozott ellenőrzések idejére és az érintett terület nagyságára nézve aránytalan 
gyakorlatot folytattak az illetékes rendőri szervek. Egy, a március 15-ei események-
hez kapcsolódó panaszbeadvány alapján (de később több más esetben is kimondta) 
a Panasztestület – támaszkodva az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának 
OBH 2624/2009. sz., 2009. április 30-án kelt jelentésében foglaltakra –, hogy a 
gyülekezési szabadság gyakorlásával összefüggésben a fokozott ellenőrzés térbeli 
és időbeli parttalansága (például Budapest egész területére, több napra való elrende-
lés), vagy ez alapján a közterületi rendezvények helyszínének olyan módon történő 
körbekordonozása, ami már az oda való bejutást indokolatlanul akadályozza és el-
tántorító hatású – komoly aggályokat vet fel.13

– Ugyancsak visszatérő és komoly problémát jelentett a csapaterő alkalmazá-
sa és az ezzel együttjáró tömegoszlatás. A 2009. március 15-ei események kap-

12 394/2009. (XI. 18.) sz. állásfoglalás
13 155/2009. (VI. 3.) sz. állásfoglalás



12 s Rendészet és emberi jogok – 2013/4. 

csán hazafelé tartó személyek körbezárása és velük szemben könnygáz használata 
kapcsán vizsgálta a Panasztestület azt, hogy csapaterőbe szervezett rendőrök az el-
vonulók útját lezárták, majd őket körbezárták. Ezt a Panasztestület a panaszosok 
mozgásszabadsága és gyülekezési szabadsága súlyos megsértésének minősítette,14 
mert a rendezvények helyszínéről kilépő személyek esetében a kiléptetés igazol-
tatáshoz és ruházat átvizsgáláshoz kötése már nem jogszerű a fokozott ellenőrzés 
alapján. Egyébként sem indokolt olyan esetben zárást alkalmazni, amikor nincsen 
a rendőrségnek közvetlen információja arra, hogy az elvonuló tömeg veszélyessé 
válhat. A tárgyi esetben arról volt csak szó, hogy egy rendezvényen való részvé-
telt befejezve megkezdték a résztvevők a békés elvonulást. Ilyen esetben éppen a 
rendőrség provokálhatja esetlegesen agresszívvá a tömeget azzal, ha ésszerű indok 
nélkül körbezárja őket és továbbközlekedésüket bizonyos intézkedésekhez köti. Az 
országos rendőrfőkapitány tárgyi ügyek kapcsán született határozataiban egyetértett 
a Panasztestület álláspontjával a körbezárás jogszerűtlenségét illetően, bár azt azért 
megjegyezte, hogy a fokozott ellenőrzés egyébként az igazoltatásokra és a ruházat 
átvizsgálásokra megfelelő jogalapot teremtett.

– Megosztotta a Panasztestületet Fráterné Ferenczy Nóra testületi tag távollé-
tében az én különvéleményemmel a 2009. július 4-ei Erzsébet téri eseményekkel 
kapcsolatban beadott panaszok nyomán született állásfoglalás,15 bár a tisztességes 
eljáráshoz való jog terén még egységet tudott felmutatni. Az üggyel azért szeretnék 
bővebben foglalkozni, mert erősen érintette szűkebb szakmai forrásvidékemet, a 
polgári eljárásjogot és mert egyfajta állatorvosi lóként mutat rá a Panasztestület 
2010 nyaráig fennállt működési mechanizmusára.

A Magyar Gárda feloszlatását kimondó II. fokú bírósági ítélet (továbbiakban: 
Ítélet) kapcsán kialakult helyzet nyitányaként a BRFK honlapján megjelent közle-
mény tartalmát sérelmezték a vonatkozó panaszbeadványok. A Panasztestület úgy 
értékelte,16 hogy az a mondatrész, miszerint „a rendőrség, élve a jogszabályok adta 
lehetőségekkel, a leghatározottabban fog fellépni” – egy olyan a jövőben megtar-
tandó rendezvény esetleges résztvevőivel szemben, amely rendezvényt egyébként 
a rendőrséghez nem is kellene bejelenteni, mert nem közterületen tervezték meg-
tartani –, nyilvánvaló módon a tömegoszlatás kilátásba helyezését jelenti, ugyanis 
a rendezvény feloszlatása (tömegoszlatás) a jogszabályok adta „leghatározottabb” 
eszköz. A BRFK a közlemény tartalmát úgy alakította ki, mintha már előre a fel-
oszlatás jogalapjának birtokában lenne. Ez pedig a Panasztestület szerint egyrészt 
jogszerűtlen és ha csekély mértékben is, de sértette a panaszosok tisztességes eljá-

14 199/2009. (VII. 1.) sz.–200/2009. (VII.1.) sz. állásfoglalások
15 31/2010. (I. 27.) sz. állásfoglalás
16 349/2009. (X. 28.) sz.–358/2009. (X. 28.) sz. állásfoglalások
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ráshoz való alapvető jogát. A BRFK álláspontja szerint a „jogszabályok adta legha-
tározottabb fellépés” ilyen esetben nem a feloszlatást jelenti. 

Más volt a helyzet a rendőrség egyéb kényszerintézkedéseinek jogszerűsége 
kérdésében. A Panasztestülethez egyébként kiugróan magas számban (kb. 160) ér-
keztek panaszbeadványok ezen üggyel összefüggésben. A Panasztestület megállapí-
totta, hogy a rendőri egységek július 4-én Budapest utcáin fokozott figyelemmel kí-
sérték azokat a személyeket, akikről feltételezték, hogy valamilyen demonstráción 
kívánnak részt venni, továbbá, akik – a Gárda egyenruhájának is részét képező öl-
tözéket – fekete nadrágot és fehér inget viseltek, vagy ruházatukon a Gárdára utaló 
jelzés szerepelt. Ezen személyeket igazoltatták, illetve ruházatukat, csomagjaikat, 
járműveiket átvizsgálták, különös figyelmet fordítottak bizonyos vendéglátóipari 
létesítmények és közterületek forgalmára és az itt közlekedő személyek ellenőrzé-
sére. A súlypont később áttolódott az Erzsébet térre. A tömeg folyamatosan nőtt, és 
egyértelművé vált, hogy tagjai rendezvényre gyülekeznek. Jelentős számban voltak 
köztük olyanok, akik a Magyar Gárda egyenruháját viselték, vagy a rendezvényen 
való részvétel szándékát ruházatukon egyéb módon tették nyilvánvalóvá. A rendőr-
ség távozásra szólította fel a jelenlevőket, de a rendőrség felhívásának a téren tar-
tózkodó demonstrálók túlnyomó része nem tett eleget, onnan számottevő létszám-
ban nem távoztak. A tömeg néhány tagjának kezdeményezésére – az első felszólítás 
elhangzását követően – a demonstrálók jelentős része úgy döntött, hogy a rendőri 
intézkedéssel való egyet nem értésüket szembetűnő módon fejezik ki, ezért a téren a 
földre leültek és énekelni kezdtek. Mindössze néhány perccel azt követően, hogy az 
első szétoszlásra való felhívás elhangzott, a rendőri egységek megkezdték a tömeg 
tagjaival szembeni intézkedéseket. 

A Panasztestület többségi határozata ezzel egyetértett, legfeljebb a szabadság-
megvonás indokoltsága, vagy a személyi sérülések tekintetében jutott a rendőrséget 
elítélő álláspontra. Tény: a Fővárosi Ítélőtábla 2009. július 2-án kihirdetett ítéletével 
az elsőfokú döntést helybenhagyta azzal, hogy a Magyar Gárda Egyesület felosz-
latásának hatályát kiterjesztette a mozgalomra is. A Panasztestület többségi állás-
pontja szerint a bíróság által alkalmazott szankció lényege éppen abban áll, hogy a 
feloszlatásról szóló döntés jogerőre emelkedését követően a feloszlatott szervezet 
semmilyen tevékenységet nem folytathat jogszerűen, ideértve korábbi tevékenysé-
gének azon részét is, amely egyébként nem ütközne jogszabályba. A feloszlatást 
kimondó döntés általános érvényű tartózkodási kötelezettséget előíró „kvázi nor-
ma”, hiszen mindenkit véglegesen eltilt attól, hogy a feloszlatott szervezet keretei 
között tevékenységet folytasson. A többségi határozat szerint aggálytalanul megál-
lapítható, hogy egy olyan mozgalom rendezvénye, amelyet azért oszlattak fel, mert 
működése mások jogait és szabadságát sérti, feloszlatható azon az alapon, hogy 



mások jogait és szabadságát sérti. A Panasztestületi többség ugyanakkor kimondta, 
hogy a kihirdetéssel jogerőre emelkedett, de írásba még nem foglalt és a felekkel 
nem közölt Ítélet alkalmas a joghatások kiváltására, mivel egy társadalmi szervezet 
feloszlatásához fűződő jogkövetkezményről van szó, más, és ezek a polgári jogtól 
eltérő jogágakban a feloszlatást kimondó ítélet jogerőre emelkedéséhez, nem pedig 
az ítélet közléséhez, vagy a szervezetnek a nyilvántartásból való törléséhez kapcso-
lódnak (a Panasztestület kimondta: „Mivel a bírósági döntés ebben a vonatkozásban 
nem igényel olyan jellegű »végrehajtást«, mint általában a polgári perekben elbí-
rált jogviták, a feloszlatott rendezvény kapcsán nem releváns az az érv, hogy az íté-
let csak a közléssel válik végrehajthatóvá”). A több ülésnapon át folytatott vitában 
általam előadott minden szakmai érv hiábavaló volt, süket fülekre talált a többségi 
határozatot később megszavazó tagtársakban. 

Különvéleményt kellett írnom, hiszen a polgári eljárásjog minden alaptézisével 
és szabályával szembemenetelő döntés született, egy ilyen típusú jogértelmezésre 
egyébként hatáskörrel nem rendelkező szervezet részéről. Különvéleményemben 
egyetértettem azzal, hogy a Panasztestület a gyülekezés békétlenségét nem fogadta 
el az oszlatás jogszerű indokaként, illetve, hogy a Panasztestület a rendőrség azon 
érvelését sem tudta elfogadni, miszerint a rendezvényt tiltó határozat ellenére tar-
tották meg. Nem tudtam azonosulni azzal a tényeket semmibe-vevő többségi meg-
állapítással, miszerint a rendezvényen szimbolikus kommunikáció zajlott (beszédek 
ugyanis nem voltak). A szimbolikus kommunikáció, álláspontom szerint, nem jogi 
kategória. Szemben a Panasztestületi következtetéssel, kétséget kizáróan megálla-
pítható volt, hogy a rendőrség semmit sem vizsgált „autonóm módon”, különösen 
nem a „harmadik feloszlatási ok”-ot – azaz a rendezvény mások jogainak és sza-
badságának sérelmével járó jellegét – amelyre – többek közt és utólag – az intéz-
kedés jogszerűségét alapította. A rendőrség ugyanis – az országos rendőrfőkapitány 
utasításától a szóvivőig – előre kilátásba helyezte fellépését, mégpedig az oszlatást 
kimondó bírósági ítélet, illetve a (Magyar Gárda) egyenruha alapján: az országos 
rendőrfőkapitány 2009. július 3-án kelt, majd néhány nappal később visszavont, 
22110/09. számú körlevele azt az útmutatást tartalmazta az intézkedést foganatosító 
rendőrök számára, hogy a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozata a kihirdetéssel 
jogerőre emelkedett, ezért 2009. július 2-től a szervezet feloszlatásának jogkövet-
kezményei beálltak. Hogy ez mennyire nem így volt, arra rámutat, hogy az újjáa-
lakuló Új Magyar Gárda Mozgalom 2009. július 12-ei Szabadság téri rendezvénye 
kapcsán – mindössze nyolc nappal később – nem került sor intézkedésre és a rend-
őrök biztonsági ruházat nélkül teljesítettek szolgálatot, a rendezvény szervezőjének 
kérésére fehér ingben és sötét színű nadrágban. Egyértelmű bizonyíték volt ez (is) a 
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korábbi erőszakos rendőrségi fellépés indokolatlanságára és – ezen túlmenően – az 
egységes joggyakorlat hiányára a rendőrségi jogalkalmazó tevékenységben.

A „mások jogaira és szabadságára” való rendőrségi hivatkozás kapcsán a kü-
lönvéleményben is kifejezetten egyetértettem Szabó Máté, az Állampolgári Jogok 
Országgyűlési Biztosának AJB 4721/2009. számú ügyében közzétett jelentésében 
foglaltakkal, mely szerint „a gyülekezési jog eleve csak mások jogainak sérelmé-
vel valósítható meg. Az ilyen megközelítés azonban gyakorlatilag a gyülekezési jog 
teljes korlátozásához, az alapjog ellehetetlenítéséhez vezetne.” A vizsgált ügyben 
pedig „sem a sérelmet szenvedettek köre, sem pedig a sértett alapjog nem volt meg-
állapítható”, tehát oszlatás, illetve személyes szabadságot korlátozó intézkedések 
indokául ezért sem szolgálhatott.

Ami a perjogi oldalt illeti, álljon itt néhány rövid idézet, illetve részlet a különvé-
leményből: „…elsősorban azon szilárd perjogi álláspontomat szeretném kifejteni, 
amely egyértelművé teszi, hogy a Fővárosi Bíróság 2009. július 2-án kelt ítélete (a 
továbbiakban: Ítélet) nem volt végrehajtható állapotban, ily módon arra hivatkozva 
a rendőrség nem intézkedhetett. Mielőtt részletekbe bocsátkoznék megjegyzem, hogy 
nem kívánok abban a kérdésben állást foglalni: miként léphet egy még folyamatban 
lévő polgári perben a jogalkalmazó (rendőrség) egy másik jogalkalmazó (bíróság) 
helyébe, és mutat rá fellépésekor annak ítéletére, mint törvényekkel szabályozott te-
vékenységén túlmutató felhatalmazás »forrására«? Ez ugyanis olyan problémakört 
érint, amelynek eldöntése nem a Panasztestület kompetenciájába tartozik.”

Meg kellett vizsgálni, hogy a hatályos perjogi szabályozást figyelembe vette-e a 
rendőrség 2009. július 4-én az Erzsébet téren. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 228. §-ának (1) bekezdése szerint „Az a hatá-
rozat, amely fellebbezéssel nem támadható meg, kihirdetésével (218. §) emelkedik 
jogerőre; azok a határidők azonban, amelyeket a határozat jogerőre emelkedésétől 
kell számítani, a határozatnak a féllel történt közlésétől (219. §) kezdődnek.” A vizs-
gált esetben tehát nem az a kérdés, hogy az ítélet 2009. július 4-én jogerős volt-e, 
hanem az, hogy végrehajtható volt-e. A Pp. 219. §-ának (1) bekezdése szerint „Kéz-
besítés útján kell közölni: a) az ítéletet a felekkel;…” Vagyis nem elég felolvasni 
a rendelkező részt (mint az 2009. július 2-án az Ítélettel történt), hanem az írásba 
foglalt ítéletet ki is kell kézbesíteni. Kézbesíteni azonban csak végleges formába 
öntött – közérthetően: kész – ítéletet lehet. Mint azt idéztük, jogok és kötelezettsé-
gek csak a kézbesítés után folyhatnak az Ítéletből, mivel az érintettek a pontos ítéleti 
szöveget csak ekkor olvashatják a maga egészében. Megjegyezzük, hogy a Fővárosi 
Bíróság az Ítélet „késleltetett írásba foglalásával” csak a törvény adta jogával (Pp. 
218. §) élt, így az ítélethirdetésig nem foglalta írásba az ítélet indokolását, csak 
rendelkező részét. Ennek következtében az Ítélet kézbesítéséről szó sem lehetett. 
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Már csak azért sem, mert a Pp. nyomatékosítja kézbesítésre vonatkozó előírásait 
az ilyen esetekre (is): „a felek részére a határozatnak nemcsak a rendelkező részét, 
hanem indokolását is kézbesíteni kell,…” [Pp. 219. § (2) bek.]. Az a Panasztestü-
leti vélemény, amely sajtóhírekre, internetre – amelyekből állítólag megismerhető 
volt az Ítélet – degradálja az ítélet teljességének követelményét, jogállamunk akkori 
sajnálatos válságának megdöbbentő bizonyítéka. A Pp. egyébként – a fentieken túl-
menően – egyértelműen kimondja, hogy „az írásba foglalt ítéletnek tartalmaznia 
kell: d) az ítélet rendelkező részét és indokolását;” [Pp. 220. § (1)]. Az inkriminált, 
a rendőrség számára hivatkozást jelentő jogforrássá vált „ítélet” ezt nem tartalmazta 
2009. július 4-én.

Az ítélet írásba foglalása, kihirdetése, kézbesítése kapcsán jelzetteket alátá-
masztja a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma [2/2008. (IV.28.) sz. határozat] 
kollégiumi véleménye, amelyben kimondta, hogy társadalmi szervezet megszűnése 
– a bírói ítéleten alapuló megszűnés esetét is ideértve – harmadik személyek irányá-
ban a bírósági nyilvántartásból való törléssel következik be. A tárgyi esetben ilyen 
„harmadik személy” a demonstráción részt vevő polgár és a rendőrség is. Egyéb-
ként a törlésre az Ítélet esetében csak hetekkel a szóbeli kihirdetés után került sor 
és azt természetszerűleg megelőzte az írásba foglalás és a kézbesítés is. A fentiekre 
tekintettel különvéleményemet azzal zártam, hogy álláspontom szerint súlyosan sé-
rült a panaszosoknak az Alkotmány 62. §-ának (1) bekezdésében biztosított gyüle-
kezési joga.

– A tömegoszlatással kapcsolatos ügyekben ritka volt az egység, de van erre is 
példa.17 A tényállás szerint az Alkotmány utcánál (2009. április 14-én) a rendőrök 
felszólítás nélkül alkalmaztak könnygázpatront. A rendőrség arra hivatkozott, hogy 
a rendezvény elvesztette békés jellegét, a résztvevők megbontották a kordont, és a 
mögötte álló rendőri egységet is megtámadták. Sor került a rendőrsorfal különböző 
tárgyakkal történő megdobálására is, illetve a sorfal elleni támadásra, amikor két 
nagytestű motor nagyobb sebességgel megindult a rendőrsorfal felé, mögöttük a 
tömeggel. Bár megállapítható volt, hogy nem került sor a könnygáz alkalmazását 
megelőző figyelmeztetésre, a Panasztestület álláspontja szerint erre nem állt rendel-
kezésre elegendő idő. Amikor a könnygázpatronokat kilőtték, a motorok már csak 
körülbelül 3 méterre voltak a sorfaltól. Ez alatt az idő alatt a Panasztestület szerint 
sem volt lehetőség a felszólítás eszközlésére, hiszen az az intézkedés eredményessé-
gét veszélyeztette volna. Erre való tekintettel a Panasztestület megállapította, hogy 
saját biztonságuk és testi épségük védelmében jogszerűen került sor a rendőrök ál-
tali könnygázgránát-alkalmazására. 

17 240/2009. (VIII. 5.) sz. állásfoglalás. 
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– Hasonló egységet mutatott, amikor is Panasztestület azt a csapaterős magatar-
tást vizsgálta, amely során a rendőrség 2008. október 23-án egy kb. 500 fős töme-
get a Markó utca egy rövid szakaszára szorított be, körbezárt, majd az ott lévőket 
egyenként igazoltatta, ruházatukat átvizsgálta.18 Az intézkedés indokoltságát alátá-
masztotta az a tény, hogy a csoportosulás több tagja a rendőrök, illetve a szolgálati 
gépjárművek útjába szögeket helyezett, illetve feléjük üvegeket dobált, valamint, 
hogy a vonulók köveket vettek magukhoz. A tömeg résztvevői által tanúsított fenti 
magatartáson túl a BRFK arra vonatkozóan is rendelkezett információkkal, hogy a 
tömegben vonuló személyek közveszély okozására alkalmas eszközöket tartanak 
maguknál. Ezt utólag az igazoltatások után hátrahagyott, közbiztonságra valóban 
veszélyes eszközök (pl.: nagyszámú Molotov-koktél) feltalálása igazolta. A Panasz-
testület így ezzel az intézkedéssel kapcsolatban nem állapított meg jogsérelmet. 

A 2010 nyarán történtek

Ami a Panasztestület összetételét és szervezeti kereteit illeti, 2010 júniusában mély-
reható változások történtek, számomra teljesen váratlanul. Kaltenbach Jenő tagsági 
viszonyáról (és ebből kifolyólag elnöki megbízatásáról) van szó. Korábbiakban már 
említettem, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár és az összeférhetetlenség szabályaira 
való hivatkozásunkat az elnök személyes ambíciónak tekintette, politikai okokat 
vélt mögötte felfedezni. Az akkori Országgyűlés illetékes bizottságai pedig nem lát-
tak okot a beavatkozásra. Ami a legfontosabb, hogy az elnök helyén maradt. Katona 
Béla, az Országgyűlés akkori elnöke tervezetet készített – tudomásom szerint töb-
bek között a testületi tag vonatkozásában a nyugdíjkorhatárra való jogszabályi ren-
delkezés eltörlését indítványozta –, amely azonban nem kapta meg a szükséges mér-
tékű támogatást. 2010. június 28-án az új összetételű Országgyűlés Alkotmányügyi, 
igazságügyi és ügyrendi bizottsága úgynevezett bizottsági állásfoglalást alakított ki 
(1/2010–2014. AIB) – saját szóhasználata szerint – az Országgyűlés munkájának 
segítése érdekében. A Panasztestületet illetően a bizottság miután áttekintette a vo-
natkozó jogi hátteret a következő állásfoglalást fogadta el: „A bizottság megállapít-
ja, hogy dr. Kaltenbach Jenővel, a Független Rendészeti Panasztestület elnökével 
szemben, mivel a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, összeférhetet-
lenségi ok következett be. A jogszabályi hátteret illetően figyelemmel volt az Rtv. 
6/B. § (4) bek.-ére, miszerint összeférhetetlenségi okból megszűnik megbízatása an-

18 142/2009. (V. 27.) sz. állásfoglalás Ez a két ügy is mutatja, hogy „Panasztestületi kisebbségként” 
nem ítéltük meg negatívan minden esetben a rendőrséget, azon az alapon, hogy keményen lépett fel, ha 
annak tényleg fennálltak az indokai. Mint például ebben a két ismertetett ügyben. 
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nak a tagnak, aki a jelölést követően bekövetkezett körülmény folytán nem felel meg 
a megválasztáshoz szükséges feltételeknek.” És a 6/A. § (4) bek.-ére, amely szerint 
„nem választható meg a testület tagjává az aki… a reá irányadó öregségi nyugdíj-
korhatárt betöltötte”. Ezután adatok következtek, melyekből kiderült, hogy Kalten-
bach Jenő 2009 szeptemberében betöltötte 62. életévét és íly módon elérte az 1997. 
évi LXXX. Tv 7.§ (1) bek.-e és 18. § (1) bek.-e szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt. 
A bizottság javaslatot is megfogalmazott arra vonatkozóan, hogy az Országgyűlés 
állapítsa meg az összeférhetetlenség fennállását, és mivel az összeférhetetlenségi ok 
nem szüntethető meg, az Országgyűlés mondja ki 2/3-os többséggel, a megbízatás 
megszűnését. 

A 2010. június 28-ai bizottsági határozat ismeretében várakozással tekintettünk 
a 2010. július 1-jére kitűzött testületi ülés elé. Ezt Kaltenbach Jenő még korábban 
hívta össze és több általa előkészített ügy is szerepelt a napirenden. Legnagyobb 
meglepetésre a testületi ülésen nem jelent meg és megüzente, hogy aznapi hatállyal 
lemondott. 

A helyzetet valahogy rendezni kellett. A 2010. július 7-én 10.00 órakor meg-
tartott zárt testületi ülésen elemeztük a kialakult helyzetet és arra jutottunk, hogy a 
tagok közül nem tud senki sem többséget kialakítani elnökké választása érdekében. 
Így a munka folytatása mellett döntöttünk immáron négy taggal – elnök nélkül –, 
továbbá felkértük a titkárságvezetőt, hogy fogalmazzon meg sajtóközleményt az 
elnök távozásáról, amit a Panasztestület még aznap ki is adott. Ebben személyeske-
déstől mentesen a száraz tényeket közöltünk.

Nem vetett jó fényt a Panasztestületre, hogy a távozó elnök meglehetősen fur-
csa nyilatkozatokat adott a sajtónak. A Népszabadság szerint nem akarta megvárni, 
hogy törvénymódosítással mozdítsák el. Az is megjelent ugyanitt, hogy „Kalten-
bach Jenő nem akarta megvárni, amíg kétharmados parlamenti többsége birtoká-
ban meneszti a Fidesz-KDNP, és két és fél év elnöklés után tájékoztatta az akkor 
még házelnök Schmitt Pált, hogy lemond tisztségéről.”19 Internetes felületen azt is 
olvashattuk, hogy anno 2/3-os szavazással lett a Panasztestület elnöke, holott az 
elnököt nem az Országgyűlés választotta, hanem (miként ma is) a tagok – akár 
egyszerű többséggel is – maguk közül. A cikk szerint a jobboldalnak megvan az 
elnök eltávolításához szükséges hatalma, s „állítólag az alkotmányügyi bizottság 
újra elővette az ügyet, és a Fidesz-KDNP kitart menesztése mellett. Csupán idő 
kérdése volt, hogy a javaslat végigfusson a törvényhozáson – az eredmény nem volt 
kétséges. Kaltenbach jobbnak látta, ha elébe megy a procedúrának, és július elsejei 
hatállyal beadja lemondását. Értesüléseink szerint több jogvédő szervezet közös til-

19    http://www.origo.hu/itthon/20100701-lemondott-kaltenbach-jeno-a-fuggetlen-rendeszeti-panasz 
testulet-elnoke.html
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takozó fellépésre készül az eljárás miatt.”20 Ezek a gondolatok túl sok kommentárt 
nem igényelnek, de azért az mégis furcsa, hogy egyértelmű jogszabályi rendelkezé-
sek ellenére, illetve ezek semmibe vétele után ily módon került beállításra az ügy. 
Megjelentek más, szintén nem túl objektív írások is, amelyeket itt nem citálnék. 
Összegezve azonban elmondható: végül is hamar napirendre tértek a sajtóban az 
elnök távozása felett. 

Ettől kezdve a labda az Országgyűlés térfelén pattogott. Az elnöki funkciót és a 
konkrét ügyek egy részben meglévő patthelyzetet illetően csak egy új tag választása 
ígért feloldást. Erre viszonylag hamar sor került. Az Országgyűlés 2010. július 22-
ei ülésén megválasztotta a Panasztestület tagjává Kozma Ákos ügyvédet, egyetemi 
oktatót. Azt követően, hogy az új tag az Országgyűlés előtt letette esküjét, késő este 
rendkívüli ülést tartottunk, ahol a Panasztestület elnökéül választott engem. 

A II. szakasz

2010 júliusától – 2013 áprilisáig

Az elnöki funkcióba váratlanul belecsöppenve nehezítette a helyzetet, hogy a lekö-
szönt elnök sem lemondásakor, sem korábban nem avatott be a Panasztestület mű-
ködését illető adminisztratív és egyéb tudnivalókba, és ettől való elzárkózása okán, 
sajnálatos módon átadás-átvételi eljárás sem történt.

Mindezen nehézségek ellenére – véleményem szerint – a helyzet 2010 júliusától 
fogva gyökeresen és pozitív irányban változott a Panasztestület mindennapjaiban. 
Csak néhány kérdést említve:

– Nyitottabbá tettem a Panasztestület vezetésének szinte minden mozzanatát a 
tagok részére. Nem volt olyan lényegesnek tekinthető intézkedés, lépés, amelyet a 
Panasztestület tagjai ne ismertek volna meg, illetve ahhoz ne járultak volna hozzá 
formális határozatok útján. Szemben a korábbiakkal nagy gondot fordítottam arra, 
hogy átlátható legyen a működés és tagtársaim ne érezzék kirekesztve magukat a 
döntési mechanizmusokból. Kozma Ákos elnökhelyettest igyekeztem bevonni a sű-
rűsödő hivatalos programok szervezésébe és sürgettem e programokon való gyako-
ribb részvételét. 

– Tudományos szakfolyóirat alapítását kezdeményeztem, amelyet a tagok ked-
vezően fogadtak és a szükséges testületi határozatok és adminisztráció után, 2011 

20 A cikk eredeti változata a 2010. 07. 01-jei Népszabadságban olvasható. [http://nol.hu/lap/mo/ 
20100 701-kaltenbach_jeno_is_tavozik]
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elején meg is jelent a „Rendészet és emberi jogok” című szakfolyóirat, melynek a 
tagokból álló szerkesztőbizottságát is én vezettem. 

– Újraszerveztük a Panasztestület társadalmi-szakmai kapcsolatrendszerét. En-
nek keretében az országos rendőri vezetőkkel, élükön Hatala József országos fő-
kapitánnyal korrekt szakmai viszonyt sikerült kialakítani, amely elnökségem ideje 
alatt mindvégig fennmaradt. Ennek keretében igyekeztem a sűrűsödő rendőrségi 
meghívásoknak eleget tenni, beleértve az országos feladatszabó és értékelő érte-
kezleteket éppúgy, mint a rendőrnapi ünnepségeket, tisztavatásokat, tudományos 
konferenciákon való részvételt. A RENDŐRSÉG 2011 című exkluzív ORFK ki-
adványban első helyen közölték a Panasztestület emberi jogvédő tevékenységét 
bemutató írásomat. Saját kezdeményezésemre folytattam az elnökhelyettesként 
már megkezdett országjáró utazásokat, melynek során sorban felkerestem a me-
gyei rendőr-főkapitányságokat. Ennek során nem csak a megyei rendőri vezetéssel, 
hanem az alárendelt kapitányságok és egyéb szervezeti egységek vezetőivel, állo-
mányával is alkalmam nyílt megismerkedni. Sokat tanultam ezeken a találkozókon 
és meggyőződésem, hogy a rendőrség képviselői is egyre jobban megértették a mi 
munkánk fontosságát és oldódott a felénk irányuló gyanakvás és bizonytalanság. 
Örvendetes és kapcsolatrendszerünkben kiemelendő, hogy a Panasztestületre tekin-
tettel az ORFK-n létszámban és szakmai felkészültségben is megerősített egységet 
működtettek (működtetnek) a panaszügyek kezelésére.

– A tagok többsége által támogatott új titkárságvezető, Bögi Sándor kinevezésé-
vel jelentősen javult munkaszervezésünk és az Országgyűlés Hivatalával fennálló 
létfontosságú viszonyunk. A Panasztestületnek ugyanis nem volt pénzügyi önálló-
sága és státusok híján az adminisztrációs ügyek intézése sem volt lehetséges a hi-
vatal nélkül.

– Le Defenseur des Droits emberi jogvédő szervezet meghívását elfogadva 
részt vettünk annak párizsi konferenciáján és ezzel is erősítettük azt a törekvésüket, 
amelynek célja az volt, hogy egy tudományos műhelybe fogják össze a jogállamok-
ban működő és a Panasztestülethez hasonló feladatot betöltő szervezeteket, és az 
ezek működését figyelemmel kísérő kutatóműhelyeket. 

Fontosabb ügyek és megállapítások (2010. július – 2013. április)

– Furcsa ügytípussá vált egy kisváros meglehetősen radikális „civiljogi aktivistá-
jának” és a város polgármesterének konfliktusa, amely számos rendőri intézkedést 
generált és ezek hol a rendőrséget, hol a panaszost minősítették. Ennek megfele-
lően hol elmarasztaltuk a rendőrséget, hol osztottuk álláspontjukat. Bár itt nem tö-
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megoszlatásról, ideológiai törésvonalakról volt szó, meglepetésünkre az indulatok 
a nagypolitika világát is érintették, jelezve, hogy a Panasztestület függetlenségéről 
adott esetben másként gondolkodik a polgármester, a magas rangú állami vezető 
vagy egy párt területi vezetője.

– Érdekes és alapjogot súlyosan sértő intézkedés okán a tárgyi ügyben hozott ha-
tározat21 megküldésre került az országos rendőrfőkapitánynak és a Terrorelhárítási 
Központ (TEK) főigazgatójának is. Ez az ügy ugyanis érintette a TEK-et is. A pana-
szos jogi képviselőjén keresztül azt sérelmezte, hogy az éjjeli órákban a rendőrség 
képviselői nagy erőkkel jelentek meg otthonánál és kezdtek intézkedésbe a pana-
szossal és családtagjaival – így feleségével és kilenc éves kislányával – szemben. 

A Panasztestület a panaszos által előadottak alapján vizsgálat tárgyává tette a 
rendőrség TEK segítségével, éjjeli órákban végrehajtott intézkedéssorozatának jog-
szerűségét. Fent ismertetett tények és körülmények alapján kétség kívül megálla-
pítható volt, hogy a panaszossal szemben sem a BRFK-nak, sem pedig a TEK-nek 
nem állt fenn intézkedési kötelezettsége. Az Rtv. 13. § (1) bekezdése ugyanis úgy 
rendelkezik, hogy „a rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézke-
dést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét 
sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet 
a tudomására hoznak”. Kétségtelen, hogy a panaszossal szemben olyan tény vagy 
körülmény nem állt fenn, amelyet a jogszabály a rendőri intézkedéshez megkövetel. 
Maga a rendőrség is belátta, hogy téves helyszínen jelentek meg és nem az adott 
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, körözött személy tar-
tózkodási helyéül szolgáló ingatlanon kezdtek intézkedésbe. A Panasztestület állás-
pontja szerint ennek oka az volt, hogy a rendőrség elmulasztotta a tőle elvárható kö-
rültekintést a helyszín felkutatásakor (pl. a tényadatok azt mutatták, hogy egyrészről 
a panaszos ingatlanának postaládáján ki volt írva az utca és a házszám, másrészről 
pedig, hogy a ténylegesen keresett cím felől mind utcatábla, mind pedig házszám 
fellelhető volt).

A Panasztestület megítélése szerint a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Szolgá-
latánál az elvárható minimum követelmény lett volna, hogy a felderítés során, az 
egyébként nem „vis maior-szerű” nehézségek ellenére, a körözött személy tartózko-
dási helyeként általuk, a nyilvántartásokból ismertté vált címet a teljes bizonyosság-
gal be tudják azonosítani. Ha ugyanis a keresett címen kezdi meg a rendőrség a TEK 
segítségével az intézkedését, akkor nem került volna sor a panaszossal szembeni in-
dokoltatlan és jogszerűtlen intézkedésre, aminek keretében egyébként – a körözött 
személy elfogásának indoka alapján – a panaszos házát és annak mellékhelyiségeit 

21 210/2012. (VI. 19.) sz. állásfoglalás
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is indokolatlanul átvizsgálták. A Panasztestület azt is kimondta, hogy a rendőrség 
szakszerűtlensége a valódi elkövetők feltalálását semmiképpen sem szolgálta, sőt 
mi több veszélyeztette, hiszen a panaszos házánál hangosbemondóval megkezdett, 
mindösszesen kb. tizenegy – köztük megkülönböztető fényjelzéssel felszerelt – 
szolgálati gépkocsival, kb. huszonegy személlyel végrehajtott intézkedést a környé-
ken lakók, így adott esetben valamely keresett személy is nyilvánvalóan észlelhette. 
Továbbá arra is fel kellett hívni a figyelmet, hogy a rendőrségi akció indokolatlan 
veszélyhelyzetet (is) teremtett, mivel egyrészről azt a TEK nagy tűzerejű lőfegy-
vereivel hajtotta végre, másrészről a panaszos házának szomszédágában esetlege-
sen tartózkodó keresett elkövető részéről is fennállhatott a lőfegyver használatának 
lehetősége és annak veszélye. A megállapított szakszerűtlenségből adódó jogsze-
rűtlen, ezáltal pedig mindenféle jogalapot nélkülöző intézkedés súlyosan sértette a 
panaszos tisztességes eljáráshoz és személyes szabadságához való jogát. Az intéz-
kedés jogalap nélküli volta pedig az annak során foganatosított valamennyi további 
intézkedést – a panaszos ingatlanára való belépést, illetve a fő- és melléképületek 
átvizsgálását –, valamint annak módját – így a panaszosnak címzett felszólítások, 
utasítások, az ingatlan kertkapujának megrongálása – jogszerűtlenné, ezáltal pedig a 
panaszos emberi méltóságát, tulajdonhoz, illetve a magánlakás sérthetetlenségéhez 
való jogát súlyosan sértővé tette.

Kétség kívül megállapítható – még akkor is, ha a panaszos ébresztette fel és kí-
sérte ki családtagjait az utcára, ahol fűtött gépkocsiba ültették őket és pszichológus 
foglalkozott velük –, hogy a panaszos felesége és a kilenc éves gyermeke érezhette 
megfélemlítőnek az éjjeli órákban, nagy rendőri erővel, illetve tévesen az otthonuk-
nál végrehajtott rendőrségi akciót, ami által súlyosan sérült a tisztességes eljárás-
hoz és emberi méltósághoz fűződő alapvető jogok. A Panasztestület azt is kiemelte, 
hogy a panaszos gyermekét illetően ezen alapjogsérelem különösen súlyosnak te-
kinthető kiskorúságára figyelemmel. Egy ilyen jellegű intézkedés – különösen úgy, 
hogy arra az éjjeli órákban, nagy rendőri erővel, nagy tűzerejű lőfegyverekkel fel-
szerelve került sor – felmérhetetlen károkat okozhat a gyermek személyiségében, és 
hátrányosan hathat a személyiség fejlődésére is. A vizsgálat során a Panasztestület 
megállapította, hogy a rendőri intézkedések érintették, illetve sértették a panaszos-
nak, a panaszos feleségének és kiskorú gyermeküknek – az intézkedés időpontjában 
hatályos – Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből levezetett tisztességes eljáráshoz való 
jogát, továbbá a 13. § szerinti tulajdonhoz, az 54. § (1) bekezdésében szabályozott 
emberi méltósághoz, valamint a személyes szabadsághoz fűződő, az Alkotmány 55. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogát. Ezen túlmenően a rendőri fellépés érintette és 
sértette az Alkotmány 59. § (1) bekezdésben rögzített jogot a magánlakás sérthetet-
lenségéhez. 
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– Végezetül egy tanulságos eset22 álljon itt mementóul és emlékeztessen min-
denkit arra, hogy a legártatlanabb ügy is vezethet komoly rendőri intézkedésekhez.

A Panasztestület az Rtv. 93. § (3)–(4) bekezdéseiben szabályozott jogosítványai 
alapján a panasz átvétele után vizsgálta azt a teljesen ártatlanul induló esetet, amikor a 
panaszos azzal a céllal ment be a város egyik postájára, hogy befizessen két csekket. A 
postai alkalmazottat egyúttal arra kérte a panaszos, hogy a felesége által kimosott, jól 
láthatóan szennyezett bankjegyeket váltsa be. Egy 2000 forintos, egy 1000 forintos és 
egy 500 forintos címletről volt szó, amit a panaszos felesége a karácsony előtti napok-
ban véletlenül a pénztárcájával és a benne lévő nyugtákkal, illetve számlákkal együtt 
kimosott. Mindez idő alatt a család – a panaszos felesége és három gyermeke (5, 10 
és 13 éves) – az autóban tartózkodott. Szó szót követett a postai alkalmazott megkér-
dőjelezte a szennyezés eredetéről előadottakat, és rosszhiszeműen meggyanúsította 
a panaszost azzal, hogy rablásból származó, festett bankjegyeket akar beváltani. A 
panaszos leült várakozni, majd néhány perc múlva megérkeztek a rendőrök. A járőrök 
azt az utasítást kapták felettesüktől, hogy a panaszost családjával – feleségével és a 
három gyermekkel – együtt állítsák elő a helyi rendőrkapitányságra. A rendőrkapi-
tányságon az előállító helyiségben a járőrök megírták jelentésüket, illetve elvégezték 
a papírmunkát. Mintegy két és fél órán át „fagyoskodott” a panaszos családjával eb-
ben a helyiségben, ugyanis a kilincs nélküli ablakot nem lehetett becsukni, így egy 
fogassal támasztották be, amennyire lehetett. A rendőrség lefoglalta a bankjegyeket, 
valamint a panaszos felesége pénztárcáját. 

Az ügyben ismeretlen tettes ellen indult eljárás, valamint a panaszost nem gya-
núsítottat, hanem mint tanút hallgatták ki az ügyben, ennek ellenére előállították. 
Ezen körülmény szintén az előállítás szükségtelen voltát bizonyítja. A fentiek alap-
ján a Panasztestület úgy foglalt állást, hogy elegendő lett volna a panaszos Rtv. 29. 
§ (1) bekezdése alapján igazoltatni, a 29. § (4) bekezdése alapján adatait rögzíteni. 
Minden körülményt egybevetve a Panasztestület álláspontja szerint a panaszos elő-
állítására jogalap nélkül, ezáltal pedig szükségtelenül és indokolatlanul került sor, 
sérült ezért a személyi szabadsághoz való joga.

Ezen túlmenően az előállításról szóló, panaszos részére kiadott igazolásra az elő-
állítás végét nem írták rá, míg érdekes módon ezt az adatot a rendőrség birtokában 
levő példány tartalmazza, így minden kétség kívül megállapítható volt az Alkot-
mány 2. §-ában rögzített jogbiztonság elvéből levezethető tisztességes eljáráshoz 
való jog sérelme.

További problémát jelentett, hogy a panaszossal mobiltelefonját kikapcsoltatták 
és nem tudta hozzátartozóit értesíteni, akik vendégségbe várták az egész családot. 

22 300/2011. (X. 26.) sz. állásfoglalás
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Az Rtv. 18. § (1) bekezdése szerint a fogvatartott részére biztosítani kell azt a le-
hetőséget, hogy egy hozzátartozóját vagy más személyt értesítsen, feltéve, hogy 
ez nem veszélyezteti az intézkedés célját. Ha a fogvatartott nincs abban a helyzet-
ben, hogy e jogával élhessen, az értesítési kötelezettség a rendőrséget terheli. Ha a 
fogvatartott fiatalkorú vagy gondnokság alá helyezett, haladéktalanul értesíteni kell 
törvényes képviselőjét vagy gondnokát. E törvényhely kapcsán a Panasztestület már 
korábbi állásfoglalásaiban [ld. 130/2008. (XI. 5.) sz. állásfoglalás Indokolás III. rész 
2) pont] kimondta, hogy a helyes értelmezés szerint a hozzátartozó értesítésének 
lehetőségét elsősorban magának az intézkedés alá vontnak kell biztosítani, ha ez 
az intézkedés célját nem veszélyezteti, és csak ha ő nincs abban a helyzetben, hogy 
hozzátartozóját értesíteni tudja, akkor hárul ez a feladat a rendőrségre. Jelen esetben 
tehát biztosítani kellett volna a panaszos részére azt, hogy ő a helyszínen – külö-
nösen, hogy ezen értesítés a jelen levő három kiskorú gyermek érdekét is szolgálta 
volna – értesítse szüleit, vagy akár „más személyt” a történtekről. Ezen a körülmé-
nyen az sem változtat, hogy a panaszos később a rendőrkapitányság épületében nem 
kérte hozzátartozó vagy más személy kiértesítését. A panaszos mobiltelefonjának 
kikapcsoltatása súlyosan sértette a tisztességes eljáráshoz való alapvető jogát, külö-
nösen amiatt, mert megakadályozta őt abban, hogy az Rtv. 18. § (1) bekezdésében 
foglalt jogával élhessen.

A panaszos – mint a kiskorú gyermekeinek törvényes képviselője – értetlenül állt 
azon rendőri kijelentéssel szemben, mely szerint „kiskorú gyermekeit biztonságba 
kell helyezni”. A rendőri jelentések szerint a gyermekeket biztonsági intézkedés 
keretében – biztonsági gyermekülés használata nélkül – szállították a rendőrségre. 

– a Panasztestület úgy ítélte meg, hogy sérült a gyermekek testi épséghez való 
joga. Szintén a testi épséghez való joguk sérült a gyermekeknek az előállító helyiség 
fűtetlensége miatt. Megjegyzem: az MNB vizsgálat bizonyította, hogy a bankjegyek 
nem hamisak, nem festékpatronból származik szennyezettségük, így a sérelmezett 
eljárás keménysége utólag is feleslegesnek bizonyult, viszont jó példa arra miként 
lehet félreértelmezni az előírásokat.

Prológus23

A tény: az első években minden előzmény nélkül, járatlan úton haladva tört utat magá-
nak a Panasztestület. Ennek során találkozott meg nem értéssel, hatalmi ellenállással, 

23 E helyen, a Prológust megelőzve, nyilván a III. szakasz (2013. április 12.–2014. február 25.) 
leírása következne, de miután akkor már nem voltam testületi tag, így ezen időszak ismertetése más 
feladata lehet.
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gyanakvó rendőri közeggel. Ha azonban csak ezt írnánk összefoglalásként, az nem 
fedné a valóságot, más szóval ebben az összefüggésben nem lenne korrekt. Legalábbis 
nem általánosságban. Nagyon sokszor tapasztaltunk ugyanis különböző, a Panasztes-
tület szempontjából releváns pozícióban lévő személyek és szervek részéről megértő 
támogatást vagy akár csak passzivitást, ami – mivel számunkra nyugodt munkavégzé-
si lehetőséget biztosított – végső soron szintén a pozitív oldalon értékelendő. 

A hivatalos megmérettetéseken mindannyiszor sikerrel jutottunk át, legyen az 
bármely összetételű/színezetű illetékes országgyűlési bizottság előtt prezentált éves 
jelentés vagy úgynevezett hároméves beszámoló a tevékenységünkről. Az általam 
plenáris ülésen előadott expozéval felvezetett, és részemre a válaszadás jogát is biz-
tosító vitát követően az Országgyűlés 2012. évi tavaszi ülésszakának március 5–6-ai 
ülése első ülésnapján szavazásra bocsátott úgynevezett hároméves beszámoló 287 
igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 36 tartózkodás mellett került elfogadásra. Ez 
nem igényel kommentárt.24 

A Panasztestület ötéves születésnapja apropóján az Országház Delegációs ter-
mében 2013. április 11-én „szakmai visszatekintést” rendeztünk, a Panasztestület 
létrehozásának körülményeiről, a vele szemben megfogalmazott akkori elvárások-
ról, illetve az 5 éves működésével kapcsolatos tapasztalatokról. Felszólalt Kövér 
László házelnök, Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere, Kontrát Károly a 
belügyi tárca államtitkára, illetve jómagam a Panasztestület – már leköszönő – elnö-
keként. A rendezvényt sokan megtisztelték, így többek között a rendőri felsővezetés 
részéről is, Papp Károly országos főkapitánnyal az élen.25

24 Részlet a parlamenti jkv-ből: „Balczó Zoltán elnök: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik 
a Független Rendészeti Panasztestület 2008–2010. évi tapasztalatairól szóló beszámolójának el-
fogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A honvédelmi és ren-
dészeti bizottság önálló indítványát H/5790. számon kapták kézhez a képviselők. A H/5790/2. számú 
módosító javaslatról a H/5790/3. számú ajánlásában az emberi jogi bizottság úgy foglalt állást, hogy 
az nem felel meg a Házszabály rendelkezéseinek, így erről nem kell döntenünk. Most az előterjesztés 
eredeti szövegéről határozunk. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontja az általá-
nos 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 tartózko-
dás mellett a határozati javaslatot elfogadta. [...]” 

25 Hatala József nyugdíjba vonulása után Papp Károly lett az országos főkapitány. Számomra régi 
ismerősről volt szó, mivel már akkor munkakapcsolatban álltunk, amikor 2008-ban, egy közelgő nem-
zeti ünnep alkalmából – még elnökhelyettesként – felkerestem őt az általa vezetett Készenléti Rendőr-
ség központi objektumában és, mint parancsnokot arra kértem, hogy a várható tömegrendezvényeken 
a rendőrség szakszerűen és az emberi jogokat tiszteletben tartva lépjen fel. A tervezettnél sokkal hosz-
szabb nyílt és korrekt megbeszélés során Papp tábornok fokozott érdeklődést és megértést mutatott 
munkánk iránt. 
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Az ötéves születésnap – a bevezetőben már jelzett okból – az én búcsúm is volt 
egyben, így különös izgalommal vártam, hogyan is vélekednek rólunk a döntésho-
zók képviseletében jelen lévő meghívottaink. A felszólalók elismerően szóltak a 
Panasztestületről, egyöntetűen méltatták tevékenységünket, amellyel kapcsolatban 
lényegi kritika – miként a 3 éves beszámoló parlamenti vitájában is tapasztalhattuk 
– nem hangzott el. Az érintett közjogi méltóságok megemlékeztek a Panasztestület 
létrehozását megelőző és azt generáló 2006-os eseményekről is. Azt gondolom, en-
nek kiemelése azért is fontos, mert keretes szerkezet adta lehetőségeink jelen írás 
vonatkozásában itt érnek véget. Sokak mellett nekem is meggyőződésem, hogy a 
Panasztestület forrásvidéke – magyarázzák bárhogy is a jövőben – az a politikailag 
motivált brutális rendőri fellépés volt és marad, amely súlyosan megrázta törékeny 
demokráciánkat, az 1990 után kialakult jogállami struktúra elégtelenségéről is szá-
mot adva. És miután a társadalom döntő része jobban hitt saját szemének, mint 
a regnáló hatalom szerecsenmosdatásának, széles körben elfogadottá válhatott az 
emberi jogvédelem iránti elkötelezettség ihlette azon szemlélet, amely a rendőrség 
intézményesített civil kontrollját is a jogállam elválaszthatatlan részének tartja. 

Budapesten, 2014. augusztus havában


