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Harrach Péter (KDNP) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Varga László (KDNP) Wittner Máriának (Fidesz)
Lendvai Ildikó (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)
Zagyva György Gyula (Jobbik) megérkezéséig dr. Gaudi-Nagy Tamásnak
(Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Belánszky-Demkó Zsolt főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
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Megjelentek

Horváth Balázs igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék)
Dr. Oszagyán Mihály főosztályvezető (Belügyminisztérium)
Dr. Zsólyomi Emese alezredes (Országos Rendőr-főkapitányság)
Apró Antal Zoltán programvezető (Nonprofit Humán Szolgáltatók
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Oláh Alexandra gyakornok (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Parlamenti Titkárság)
Harrer Renáta gyakornok (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
parlamenti titkárság)
Dr. Féja András testületi tag (Független Rendészeti Panasztestület)
Dr. Bögi Sándor titkárságvezető, osztályvezető (Független Rendészeti
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Dr. Csizmadia László elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! A jelenléti ív szerint határozatképesek vagyunk. Kérem a munkatársakat, hogy a
meghívott vendégeket szíveskedjenek behívni a terembe.

Az első napirendi ponthoz, a Nemzeti Civil Alapprogramhoz a meghívottakat kérem,
hívják be. Köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelent érdeklődőket. Tekintettel arra, hogy a
Házszabály szerinti időpontig napirendkiegészítés nem érkezett, és tekintettel arra, hogy a
jelenléti ív szerint a bizottság határozatképes, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a kiküldött
napirendet elfogadja-e. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Telefonál a
képviselő úr, vagy szavaz? (Dr. Gaudi-Nagy Tamáshoz.) Képviselő Úr? Köszönöm szépen.
Egyhangú. 18 egyhangú. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.) Bocsánatot kérek, majd ha a
telefont befejezte, rögtön adok szót.

A következő kérésem volna: tekintettel arra, hogy 10 óra 30 perckor az emberi jogi
bizottság ebben a teremben a kínai delegációt fogadja, ennek következtében az a javaslatom,
hogy minden napirendi ponthoz minden képviselő kétszer szólhat hozzá. Az első alkalommal
ötperces időkeretben, a másik alkalommal háromperces időkerettel. Aki ezzel egyetért,
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 12. Nem? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen. Megállapítom,
hogy a napirendet a bizottság elfogadta, és mindkét napirendi pont esetében a hozzászólás
lehetősége képviselőnként első körben öt perc, majd a válaszadási körben három perc.

A Nemzeti Civil Alapprogram 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megvitatása

Tisztelettel köszöntöm az első napirendi ponthoz megjelent, bocsánatot kérek, a
nevüket mondják majd be nekünk, itt nagyon sok ember van felírva. (Közbeszólás: Belánszky-
Demkó Zsolt vagyok.) Igen, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője, és? (Dr. Fekete
István főosztályvezető-helyettes.) Köszönöm szépen. Kérdezem a főosztályvezető urat, hogy a
megküldött anyagot, az NCA 2010-es jelentését kívánja-e kiegészíteni, vagy kiemelni belőle
részeket.

Dr. Belánszky-Demkó Zsolt főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. BELÁNSZKY-DEMKÓ ZSOLT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm a szót. Üdvözlök mindenkit. Kiegészíteném pár szóval.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyek és Urak! A részletes adatokkal
és táblázatokkal is kiegészített éves beszámolót a tisztelt bizottság részére az NCA-
törvényben megállapított határidő előtt már, 2011. június 28-án benyújtottuk, amelyre a
tanács a kollégiumok és a kezelő szerv beszámolóira építve ad számot az alapprogram 2010.
évi tevékenységéről és működéséről.

Az alapprogram döntéshozatala előtt a költségvetési támogatások felhasználásának és
a kezelő szerv jogszerű és pénzügyileg szakszerű működésének kormányzati felelősségét a
minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozó szabályai csupán részben állapítják
meg, hiszen a tanács forrásmegosztása, az éves támogatási elvei, a kollégiumi döntéseken
alapuló pályázati kiírások és az azok részét képező bírálati szempontrendszerek voltak
hivatottak arra, hogy 2010-ben a civil szektor egésze és a szélesebb társadalmi nyilvánosság
számára átláthatóvá, emberközelibbé tegyék a finanszírozás szakmai tartalmát.

Az NCA 2010. évi tapasztalatai felerősítve közvetítették az új kormányzat e területén
felelősséget viselő államtitkárának tavaly nyári civil szervezetek működési környezetének
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felülvizsgálatát célzó felhívására beérkezett több mint 1500 civil véleményt és kritikát.
Nézzük röviden, hogy melyek ezek a tapasztalatok. Igazából azt állapíthattuk meg, hogy
egyenlőtlen, elaprózott működési és programtámogatások, melyek az elhúzódó pályázati
döntéshozatali rendszer folyományaként, valamint a minden nyáron kényszerűen lelassuló
szerződéskötések miatt esetenként közvetlenül csak a rendezvények előtt, de jellemzően
inkább azok után érkeznek meg a kedvezményezettek számára, a támogatások
felhasználásával, az elszámolással kapcsolatos szakmai beszámolók értékelése továbbra is
merőben formális.

A pénzügyi bizonylatok dokumentum alapú ellenőrzése alapján indikátorok és
megfelelő szakmai monitoring hiányában nem állapíthatók meg a támogatott, többnyire eleve
közhasznú fokozattal bejegyzett civil szervezetek működésében, tevékenységében a több éven
keresztül rendelkezésükre bocsátott támogatásoknak a valós helyi vagy térségi szintű
társadalmi hasznosulása. Tehát ez nem állapítható meg minden esetben.

Egy támogatási rendszer céljának elérése elképzelhetetlen a szereplők,
kedvezményezettek észrevételeinek, javaslatainak vizsgálata nélkül, és a véleményük
felülvizsgálatával, becsatornázásával teremthetünk lehetőséget érdekeik előmozdítására, ezzel
biztosítva nagyobb legitimációt, és éppen ezért tartottuk különösen fontosnak az új készülő

civil törvény tervezetének társadalmi egyeztetését is. E bizottságnak a közreműködésével is
megrendeztünk különböző tudományos konferenciákat, ez már a társadalmi vitát megelőzően
biztosította több száz civil szervezet képviselőivel való konzultáció lehetőségét. Röviden
ennyit mondanék. Köszönöm szépen a figyelmüket, és a szóbeli kiegészítés lehetőségét
megköszönve főosztályvezető-helyettes úrral várjuk a kérdéseket.

ELNÖK: Igen. Képviselő hölgyek és urak, kérdés, észrevétel? Gaudi-Nagy Tamás!

Kérdések, észrevételek

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelt Bizottsági Tagtársak! Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő Urak, a Civil Alaptól! Első számú kérdésem az lenne, hogy miután történt
tavaly egy kormányváltás, és elég sok visszaélést ismertünk annak idején, az elmúlt nyolc
éves időszakban, ezáltal az NCA életében rövidebb mint nyolc év, de nagyon sok
visszaélésről tudunk. Nagyon sok hír jutott el hozzánk, én magam is egy civil szervezetet
vezetek, a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot, de számos olyan partnerszervezetünk van, akik arról
panaszkodtak, hogy a Bajnai-Gyurcsány-kormány időszakában gyakorlatilag ilyen
klientúraépítés zajlott civil, úgymond támogatás címén. Tehát az a kérdésem, hogy miután itt
megtörtént a kormányváltás, milyen hatékonyságú és mélységű vizsgálatot végeztek annak
érdekében, hogy ezeket, az elég sok forrásból származó visszaéléseket vagy önkényes
klientúraépítő politikát felülvizsgálják, és adott esetben hány büntetőfeljelentést tettek,
vannak-e már bíróság előtt felelősök ez ügyben vagy úgymond minden rendben volt az elmúlt
nyolc évben. Ez az első számú kérdésem. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ez
nem a Számvevőszéki bizottság, de a kérdés jogos. Szabó Timea alelnök asszony.

SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm én is a lehetőséget és a beszámolót. Egy-két
kérdésem lenne. A beszámoló 19. oldalán azt írják, hogy a rendszer alapkérdése a pályázók
számának folyamatos növekedése, a támogatásigények magas szintje miatt, az, hogy hogyan
lehetséges a megvalósított szakmai segítségnyújtás mennyiségi fejlesztésén túl a minőségi
fejlődést célzó pályázati kiírások megvalósítása. Azt kérdezném, hogy akkor ennek fényében
miért tervezik a civil delegáltak radikális csökkentését. Mi az oka, hogyha önök ezt írták le?
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Miért szabják át az elosztás rendszerét, és miért tervezik a szakmai programok támogatásának
arányát a mostani felére csökkenteni, a 24 százalék helyett 12-re?

Illetve egy másik: a 24-26. oldalon írják a 2009. évi beszámolók ellenőrzésénél, hogy
a szakmai beszámolókat alkalmassá kell tenni arra, hogy objektíven, az adófizető és 1
százalékot felajánló állampolgárok számára is közérthetően mutassa be, és igazolja vissza a
puszta működésen túl a közcélok megvalósítása érdekében tett civil szervezeti vállalások,
erőfeszítések teljesülését. A pénzügyi ellenőrzés menetét leírják, de semmi információ
nincsen azzal kapcsolatban, hogy a szakmai beszámolók ellenőrzése hogyan folyik, például
hány beszámolót utasítottak el, mondtak-e fel emiatt támogatási szerződést. Egyelőre ez a két
kérdésem vagy megjegyzésem lenne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Szeretném megjegyezni, hogy a
napirendi pont a Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es tevékenysége. Ezt a vitát nagyon
szívesen majd az új civil törvénynél nyilván le fogjuk folytatni, de hogy a tárgynál
maradjunk, ezért a jövőre vonatkozó nem tartozik a beszámoló körébe.

Más kérdés, észrevétel? Gaudi-Nagy Tamás még egyszer.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Megvárom a választ inkább.

ELNÖK: Jó, igen, megvárja a választ. Helyes. Akkor, ha megengedik, én is feltennék
egy kérdést, hogy jól értelmezem-e, a 10. oldalon lévő azon megállapítást, hogy a 2010-es
alapprogram 4,7 milliárd forinttal támogatta a civil szervezetek működését, ami a
rendelkezésre álló pályázati forrás 73,4 százalékát jelentette. Tehát ez azt jelenti, hogy a civil
szervezetek működési költségre költötték el a rendelkezésre álló költségvetési forrásnak a 73
százalékát. Az a kérdésem, hogy mi maradt a feladatfinanszírozásra. Beszéljék meg egymás
között, hogy a kérdések sorrendjében ki válaszol.

DR. FEKETE ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Akkor, ha megengedik, a kérdések feltevése sorrendjében
próbálunk ketten válaszolni, bizonyos részére én, illetve majd főosztályvezető úr is próbál
reflektálni.

A Gaudi képviselő úr által feltett kérdés gyakorlatilag egy olyan jelenségre utal vissza,
amelyben az alapprogramot ért legerősebb kritikák igazából társadalmi és civil szervezeti
oldalról ezen a szegmensen keresztül kerültek a sajtó nyilvánossága elé. Mindezeknek a
tényszerűsége nem vitatható el, hogy igazából büntetőügyekben került be az alapprogramnak
a neve olyan civil szervezeti körben, ahol valós tevékenység finanszírozása nem történt meg,
és ezeknek a beszámolóknak az ellenőrzése kapcsán szeretnék visszautalni arra, hogy az ezzel
kapcsolatos első büntetőfeljelentéseket megalapozó ügyészségi vizsgálatokat az alapprogram
országos hatókörű korcsoportjának tagjai jelezték, és ez alapján indult el az az ügyészségi
vizsgálat, amely végül is a bíróság előtti jogerőssé vált ítéletben csúcsosodott ki. Ennek a
vizsgálatnak pontosan az volt a jelentősége, hogy az alapprogramban lévő civil szakértők
feltárták azt az összefüggésrendszert, amelyben a szervezeteknek a pénzügyi-számviteli
szempontú igényelése és a valós tevékenységek között gyakorlatilag azok az ellentmondások
álltak fent, amelyeket nem lehetett volna másként, csak egy nagyon alapos szűrővizsgálaton
keresztül megnézni. Tekintettel arra, hogy éves mennyiségben közel húszezer pályázat
érkezik be a Nemzeti Civil Alapprogram támogatási rendszerébe, ebből az érintett országos
kollégium fogadja talán az egyik legtöbbet. Itt a szerencsés véletlenen túl kellett egyfajta
szemnek is lennie ahhoz, hogy kiszúrja, hogy kettő darab szervezet esetében ugyanazon
pénzügyi jellegű elszámolásoknak a technikája visszaköszön a pályázat igénylésénél. Tehát
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kellett egy affinitás arra az érintett kollégium részéről, hogy ezt feltárja, és utána az ebben
lévő lépéseket megtegye.

Tehát ez elsődlegesen a klientúraépítő gyakorlat, ahogy ön fogalmazott, nem az
alapprogram rendszerében lévő szervezeteket jellemzi általában, egy bizonyos körét
jellemezte az, hogy ezeknek, a valós taglétszámok nélküli vagy valós bevételek nélküli
feltüntetése a pályázati rendszerben, az mondjuk a korrigált ráfordítás szempontjából lehetővé
tette azt, hogy magasabb forrásösszegekhez próbáljon meg pályázni, de maga a támogatás
már nem érkezett meg hozzájuk, hiszen már az elején érvénytelenítették ezen szakaszában ezt
a pályázatot. Tehát igazából ez a gyakorlat ott kibukott, de nem volt jellemző mondjuk az
alapprogram további részében. Ez a 2008-as évet jellemezte először, amikor ez a vizsgálati
rész megindult, a 2009. és 2010. évben az alapprogram működési rendszerében hét regionális
és egy országos kollégium, illetve a szakmai kollégiumoknál ez már – mondjuk – ismert volt,
és ez a technika beépült az ő gyakorlatukba, tehát próbálták meg ezeknek a szűréseknek
megfelelően az ilyen szervezeti tevékenységeket a legminimálisabbra szorítani.

Ezért is volt az, hogy emelkedő számot mutat az, hogy az alapprogram támogatási
rendszerében benyújtott igénylésekből az érvényessé vált pályázatokból emelkedik
fokozatosan az elutasított szervezetek száma, tehát amely esetben nem tudják támogatni ezen
szervezetnek a forrásigénylését követően a pályázatot, az emelkedő számot mutat már 2010-
ben és ’11-ben úgy szintén. Tehát emelkedik az érdemi elutasítással járó döntések száma.

A kérdés második része a konkrét büntetőfeljelentések kapcsán megtett
intézkedésekről. Ez, mondjuk úgy, hogy már addigra, mire ebben az egy bizonyos konkrét
ügyben odaérkezett, már helyettünk megtevésre került. A másik részeiben pedig volt olyan
kezelőszervi intézkedés, amely az ügyészség felé hivatalos jelzéssel szolgált arra, hogy az
általunk észlelt bizonylatok alapján mondjuk a számviteli rend, illetve a bizonylati
fegyelemnek a megsértése esetleg megalapozhatja egy konkrét vám- és pénzügyőrségi, akkori
hatáskör alapján, illetve rendőrségi vizsgálatban azt, hogy ez büntetőtényállást valósít-e meg
vagy nem. Közvetlen büntetőfeljelentés megtételére itt az alapprogram-kezelő szervén és
minisztériumán keresztül nem volt konkrét lehetőség, tekintettel arra, hogy ehhez nyomozati
jogkörrel eljáró szervek működése is szükséges volt. Miután mi csak egy bizonyos
szegmensében észleltük a civil szervezetek működésének ezt a számviteli szabályok
megsértését a beszámolók kapcsán, mondjuk, ezzel kapcsolatban elmondhatom azt, hogy volt
olyan intézkedése a kezelőszervnek, amely az eljáró ügyészség részéről befogadásra került,
egy másik részénél pedig nem állapították meg ugyanezeket.

Tehát a vélelem nem jelentette azt, hogy megtehettünk volna büntetőfeljelentéseket.
Ugyanez visszaköszönt lényegében az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal jelentéseiben is, és hogyha ők észlelték, akkor hivatalból amiben meg tudták tenni,
megtették, illetve felhívták arra a pályázatkezelő szervezet figyelmét, hogy ezen és ezen
elszámolásoknál, amiket ők vizsgáltak dokumentumalapon, ezekben intézkedések megtételére
van szükség, amely a támogatások visszavonásában jelentkezett.

Tehát az alapprogram működési rendszerében a támogatások visszavonásával
kapcsolatos döntés ugyanúgy, mint a támogatási döntés az azt megítélő kollégiumnak a
felelőssége és hatásköre. Tehát a kollégium vonhatja csak vissza saját támogatási döntése
kapcsán elállással, jogkövetkezménnyel érintően azt a támogatást, aminek a jogosulatlan
felhasználását, mondjuk bárki más észlelte. Tehát a vége az, hogy egy kollégiumi döntéssel az
alapprogram kezelő szerve megindítja a követeléskezelési eljárást. Ez az NCA támogatási
rendszere. Az összes többi polgári és büntetőügyek kapcsán jelentkező intézkedés, ez is
szintén ide csatornázódik be. Úgyhogy egy részében erre tudunk válaszolni. Hogy volt más
szerveknek a vizsgálata, és ezt alátámasztotta, és a 2010. évi kormányváltástól függetlenül
gyakorlatilag ennek a gyakorlatnak próbál már maga a testületi rendszer is gátat szabni.
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A támogatási szerződés felmondása kapcsán alelnök asszony kérdezett. Ugyanezt
tudnám gyakorlatilag mondani. Adatokkal, gyakorlatilag a 2010-es beszámoló szolgál erről,
tehát a támogatási szerződések alapján a támogatási rendszerből kizárt szervezetek száma
pont ugyanazon szervezeteknek feleltethető meg, akiknek egyébként a beszámoló ellenőrzése
kapcsán valamilyen mértékben valószínűleg a teljes támogatási összeg visszavonása miatt
elállással érintett volt a támogatási összeg felhasználása, illetve a kizárt szervezetek száma
mögött mindig egyedi szerződések vannak, és ezeknek a száma az alapprogram honlapján
minden egyes héten nyilvánosságra kerül, és ezeknek a száma annak függvényében, hogy
hány darab beszámolót vizsgáltak meg, és ott milyen megállapítások születtek, emelkedik –
sajnos most már – nagyon hosszú idő óta. Pontos számot, most ha megengedi, nem
mondanám be, de biztos, hogy olyan 600-as lista környékén vagyunk már az alapprogram
2004 évi működése óta.

A feladatfinanszírozás kapcsán kérdezett rá az elnök úr arra, hogy ennek a százalékai
hogyan alakultak, illetve mit jelentenek. Itt, a 10. oldalon lévő adatokat kiegészítette a
beszámoló első számú melléklete, hogyha rápillantanak. Ez gyakorlatilag a Nemzeti Civil
Alapprogram Tanácsának forrásmegosztási döntéseit tartalmazza 2004 és 2010
vonatkozásában. Ezen jogkörében eljárva, amit az NCA-törvény biztosít a tanács számára,
lehet látni, hogy a keretösszegek, illetve a teljes keretösszeg arányában a kollégiumok között
a működési és a szakmai programok megvalósítására milyen forrás állt rendelkezésre. Itt arra
az egy megfogalmazásbeli finomításra szeretnék utalni, hogy a szakmai programok
megvalósítása nem jelentett feladatfinanszírozást ebben az értelemben, mert a működési
költségek hányadának a megállapítása alapján fennmaradó összeg vonatkozásában a szakmai
programok kiírása az NCA-törvény 11-es skáláján belül mintegy nyolc tevékenységet ölel fel.
Tehát az 1 százalékos kampánytól kezdve egészen a szervezetek szervezetfejlesztési, képzési,
szakmai, nyomtatott és elektronikus sajtó megvalósítását szolgáló forrást egyazon programon
belül itt kell érteni, hogy a szakmaira összesen mennyi maradt fenn. Itt nem igazán
feladatfinanszírozásról beszélünk, hanem olyan tevékenység megvalósításáról, amelynek az
európai uniós vetületei is ide kerülnek fel. Tehát ezek a huszon pár százalékos részek, amik a
70 százalékból fennmaradnak, azok mindezeket felölelik az alapprogram teljes szegmense
vonatkozásában.

A működés tekintetében pedig a hét regionális és az egy országos hatókörű
kollégiumra biztosított forrás a törvényben megállapított 60 százalékos mértéket jóval
meghaladóan 70 százalék fölött kerül biztosításra jelen pillanatban is. Tehát ennek az
elosztása a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának hatáskörébe tartozó döntéssel kerül
megállapításra, és utána a konkrét támogatási elveknek megfelelően úgymond nyolc felé
osztódik.

A másik, a szakmai programok, azok pedig háromfelé osztódott állapotnak voltak
megfeleltethetők. Tehát igazából ezért mondom azt, hogy több részre lebontva lehet csak
ezeket vizsgálni, konkrét pályázati kiírásonként lehet igazából a feladatfinanszírozási
elemeket felfedezni benne. Ebben a beszámolóban összesített számokról tudunk számot adni.

Annyival szeretném zárni a támogatási struktúrára vonatkozó kérdéseknek a
megválaszolását, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram támogatási rendszere 2004 és 2010,
illetve a 2011-es évet is beszámolva ebben az évben jutott el arra a szintre, hogy talán a
legmagasabb százalékban sikerült azokat a forrásokat biztosítani a civil szervezetek részére az
elszámolási határidő előtt, amelyek a valós tevékenység finanszírozását tudják alátámasztani.
Erről mi itt készítettünk egy tegnapi napi státusriportnak megfelelő állapotot. Hogyha
megengedik, akkor ezt szíves rendelkezésükre bocsátanánk. Tehát ez a 2011. évi támogatások
vonatkozásában mutatja be azt, hogy jelenleg hol állunk. A 2010-es támogatások kapcsán az
elszámolásokról van szó, erről is tudunk egy statisztikát az önök rendelkezésére bocsátani,
természetszerűleg a beszámolót követően, hogyha igény van rá, hogy hol áll jelen pillanatban.
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Tehát ez mindig dinamikusan változó elemeket mutat, erről statisztikát bármelyik pillanatban
tudunk az önök részére bocsátani. Nagyon szépen köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Szabó Timea alelnök
asszony.

SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a szót. Nekem még egy kérdésem lenne. A
beszámolóban hivatkozott KEHI-ellenőrzés legfőbb tanulságai igencsak vázlatosan lettek
ismertetve, pedig a 413 millió forint támogatási értékben lefolytatott vizsgálat alapján 89
millió forint összeg esetében élt a támogatók felé. Az összegek visszafizetésére vonatkozó
intézkedési javaslattal ez azt jelzi számomra, hogy valami azért nagyon rosszul működik,
hogyha az összeg egyötödére ezt a javaslatot tették. Mikor várhatunk részletesebb
tájékoztatást a legfőbb tanulságokat illetően? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm Fekete úr tájékoztatását. Igazából
akkor még ehhez kapcsolódva annyi kérdésem lenne, hogy a korábbi vezetésnek
megállapították-e valamilyen módon a felelősségét ebben a klientúraépítő gyakorlatban – akár
az ügyészség részéről -, és a helyükön vannak-e még ezek a vezetők egyáltalán. Ha ilyen
gyakorlat volt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon.

DR. FEKETE ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Akkor hátulról előre. Tehát Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kérdésére
válaszolva, az alapprogram civil szervezeti képviselők és elektorok által megválasztott
testületei vonatkozásában azon személyek esetében, ahol a bírósági, ügyészségi vagy
büntetőügyeknek a gyakorlata, azon szintet illetően, hogy ez nyilvánossá vált,
megfogalmazódtak az úgynevezett méltatlansági megállapításnak a feltételrendszerei. E
vonatkozásban, tekintettel arra, hogy nem miniszteri delegáltak esetében, tehát az
alapprogram testületei közül egy főt delegál a miniszter, illetve hármat az NCA tanácsába,
egy nagyon sajátos helyzet alakult ki akkor, amikor ezekről az első ilyen információk
beérkeztek. Ennek a méltatlansági ügysornak a megvalósítása során a miniszternek
gyakorlatilag egy NCA-tanácsi döntés szolgáltatott arra alapot, hogy visszavonja az érintett
kollégiumi testületi tagnak a megbízását. Ennek a megtörténte szorosan véve nem állt időbeli
összefüggésben azzal, hogy az ügyészségi vagy bírósági megállapítások milyen stádiumban
voltak. A testületek vonatkozásában azt a gyakorlatot alakította ki az alapprogram korábbi
tanácsa, hogy annak a gyanúja, illetve annak a megállapíthatósága erkölcsi oldalról vizsgálva,
hogy egy adott civil szervezeti képviselő ebben a minőségében, hogy NCA-kollégiumi tag, és
ebben a tekintetben források felett diszponál, az ne legyen összefüggésbe hozható az általa
bármilyen tekintetben is elkövetett jogsértő vagy vélelmezetten jogsértő gyakorlattal, tehát
ettől próbálják meg távol tartani a rendszert.

Erről a megállapításról az alapprogram tanácsa a miniszter felé történő
kezdeményezés során – ha jól emlékszem – mindhárom esetben egyhangú döntéssel
állapította meg azt, hogy kezdeményezi az érintett testületi tag megbízásának a visszavonását.

Abban a bizonyos ügyben, amelyet az országos kollégium kapcsán vizsgáltunk, és
utána ebből bírósági nyilvános ügy lett már addigra, is megtörtént és másik két esetben is
ugyanez szolgáltatott alapot arra. Tehát nem kellett megvárni a jogerős ítéletet ahhoz, hogy az
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alapprogram úgymond öntisztulási rendszerében egyfajta intézkedési kötelezettség
megállapításra kerüljön az alapprogram tanácsa részéről.

Ezt a miniszter megvizsgálta érdemében, eljárt, és megtette ennek a visszavonásnak
kapcsán azt, amit igazából neki kiértesítési kötelezettsége, és utána az akkori szabályok
szerinti tiszteletdíj-folyósításal és költségtérítéssel meg kell tennie. Tehát lezárta azon
jogviszonyt, amely az érintett testületi tag vonatkozásában a választással keletkezett, és a
megbízást a miniszter adta rá. Tehát ez a része lezárult, nem kellettek hozzá bírósági ügyek,
tekintettel arra, hogy ezt nem várta már be az alapprogram tanácsa sem.

Az alelnök asszony által feltett kérdésre: a KEHI-vizsgálatokkal kapcsolatban kérdez
rá azokra, hogy milyen intézkedések, illetve milyen megállapítások vannak, a
számszakiságot, nem ismételném meg, nagyon pontosan idézte. Az alapprogram tanácsának a
KEHI-vizsgálat kapcsán volt egy prezentációja az akkor szakértőként, illetve
vizsgálatvezetőként lévő KEHI-kollégák részéről. Ott ismertették, az alapprogram tanácsának
ülésén, az összesített megállapítások vonatkozásában elhangzott egy tájékoztatás, egy power
pointos előadás, hogy mik voltak a megállapítások. Maga a jelentés pedig egy intézkedési terv
készítési kötelezettséggel a minisztérium, illetve a jelen pillanatban most már az alapprogram
kezelőszervi tevékenységét 2011. január 1-jétől kezdve ellátó Wekerle Sándor Alapkezelő

részére érkezett meg. Tehát a konkrét vizsgálati megállapításai a KEHI-ellenőrzésnek, amely
ugye ilyen szempontból nem osztja az ÁSZ-jelentés sorsát, tehát nem úgy nyilvános az
alapprogram tekintetében, mint ahogy az ÁSZ-vizsgálat a közeljövőben lesz, intézkedési
kötelezettséget írt elő. Ezeknek az intézkedési kötelezettségeknek, miután a kezelő szerv
vonatkozásában kerültek a megállapítások rögzítésre, a jogutódkezelő szervnek kell eljárnia.
Tehát neki a vizsgálati időszakban lévő támogatási szerződésekkel kapcsolatos
megállapításokat értékelnie kell. Ez alapján egy pénzügyi, jogi, szakmai tartalmú
előterjesztést kell készíteni az érintett kollégiumnak, amely az adott támogatási összeg
vonatkozásában a támogatás megállapításáról rendelkezett.

Itt is ugyanaz van, amire már utaltam, tehát a kizárást, elállást megalapozó döntést a
kollégium felé az alapprogram kezelő szervének kell előterjesztenie. Miután ez a döntés
megszületik, erről a kiértesítés megtörténik, utána indul el az eljárás, ami a
jogkövetkezmények szempontjából az alapprogram támogatási rendszeréből történő
kizárással zárul. Kétéves időszakra, a támogatási összeg visszafizetésétől számítva.

Tehát ezek így kapcsolódnak össze. Egy részében a jelentés megállapításai szervezetre
lebontottan ismertek, ezek alapján az intézkedések megtétele kezdeményezésre került a
kezelő szerv részéről. A kollégiumok felé történő előterjesztések és az azt követő döntések
kapcsán lehet a támogatások visszaköveteléséről beszélni, ha addig önkéntesen nem történik
meg.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem lévén,
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az 1-es napirendi pontnak megfelelően az NCA 2010.
éves beszámolóját elfogadja-e. (Szavazás.) 10 igen. Tartózkodott? (Szavazás.) 5. Ellene senki.
A bizottság a 2010. évi beszámolót elfogadta. Köszönöm szépen.

A Független Rendészeti Panasztestület 2010. évi tájékoztatójának megvitatása

A következő napirendi pontunkhoz szeretettel köszöntöm dr. Juhász Imrét, a
Független Rendészeti Panasztestület elnökét, dr. Piros Attila dandártábornok urat és Zsólyomi
Emese alezredes asszonyt. Ugyanaz a kérdésem, hogy a 2010. évi tapasztalatokat, amit a
bizottság tagjai részére megküldtünk, kívánja-e a testület elnöke kiegészíteni, vagy kiemelni
belőle részeket.
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Dr. Juhász Imre elnök (Független Rendészeti Panasztestület) szóbeli kiegészítése

DR. JUHÁSZ IMRE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Elnök Úr!
Köszönöm a szót. Néhány gondolat erejéig, hogyha van lehetőség, kiegészíteném, illetve
kiemelnék egy-két részt.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ugye a rendőrségről szóló
törvény nekünk kötelezettségünkként jeleníti meg az éves beszámolók elkészítését, és a két
illetékes bizottság előtt való prezentálását.

A jelentés részletesen kitér minden általunk fontosnak tartott és a működésünkkel
összefüggő kérdésre. Azt gondolom, hogy ami ebből kiemelést érdemel, az az
alapjogsértéseknek a mennyiségi és minőségi összetétele. A 2010-es évben a rögzített
eseteink 54 százalékában történt alapjogsértés, tehát ezek azok az ügyek, amelyeket érdemben
kellett a testületnek vizsgálnia, 39 százalékban nem volt alapjogsértés, 7 százalékban nem
tudtuk megállapítani lényegében a tényállást. Az 54 százalékos alapjogsértéstömbön belül
pedig a 100 százalékhoz képest 39 százalékban súlyos alapjogsértés, 15 százalékban pedig
csekély alapjogsértés történt. Ezt azért is kellett kettéválasztani, mert a súlyos
alapjogsértéseket tartalmazó állásfoglalás az országos rendőrfőkapitány úrhoz kerül, és ő is ki
kell hogy vizsgálja a panaszt, és valamilyen szinten állást kell foglalnia arról, hogy mi a
testület állásfoglalásáról a véleménye, illetve magáról a panaszról.

Most itt vannak elég beszédes adataink ezzel kapcsolatban. 2010-ben az országos
rendőr-főkapitányhoz 166 ügyet küldtünk meg, tehát ezek nyilvánvalóan súlyos
alapjogsértések. 134 esetben érkezett visszajelzés, van információnk az ügyek sorsáról, és 70
százalékában az oda megküldött ügyeknek az országos rendőrfőkapitány a panaszokat
elutasította, 11 százalékban adott részben helyt a mi álláspontunknak és összesen 3
százalékban adott 100 százalékosan helyt a panaszainknak. Az esetek 16 százalékában pedig
nincs adatunk a ORFK döntéséről.

Tehát gyakorlatilag ez a szám, ami összesen 3 százalékra redukálja azt, amikor
úgymond egyetértettünk 100 százalékban az alapjogsértés megítélésében, azért ez egy –
mondjuk így – nem túl magas szám.

Két alapjogot emelnék ki: az emberi méltósághoz való jog sérelmét 63 esetben
állapítottuk meg, és ebből összesen egy esetben adott helyt az ORFK, és nem 40 esetben
elutasította, illetőleg részben adott helyt hét esetben. És még egy alapjog, azt kell mondjam,
az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy ennek az alapjognak a sérelme lassan első helyre
kerül, több év viszonylatában is. Ez a tisztességes eljáráshoz való jog. Csak úgy hozzáteszem,
hogy még mindig jobb, hogyha az emberi méltósághoz képest, mondjuk a tisztességes
eljáráshoz való jog sérül csak, bár nem szeretnék különbséget tenni alapjogok között, de azért
érezzük nyilvánvalóan ennek a súlyát. 121 esetben sérült, ebből 86 esetben utasította el és 4
esetben adott helyt a panasznak az országos rendőrfőkapitány úr. Tehát nem lehet azt
mondani, hogy e tekintetben mondjuk túlzottan nagy egyetértés tapasztalható.

A másik kérdéskör, amit kiemelnék, az úgynevezett típusos ügyeink, ami nagy
számban fordul elő tényállás szempontjából és hasonlóan.

Ezek közül azt lehet mondani, hogy például egy kardinális kérdés, nagyon sokszor
sérül ez a jog, és ugye azért be kell látnunk, hogy ennyi legalább, úgymond jár, hogy legalább
a hozzátartozók tudják, hogy mikor várják haza a rokonukat. Az azonosítási kötelezettség
elmaradása továbbra is gondot okoz. Tulajdonképpen 2006 őszére, ha visszatekintünk, akkor
ez egy permanens probléma, azóta sem látunk teljesen tisztán ezekben az azonosítási
kérdésekben, nem sikerült ezzel kapcsolatban, azt lehet mondani, felgöngyölíteni azt, ami e
mögött van, és az a tapasztalatunk, hogy ez még mindig döcög. Bár minden fórumon, amikor
rendőri vezetőkkel is találkozunk, ezt elmondjuk, hogy itt egy igazán egyszerű dologról van
szó, amikor a jogszabályszerű bemutatkozás és azonosítás megtörténhetne az intézkedő
rendőr részéről, ez azonban, azt lehet mondani – idézőjelben természetesesen -, hogy
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tömegesen fordul elő, amikor panaszról van szó, hogy ezt is vagy csak ezt panaszolják a
polgárok.

A másik, az a dolog másik oldala. Ez pedig, amikor az eljárás alá, intézkedés alá vont
személynek a személyazonosságáról van szó. Több éves küzdelem ellenére azt lehet mondani,
hogy még mindig kérdéses, hogy milyen igazolványokat kérhet el a rendőr, és itt van egyfajta
igazolványtípus, amit ki kell emelnünk. Ez pedig a lakcímkártya. Bár semmilyen jogszabályi
alapja nincs, de nagyon sokszor további jogsértéseket generál ennek a megkövetelése a
rendőri szervek részéről. Ezt is elmondtuk nagyon sokszor már, nyilván minden
állásfoglalásunkban elmarasztaljuk a rendőrséget e tekintetben, de ebben nem nagyon
tapasztalunk javulást.

A másik a fokozott ellenőrzés kérdése. Gyakorlatilag szintén 2006 óta húzzuk magunk
után ezt a problémát, nyilván a testület csak 2008 óta találkozik ezzel. A fokozott ellenőrzés,
ami nyilvánvalóan egyfajta, a büntetőeljárás hatékonyságát segítő eszköz lenne, és elsősorban
az ezzel kapcsolatos zárásokra vonatkozott a jogalkotó szándéka szerint. Az tulajdonképpen a
politikai típusú rendezvények egyfajta bunkós botjává vált. Gyakorlatilag a jogszabály is
hiányos, mert azt nem igazán rendezi, hogy mekkora területre terjedhet ki ez a fokozott
ellenőrzés, így aztán inkább a tágabb értelmezést követi a rendőrség, tehát aránylag jól
körülhatárolható kis területre koncentrálódó rendezvények esetén is, akár egész Budapestre
vagy akár egész megyére kiterjedő fokozott ellenőrzéseket rendelnek el, amely inkább a
polgárok vegzálását jelenti, mintsem ennek lennének olyan eredményei, amit a rendőrség fel
tudna később használni.

És az utolsó, amit szeretnék kiemelni, szintén azt lehet mondani, hogy elég nagy
számban fordulnak elő ilyen problémák, ez az előállításnak az időtartama. Tehát most nem
arról van szó, hogy elő kellett volna-e állítani vagy sem, mert nyilván ez is a vizsgálat tárgya
ilyenkor legtöbbször, hanem arról van szó, hogy sokszor ez 8-10 órán keresztül tart, teljesen
indokolatlanul, nagyon sokszor ez alatt további jogsértések történnek, de a lényeg az, hogy
még az is előfordul, hogy mindenféle megkérdezés, iratok, meghallgatás nélkül tíz óra múlva
szélnek eresztik az illetőt, illetve amikor pedig a meghallgatása történik, ott pedig
indokolatlan időtartamban várakoztatják. Tehát ezeket az ügytípusokat lehetett, mondjuk
2010-ből kiemelni, de mondom, azzal, hogy ezek tulajdonképpen a testület működése óta
jellemző problémák.

Amiről még szólni szeretnék pár szót, az a testület kapcsolati rendszere. Komoly
találkozóink is voltak, Kjaerum úrral például, aki az alapjogi ügynökséget vezeti, a
belügyminiszter úrral, a rendőri vezetőkkel folyamatos a kapcsolattartásunk, és azt kell
mondjam, hogy ez sokat javult az elmúlt rendőri vezetés alatt megszokottakhoz képest, és
nemcsak protokolláris jellegű, például tisztavatás-meghívások vannak, hanem komoly
bemutatókkal összefüggő, szakmailag is értékelhető találkozók.

A testület útjára indított egy folyóiratot is, Rendészet és emberi jogok címmel, amely
tudományos igénnyel próbálja megközelíteni a tevékenységünket.

Zárásképpen néhány mondatot még arról szólnék, hogy milyen hibákat vélünk
felfedezni a meglévő joganyagban, ami ránk vonatkozik, illetve velünk összefüggésben van.
Az első nagy problémánk a visszacsatolás hiánya, tehát hogyha a polgár, a panaszos elmegy
az országos rendőrfőkapitányhoz, hogy nem ért velünk egyet, akkor a polgár a bírósághoz
fordulhat. Ez egy közigazgatási per. Erről nekünk semmilyen információnk nincs, hogy ez
hogy végződik, ebben részt venni nem tudunk, perképességünk nincs, beavatkozókénti
státussal sem rendelkezünk, és ez, mondjuk a későbbi gyakorlat alakítása szempontjából is
egy rendkívül hátrányos történet.

A másik nagy fájdalmunk a hivatalbóli eljárás tiltása. Mi csak a panaszra
reagálhatunk, és akkor járhatunk el, de amennyiben más területen tapasztalnánk jogsértést,
akkor nem tudunk ebben lépni, és különösen nem gyorsan. Probléma a határidő. Összesen
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nyolc nap áll a panaszos rendelkezésére, rendőri panaszeljárásban ez 30 nap. Nem látjuk
ennek a kettősségnek az indokát. Nincs lehetőségünk általában büntetőeljárásban meglévő
iratok megtekintésére, ami sokat segítene, és azt kell mondjam, hogy – ami nem pont a
testületet illeti – nagyon jó lenne az is, hogyha maga a bíróság ebben a közigazgatási perben
reformatorius jogkört kapna, tehát lehetősége lenne az országos rendőrfőkapitány határozatát
megváltoztatni, hiszen ez is a joggyakorlat szempontjából egyrészt gátat vetne az
időhúzásnak, másrészt pedig alakíthatná nyilvánvalóan az országos rendőrfőkapitány e téren
kialakított gyakorlatát is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, természetesen
kérdésekre szívesen válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő hölgyeket, urakat illeti a kérdezés,
észrevételezés joga öt perces időkeretben. Gaudi-Nagy Tamás, Zagyva György.

Kérdések, észrevételek

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel üdvözlöm
elnök urat és munkatársait. Egy fontos intézmény működéséről van szó nyilván, és emberi
jogi szempontból, azt gondolom, az egyik legfontosabb intézmény Magyarországon, hivatalos
jogvédő szervezetnek tekinthetjük. Ugye a 2006 őszi vérengzések nyomán jött létre.

A beszámolót köszönettel vettük, és meghallgattuk. Igazából mint jogvédő és mint egy
olyan szervezet képviselője, amelyhez kapcsolódó szervezeteket gyakran értek az elmúlt
nyolc évben kirívó jogsértések, ezt ugye megállapította az elmúlt nyolc évről szóló
részjelentés is, amit a bizottság elfogadott tavaly decemberben. Egész pontosan úgy
fogalmazott még Gulyás Gergely alelnök úr is, hogy a legtöbbet a nemzeti radikális emberek
szenvedtek a különböző jogsértésektől. Azt szeretném mindjárt elsőként megkérdezni, hogy
ez a gyakorlat a testület megítélése szerint változott-e. Tehát a kormányváltás hozott-e
markáns változást abban, hogy célzottan bizonyos szervezetek vagy nevezzük nemzeti
radikális jellegű szervezeteknek mint például a gárda vagy ahhoz kapcsolódó, ahhoz hasonló
szervezetek terén történt-e változás a rendőrségi gyakorlatban?

A második kérdésem az lenne, hogy ez a 3 százalékos arány, ami tényleg rémisztően
alacsony, hogy a rendőrség ilyen arányban ad helyt teljes körűen a panasztestület egyébként
tényleg nagyon szakmailag alapos és kidolgozott állásfoglalásainak, hogy ez változott-e.
Tehát tényleg van-e itt érzékelhető változás a rendőri vezetésben bekövetkezett tavalyi
változásokat követően?

És konkrétan pedig még arra kérdeznék rá, hogy itt panasztípusok között elmondta
elnök úr, hogy tényleg visszatérő jelenségek vannak. Amit én kiemelnék, az aránytalan fogva
tartási időtartam előállítás tekintetében, a fokozott ellenőrzés intézményének önkényes,
visszaélésszerű kiterjesztett alkalmazása, az igazoltatással kapcsolatos visszatérő problémák,
hozzátartozók értesítésének elmulasztása, nagyon sok típusproblémát mondott. Ezekben van-e
azért érzékelhető változás szintén a tavalyi kormányváltást követően? Tehát nem akarom
semmilyen formában politikai állásfoglalásra kényszeríteni, egyszerűen csak szakmai
álláspontra vagyok kíváncsi. Végül is ezt vártuk, nagyon sokan ezt várták, hogy tényleg
megtörténik egy ilyen irányú változás. Mondjuk nem akarom a választ megelőlegezni, de itt
látok 2010-es eseteket is, ahol pont a gárdával kapcsolatosan igazoltatás jogellenességét vagy
intézkedés jogellenességét állapítja meg a jelentés.

Az eljárási határidőkkel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e
valahogy rövidíteni az eljárási időpontokat, mert legalábbis, amikor még több panasz volt,
főleg az elmúlt nyolcéves időszakban, akkor tényleg születtek komoly, fajsúlyos határozatok,
de elég hosszú idő telt el, és ez főleg azért fontos, mert amikor szabálysértési eljárás alá
vonják, konkrétan mondjuk idén március 15-én a Hősök terén, ott is most már sorozatban
mentik fel a gárdistának tekintett, megemlékezésen résztvevőket, és ugye ott a felelősségre
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vonásuk kapcsán nagyon hasznos, hogyha minél hamarabb már rendelkezésükre áll a
panasztestület állásfoglalása, és ha ez több hónappal később születik meg, akkor már bírósági
jogerős ítéletek születnek meg abban a téves vélelemben, hogy tényleg jogszerű volt a rendőri
intézkedés. Tehát, hogy ezt valahogy sikerül-e esetleg felgyorsítani?

Végül az utolsó kérdés az lenne, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosával
milyen intézményes vagy gyakorlati kapcsolat van, mert úgy látom, hogy nagyon sok helyről
összekapcsolódik, és nagyon erősíti az emberi jogok védelmét, hogyha ez a két szerv így
erőteljesen együttműködik. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György képviselő úr!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót. Először azt szeretném
megkérdezni, hogy ennél a 3 százaléknál, amit megállapítanak, hogy teljesen jogszerűtlenül
történt az intézkedés és helyt ad az országos rendőrkapitány a panasznak, hogy ebben a 3
százalékban utána mi szokott történni. Mert erről nem hallottunk. Helyt ad neki, és utána
ennyivel vége is van az ügynek, vagy szokott is történni valami felelősségre vonás? Ebben a 3
százalékban mik a megoszlások, milyen panasztípusok szoktak lenni?

Illetve van még egy olyan kérdésem, hogy ezeknél a panasztípusoknál, ami többször
történik meg, és megállapítják, hogy vagy jogszerűtlen vagy legalábbis aggályos, gondolok itt
a lakcímkártyára, gondolok itt a tüntetéseknél arra, hogy egy ötven fős tüntetésnél egész
Pestet lezárják, és ugye elrendelik a fokozott ellenőrzést. Ezeket többször elmondják,
megállapítják, hogy ez aggályos. Hogy ebben van-e valami visszaszorulás, vagy látnak-e
valami javulási tendenciát? Vagy esetleg esélyt arra, hogy ez javulhat, vagy egyáltalán az
országos rendőri vezetők felfogják-e, hogy ez egyébként nem helyes, amit tesznek, vagy csak
politikai nyomásra csinálják meg ezeket az intézkedéseket? Ezek lettek volna így elsőre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony.

SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a szót, köszönöm a beszámolót. Nagy
érdeklődéssel olvastam az anyagot, és a magam részéről abszolút egyetértek a jogalkotási
javaslatokkal, sőt mi magunk is hasonlókat benyújtottunk már. Egyelőre, sőt tudomásom
szerint fideszes képviselők is szinte szó szerint. Úgy tűnik, hogy itt nem a pártok részéről,
hanem a BM részéről van egy beakadás. De egyébként a hivatalból történő eljárás, vagy a
panasz benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítása is fontos kérdés, illetve azt jelezni
szeretném, hogy az Emberi jogi bizottság, a főbizottság, illetve az Ellenőrző albizottság is
több pontban foglalkozik például a bilincshasználattal, a bilincshasználat vizsgálatával, illetve
a fogvatartottak jogaival, kép- és hangfelvételek megőrzésével kapcsolatban.

Igazából az én kérdésem az ORFK képviselőihez tartozna. Hogyha jól értettem, a 166-
ból 134-ben kaptak választ. Ez azt jelenti, hogy az esetek 20 százalékában nem érkezett
válasz az ORFK részéről. Mi ennek az oka? Illetve van-e bármilyen mechanizmus arra nézve,
hogy figyelembe veszik a panasztestület javaslatait, illetve, ha igen, akkor ezt hogyan
képzelik el? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel nem lévén, kérem a válaszokat.

DR. JUHÁSZ IMRE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Köszönöm a
kérdéseket. Akkor először Gaudi képviselő úrnak válaszolnék. Az első kérdés a gárdára
vonatkozott. Emlékezetem szerint 2009 volt, hogy így mondjam, a gárda éve a panaszok
szempontjából is. Emlékezzünk csak az Erzsébet téri eseményekre vagy Szentendrére. Ezek
egyébként ugye százas nagyságrendű beadványokat generáltak. Hozzá kell tennem, hogy itt a
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testület eléggé megosztott is volt ezeknek az ügyeknek a megítélésében. Másik tagtársammal
különvéleményt írtunk, több alapjogsértést láttunk megvalósulni, mint az akkori összetételű

testület többségi álláspontja, többek között az oszlatás tekintetében. Azóta tudjuk, hogy van itt
is bírósági ítélet, de hát gyakorlatilag én is a sajtóból tudom, tehát itt van mindjárt az, amit
mondunk, hogy a testület gyakorlatára nézve ugyanolyan nehéz és nyilván a rendőrség
gyakorlatára nézve is így egységes megoldást kialakítani, hogy ez a visszacsatolás hiányzik.

Én a kérdést nem szeretném megkerülni, ilyen jellegű, mondjuk a kormányváltás óta
célzott típusú intézkedéssorozatokat legalábbis a panaszokon keresztül biztos, hogy nem
tudnék látni vagy belelátni. A panaszok száma is nagyon jelentősen csökken, ez nem azt
jelenti, hogy nem voltak 2010-ben ilyen jellegű ügyek, de elsősorban megszűnt azoknak a
tömeges jellege. És én, mondom, nem látok e mögött ilyen típusú célzott intézkedési
hullámot. A jogszabályi környezet is változott, tegyük hozzá, azért sokkal jobban változott
mondjuk így, hogy nem éppen a gárda előnyére ez a fajta jogszabályi környezet. Tehát
nyilván ez is okozhatja azt, hogy én úgymond a gárda részéről is egyfajta visszafogottságot
tapasztalok. Tehát az ügyek számának csökkenése mögött azért valószínűleg ez is fellelhető,
hogy nemcsak a rendőrség jár el jogszerűbben ezekben a kérdésekben, hanem azért a
jogkövető magatartás, nyilván nem is ezekkel a jogszabályokkal, de a gárdisták részéről is
szerintem fennáll.

A 3 százalékkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ez gyakorlatilag nem javul.
Tehát ez egy 2010-es szám, most nincs itt a 2009-es előttem, szerintem egy kicsit még romlott
is, azt kell hogy mondjam. 2010 közepén – tudjuk jól - volt egy váltás a rendőri
felsővezetésben. Ez azonban, azt gondolom, hogy a mi panaszaink megítélésében döntő

változást azért nem hozott. Tehát a korrekt szakmai kapcsolat és mondom, ugye ez is volt a
kérdés egy része, ellenére, mondjuk az állásfoglalásaink elutasítottsága tekintetében én nem
érzek szignifikáns javulást függetlenül attól, hogy itt valóban olyan jogsértésekre hívjuk most
már – ugye azt lehet mondani, évek óta – fel a figyelmet, amelyekben valószínűleg lehetne
változás. Ennek én a belső okait nem tudom, de gyakorlatilag ezeket a fajta jogsértéstípusokat
a 2009-es beszámolóban is elmondtuk, és elmondhattuk volna, tehát e tekintetben nagy
változást én nem tapasztalatok.

A jogsértések összetétele tekintetében, és erre az előbb egy félmondatban utaltam is,
van pozitív változás, tehát – ugye majd most lesz a hároméves jelentésünknek az
Országgyűlés elé terjesztése, és ott nyilván van lehetőségünk ezeknek a tendenciáknak is a
kimutatására – jól látható, és ezért mondtam azt, hogy a nagyon húsba vágó és súlyosabb
alapjogsértések irányából egy kicsit elmozdult a dolog, ha lehet így mondani: kevésbé súlyos
alapjogsértések irányába. Tehát míg korábban a személyi szabadság, emberi méltóság álltak
az első vagy a második helyen, most a tisztességes eljáráshoz való jog megsértése került oda.
Nem kisebbedő számban, de arányaiban mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy – ez
természetesen nem testületi vélemény, ez egy magánvélemény – pozitív változás.

Ami az eljárási határidőt illeti, ugye 90 napban van számunkra meghatározva ez a
határidő. Egyrészt a 90 napban az nincs benne, amíg a panasz beérkezik, időnként azért ezzel
elég komoly eljárási problémáink vannak, ugye írásban meg kell erősítenie, tehát ez a nyolc
nap nem biztos, hogy azt jelenti, ami a panasz előterjesztésére nyitva áll, hogy ez nyolc nap
alatt minden tekintetben és értékelhetően a testület előtt van. Tehát már itt is van egy
időcsúszás, hogy mire egyáltalán tisztázzuk, hogy ki a panaszos, több hét telik el nem egy
esetben. Nyilván akkor nem utasíthatjuk el a panaszt azon az alapon, hogy még nem
mindenben felel meg annak, hogy egyáltalán elkezdjük az anyagokat bekérni.

A rendőrség részéről már van rá példa, hogy késve érkeznek meg anyagok, én úgy
ezen a téren egy kicsit azért javult a helyzet. Ami ránk nagyon nagy problémát jelent, és ami
miatt tényleg, amikor nagy számú típusos ügyek érkeztek, akkor nem mindig tudtuk tartani
ezeket a határidőket, az nyilvánvalóan az, hogy a párhuzamos eljárásokkal kapcsolatos
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anyagok például nem állnak rendelkezésünkre. Említettem, hogy a büntetőeljárási anyagokat
például nem tudjuk megkapni, ami egy nagyon nagy gátat jelent. Nincs lehetőség olyan
eljárási technikák alkalmazására egyébként mint például a felfüggesztés, tehát nekünk akkor
is menni kell, ha jó lenne, erre utalt a képviselő úr is az ellenkező oldalról, hogy milyen jó
lenne, ha a panasztestület állásfoglalása is ott lenne, nekünk meg időnként jó lenne, hogyha a
szabálysértési ügy vagy a büntetőügy, amelyik esetleg az üggyel kapcsolatban egyébként
indult a panaszossal szemben, ennek az adatai valamilyen szinten rendelkezésre állnának. De
ilyen jellegű felfüggesztésre nincsen sajnos lehetőségünk.

Az országgyűlési biztossal, és itt az állampolgári jogok biztosára gondolok, egyre
jobban fejlődik a kapcsolata a testületnek. Különösen, mióta nyugvópontra kerültek az ezzel
kapcsolatos várható törvényi változások, tehát több konferencián vettünk részt, ezek
nyilvánvalóan kőkemény szakmai jellegű konferenciák voltak. Most például két héttel ezelőtt
a gyülekezési joggal összefüggésben kellett – külföldi vendégek is voltak – előadást tartani a
testület gyakorlatáról. Tehát inkább ilyen jellegű hivatalos kapcsolatok vannak, napi szintű

vagy az ügyek megítélésére vonatkozó kapcsolat nincs az országgyűlési biztos, illetőleg a
Független Rendészeti Panasztestület között.

Zagyva képviselő úrra térnék át. Ő kérdezte, hogy mi történik ezzel a 3 százalékkal.
Gyakorlatilag ezzel kapcsolatban nekünk nagyon kevés információnk van. Erre is azt tudom
mondani, hogy itt is gyakorlatilag visszacsatolás nélkül kell léteznünk. Tehát arról értékelhető

és százalékosítható információnk, hogy mondjuk milyen szankciót alkalmaznak a jogsértő

rendőrrel szemben, gyakorlatilag nincsen. És ilyen módon ezt a részét nem tudjuk megítélni.
Arról sincs egyébként, ez már nyilván az eset összes körülményéből adódik, hogy mondjuk,
hogyha egy kártérítési pert indít a panaszos, mert nyilván a személyi szabadságában
korlátozták vagy emberi méltóságában, esetleg nem vagyoni típusú eljárás indul, akkor
ezeknek mi a vége, és milyen jellegű polgári típusú szankciók vannak vagy milyen fegyelmi
vagy büntetőjogi jellegű szankciók vannak, erre nincs igazából visszajelzésünk. Kósza hírek
vannak, egy-egy panaszos természetesen el-elmondja, hogy mi történt, sokszor hosszú évek
után jut hozzánk vissza. Ugye most is van egy ilyen ügy, éppen a napokban egy erőszakkal
megkatéterezett fiatalember ügye most kapott sajtónyilvánosságot. Másfél évvel ezelőtt volt,
akkor mi a sajtóban közzé is tettük egyébként a határozatunkat, akkor nem nagyon verte ki a
biztosítékot semmilyen sajtónál. Most az illető már több médiánál volt tegnap és ma, és e
tekintetben úgy tűnik, hogy valami történik az ő ügyében. De hát ez is maximum a
panaszosnak a tevékenységéből fakad, hogy egyáltalán valami visszajelzést kapunk. Tehát ez
abszolút nem működik.

A képviselő úr kérdezte azt is, hogy mi a helyzet ezekkel a sértett alapjogokkal. Van-e
változás? Gyakorlatilag azt tudom megismételni ezzel kapcsolatban, amit mondtam, hogy
szignifikáns változás e tekintetben nincs. Ugye a fokozott ellenőrzést említette példának.
Gyakorlatilag ez továbbra is - a testület ezt mindig el is mondja – lehet, hogy maga a fokozott
ellenőrzés elrendelése egy kisebb területre úgymond jogszerű, de ennek a méretét tekintve
továbbra sem nagyon változik a helyzet. Nyilván itt az illetékesség is ezt nehezíti. Nem
tudunk központi direktíváról e tekintetben. Nyilván megyei kapitányok, BRFK rendeli el
ezeket. Ahány megye, annyi szokás, de általában azt tapasztaljuk, hogy túl van értékelve ez a
történet, és a túlzott ellenőrzés tekintetében sem tapasztalunk elmozdulást. És hát az említett
és kiemelt alapjogsértések tekintetében sem.

Képviselő asszonynak köszönöm, hogy elismerőleg szólt a tájékoztatónkról. Annyit
tudok mondani a 20 százalékkal kapcsolatban, hogy ezek egy része később még beérkezhet.
Itt most nyilván a 2010-es évről van szó, bár ott egy elég szigorú határidő van az országos
rendőrfőkapitány úr számára. Tizenöt nap alatt kell neki ezt kivizsgálni. Ennek ellenére ezek
is csúszva érkeznek. Tehát lehet, hogy azóta jött még ezekben az ügyekben már válasz,
nyilván nem a teljes 20 százalékot illetően. Olyan is van, hogy párhuzamosan folyó eljárások,
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büntetőeljárás és a többi miatt magát, ezt a panaszeljárást addig felfüggeszti az országos
rendőrfőkapitány. Ő ezt megteheti, mi nem, és ezért csúszik ezekben az ügyekben a
válaszadás. Előbb-utóbb egyébként ezek is be-beérkeznek, de komoly csúszásokkal.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dandártábornok úr vagy pedig a munkatársa kívánja-e
kiegészíteni? Köszönöm szépen.

Dr. Piros Attila dandártábornok (ORFK) szóbeli kiegészítése

DR. PIROS ATTILA dandártábornok (Országos Rendőr-főkapitányság): Elnök Urak!
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ezúton is szeretném megköszönni a Független
Rendészeti Panasztestületnek azt a tevékenységet, amelyet a rendőrség intézkedésének egyik
jogvédőjeként tesz, és tett az elmúlt időszakban is. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás közbeszól.)
Köszönetemet fejeztem ki a Független Rendészeti Panasztestületnek a tevékenységéért.
Nagyon fontosnak tartjuk, és az elnök úr utalt rá, hogy a találkozó a Független Rendészeti
Panasztestület és az Országos Rendőr-főkapitányság és annak vezetői, illetve még
alacsonyabb szintű, gondolok itt technikai jellegű bemutatókra is természetesen, azt a célt
szolgálják, hogy ez a fajta kapcsolat kiegyensúlyozott legyen. Egy picikét talán árnyalnám a
képet annyiban, hogy mind igaz, amit az elnök úr elmondott, én megnézettem, hogy a Magyar
Köztársaság rendőrségéhez 2010-ben 7140 panasz érkezett összességében. És mindezt milyen
tükörben kell nézni, és talán ezek a számok jelenjenek meg még pluszban, kimondottan
megnéztem, hogy az alkoholszondás vizsgálat, tehát amikor ittasságot ellenőrizünk, akkor az
mennyi. 815 ezer ilyen intézkedés volt 2010-ben. Hány főt fogtunk el? Itt a bilincselés jön
majd előtérbe ebben a kérdéskörben, 52587. Előállítás. Ugye az egy jogi, másik kategória,
103320 fővel szemben foganatosítottunk ilyen rendőri intézkedést.

Ezeket a számokat csak azért jeleztem, mert nem vitatom a panasznak a súlyát, és
talán erre is igaz az, hogy egy is sok, és ezek azt mutatják, hogy a rendőri intézkedésben van
mit javítani, hiszen egyetlen egy jogsértés egyetlen egy emberről szól, ebben az esetben,
hogyha konkretizáljuk, és számunkra nagyon fontos, hogy az a valamivel több, mint 45 ezer
rendőr, az 154 rendőrkapitányságon, a húsz rendőr-főkapitányságon és néhány központi
szervnél dolgozó kollégáink minden egyes intézkedése törvényes és szakszerű legyen.

Hogyan csatornázunk vissza? Egyrészt vannak országos rendőr-főkapitányi
értekezletek, amelyeken a megyei rendőrkapitányságok vezetői is részt vesznek, és külön
napirendi pont a rendőrség fegyelmi helyzete, és ezen belül külön napirendi pontként adunk
helyt mindig a Független Rendészeti Panasztestületnek. Ezen túlmenően az elmúlt időszakban
alacsonyabb szintű, tehát nemcsak formális értekezlet keretében, hanem ennél alacsonyabb
szintű szervezeti egységeknek a meglátogatása és a helyszínen való tájékozódás. Illetve
egyfajta szakmai bemutató keretében próbáltuk elmondani azokat a technológiai, intézkedési
folyamatokat, amelyek esetleg az egész kérdéskörhöz jobban érthetőek legyenek. Tehát
igyekszünk visszacsatolni, és az a fajta csúszás, amit itt jelzett az anyag, azt az elnök úr már
megválaszolta.

Egyetlen egy anyagot sem hagyunk megválaszolás nélkül, tehát minden anyagot a
panasztestület megkap tőlünk ebben a kérdéskörben.

Az kétségtelen tény, hogy a jogszabályok egyfajta változását mi is támogatjuk, hiszen
ügyészséghez, magához a rendőri szervhez, aztán majd eljut ez egyfajta bírósághoz is, tehát
nem ártana, hogyha ez a fajta jogi inkoherencia összefolyna, és valahol majd találkoznának
ezek a dolgok. Ugye minket azért néhány dolog köt ebben, ilyen például a személyes adat
kérdésköre, kinek és mikor is és mit adhatunk ki ebben a kérdéskörben, de az a célunk, hogy
mindenfajta intézkedésünk az év 365 napjának több száz ezer intézkedésében is törvényes
legyen. Ezúton szeretném megköszönni még egyszer a panasztestület tevékenységét.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A megszavazott időkeret szerint kérdezem a képviselő

hölgyeket és urakat, hogy a második körben három percben ki kér szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm elnök úrnak a válaszait. Ezek egy
része megnyugtató, másik része viszont kifejezetten aggályt keltő, illetve aggodalomra okot
adó. Dandártábornok úr szavai sem nyugtattak meg, bevallom őszintén. Ugye 103 ezer
előállításban 462 ügy, de mégis csak ez a 3 százalék itt van előttünk. Számunkra ez
elfogadhatatlan és megdöbbentő, hogy a Magyar Köztársaság rendőrsége most már
jogállaminak mondott körülmények között miért nem képes a panasztestület állásfoglalásait 3
százalékot meghaladó, mondjuk 100 százalékos arányban vagy legalábbis a 100 százalékot
megközelítő arányban elfogadni. Tehát erre nem kaptunk magyarázatot, erre magyarázatot
kérünk, sőt mi több, én ezzel kapcsolatban azt kezdeményezem, hogy kifejezetten az országos
rendőr-főkapitány urat az Emberi jogi bizottság, észlelve ezt a rendkívüli válsághelyzetet,
hívja meg a legközelebbi ülésünkre, és hallgassuk meg. És tényleg adjon számot arról, hogy
ezek az állásfoglalások, amelyek tényleg nagyon szakszerűek és alaposak, és jogszabály-
módosítást is előirányoznak, például a bilinccsel kísérés rendeletének változtatását nem
hajtották végre, a CS-gáz rendszerben tartásával kapcsolatban nem tettek felülvizsgálatot.
Tehát ezer olyan dolgot tartalmaz a jelentés, amelyet, úgy tűnik, hogy nem hajlandó
egyszerűen megszívlelni az Országos Rendőr-főkapitányság. Nem tudjuk ennek az okát, de
hátha tud erre valami magyarázatot adni.

Elnök úrtól még gyorsan azt kérdezném itt a jogszabály-módosítással kapcsolatban,
hogy mi lenne elnök úr szerint a leghatékonyabb segítség az Emberi jogi bizottság részéről,
amivel tudnánk ezt a munkát segíteni. Tehát ezek a jogszabályváltozások, amelyek nagyon
szükségesnek tűnnek a hatékony munka érdekében, mit tudunk mi tenni ennek érdekében.
Illetve egy kérésem is volna: az Emberi jogi bizottságot valahogy jobban, bátrabban csatolják
be az emberi jogi munkába. Tehát mi szívesen vennénk például, hogyha meghívást kapnánk
különböző szakmai rendezvényekre, vagy egyszerűen lehetőségünk lenne bekapcsolódni
ennek az egész munkának az áramlásába. Ezeket szerettem volna megkérdezni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr, kíván válaszolni?

DR. JUHÁSZ IMRE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Igen, annak
semmi akadályát nem látom, sőt ennek a felvetésnek örülök is, hogy az Emberi jogi
bizottsággal úgymond szorosabbra vonja a kapcsolati rendszerét a Független Rendészeti
Panasztestület. Meg kell mondjam, hogy mi is úgy ítéljük meg, hogy ez nem túlzottan magas
fokon volt az elmúlt időben. Ennek nyilván sok oka van, amelyet nem tisztem most itt
kideríteni, de szerintem annak nem lesz akadálya, ezt nyilván majd a testületben
megbeszéljük, hogy akár a testületi munkát be tudjuk mutatni az arra kíváncsi képviselő

hölgyeknek és uraknak, tehát ilyen fajta módon is egy kicsit jobban beleláthatnak majd a
tevékenységünkbe. Illetve nyilvánvalóan a szakmai jellegű rendezvényeinkre természetesen
szívesen látjuk, ezt talán mondhatom a többiek nevében is már most is, a bizottság tagjait.
Nyilván ezzel kapcsolatosan hivatalos megkeresést akkor majd fogunk eszközölni, ahogy ezt
részleteiben megbeszéltük. Tehát ezt a felvetést én nagyon jónak tartom.

Én annyit emelnék még ki, és kapcsolódnék dandártábornok úrhoz, mert ez
tulajdonképpen régi érvrendszer, hogy milyen sokszázezer intézkedés van és ehhez képest
milyen kevés úgymond a jogsértés, idézőjelbe téve a jogsértés mennyiségi oldalára vonatkozó
megállapítást. Bár dandártábornok úr is mondta, hogy nyilván egy is sok, különösen annak,
aki ezt elszenvedi. Én azt gondolom, hogy abban, hogy ez a helyzet most ilyen, amilyen, tehát
úgymond – idézőjelben – csak ennyi panasz érkezik, az azért egyrészt nem jelenti azt, hogy
nincs egy látens – hogy így mondjam – jogsértéstömeg e mögött. Ez azt is mutatja, hogy azért
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jelentős eltérés van a rendőrségi panaszok száma és mondjuk a panasztestülethez érkező
panaszok száma között. Ennek a látenciának nyilván nem tudom az okát. Lehet az egyik oka
az is, hogy nincs kellő erővel felvértezve a szervezet. Nyilvánvalóan, hogyha nagyobb lenne a
lehetősége, hogy a jogsértés nyilvánosságra kerüljön, és természetesen valamiféle jóvátétel
legyen az illetőre nézve, akkor ez lehet, hogy egészen más számokat mutatna, de én úgyis,
ettől függetlenül is azt érzem, hogy önmagában a testület léte mindenképpen – hogy így
fogalmazzak – egy visszatartó erőt jelent azért. Ezt most már, azt kell mondjam, hogy
nemcsak a rendőri vezetők látják, hogy van egy ilyen testület, amelyik egy intézményesített és
végül is az Országgyűléshez tartozó szervezet keretében működik, hanem a tekintetben is
látom, hogy azért az elmúlt években, és én azért 2006 óta sokféle rendőri hozzáállást
tapasztaltam már, amikor információkról, jogsértések mögöttes kérdéseiről van szó, és azért
azt kell látni, hogy a rendőrségnél, és nevezhetjük öt évnek, de ebben a panasztestületnek, azt
gondolom, hogy komoly szerepe van, azért egy emberi jogi központú gondolkodás kezd
meggyökerezni.

Nem azt mondom, hogy ez áthatotta az egész rendszert és mind a 45 ezer rendőrre
igaz, de nekünk vannak találkozóink, én most a hároméves jelentés kapcsán is végigjárom a
megyei rendőri vezetőket, ahol állománygyűlés keretében szoktuk értékelni a mi munkánkat
és az ő munkájukat. És azt kell mondja, hogy azért ez legalábbis már egy megyei vezetői
szinten, ott vannak ilyenkor a városi kapitányok is, egyéb alárendelt szervek vezetői is, azt
látom, hogy mondjuk a három évvel ezelőtti helyzethez képest sokkal tájékozottabbak
ezekben a kérdésekben, sokkal több beleérző képességgel viseltetnek általában az emberi
jogok védelme szempontjából. Tehát e tekintetben, ha ez nem is látszik az ORFK
döntéseiben, én úgy érzem, mindenképpen pozitív a szaldó, hiszen a képviselő úr is emlékszik
arra a helyzetre, amikor még az Emberi Jogok Európai Egyezményére való hivatkozás egy
ördögtől való dolognak számított a rendőrség vonatkozásában. Most pedig az is van már,
hogy ugyan az országos rendőrfőkapitány nem fogadja el a mi álláspontunkat az adott
ügyben, de azért nem fogadja el, mert ő az Európai Emberi Jogi Egyezményt másként
értelmezi. Tehát azt gondolom, az is különbség, hogy elutasítunk egy egyezményt, amelyik ki
van hirdetve Magyarországon törvényi szinten, és nem akarunk róla tudomást venni, vagy
vitatkozunk arról, hogy hogyan kell azt értelmezni. Tehát ennyiben, úgy érzem, hogy a szaldó
mégis csak pozitív.

ELNÖK: Köszönöm szépen a dandártábornok úrnak és az elnök úrnak is a
tájékoztatást meg a kiegészítését. (Kádár András jelentkezik.) Nagyon szépen köszönöm,
hogy megjelent, az elnök úrnak természetesen joga van, hogy a válaszadáshoz a saját
munkatársait megválassza, és kijelölje, de a bizottság határozott időkeretben dolgozik, és
meghatároztam azt is, hogy mikor fejezi be a bizottság a tanácskozását. De ha az elnök úr úgy
gondolja, hogy ki kell egészíteni a tájékoztatót, természetesen helyt adok a kérésnek.

DR. JUHÁSZ IMRE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Elnök Úr!
Természetesen nem szeretném a tagtársamba belefojtani a szót, ha úgy érzi, hogy valamit
nagyon el kell mondania, én amellett lennék, hogy adjunk rá erre neki egy fél percet.

ELNÖK: Természetesen, csak ez az ön joga. A munkatársait ön választja meg.

KÁDÁR ANDRÁS KRISTÓF testületi tag (Független Rendészeti Panasztestület):
Munkatársnál, elnök úr, azt hiszem, egy kicsit több vagyok, ugyanis tagja vagyok a Független
Rendészeti Panasztestületnek, az Országgyűlés választott meg erre a pozícióra.

Három rövid dolgot szerettem volna elmondani: az egyik, az elfogadási arányoknak a
változása, ez igazából egy kicsit aggasztó, 2008-ban a Független Rendészeti Panasztestület 40
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állásfoglalást továbbított az ORFK-ra, ebből 16-ot fogadott el az ORFK részben vagy
egészben, ami 40 százalékos arány. 2009-ben 59 ORFK-nak megküldött állásfoglalásból 37-
et fogadott el részben vagy egészben, ami 62 százalékos arány, és ehhez képest 2010-ban
166-ból 18-at fogadott el részben vagy egészben, ami 10 százalék körüli arány. Nyilván azt,
hogy ez tendencia-e, illetve összefügg-e a rendőri vezetés változásával, azt majd 2011-ben
fogjuk megtudni, ugyanis 2010 egy feles év volt, tehát nyilván az első felében még a régi, a
másodikban pedig új rendőri vezetés van. Nyilván arra kérném a bizottságot, hogy kísérje
figyelemmel, hogy hogyan alakulnak az elfogadási rátáink. Ez volt az első kérdés.

A második kérdés, az intézkedések számához képest miért viszonylag csekély a
panaszok száma. Ebből a szempontból fontos az, a mi ügyeinkben is tapasztaljuk, hogy a
panaszjogról való kioktatás nem minden esetben megfelelő. Tehát ennek a látenciának lehet
az az oka, nem állítom azt, hogy az, de szerepet játszhat benne, hogy a mi gyakorlatunkban is
kimutatható, hogy nem mindig kapnak az intézkedés alá vont személyek megfelelő kioktatást
arról, hogy hogyan és miként élhetnek panasszal.

A harmadik kérdés pedig az volt, hogy hogyan segíthetne az Emberi jogi bizottság,
illetve Zagyva képviselő úr kérdezte, hogy mi a mi állásfoglalásainknak, véleményeinknek a
kifutása. Itt az az igazság, hogy önöknek mint Emberi jogi bizottságnak, illetve mint
országgyűlési képviselőknek van fontos szerepe, a 2008-tól ’10-ig terjedő időszakra
vonatkozó hároméves beszámoló végén az összes eddigi jogalkotási javaslatunk ott van.
Nyilván vannak olyan kérdések, amiknél a rendőrségnek kell a saját gyakorlatát
megváltoztatni, de vannak olyan kérdések is, ahol a jogszabályváltozás pozitív előmozdulást
idézhet elő. Tehát az a kérésem, hogy ezeket tanulmányozzák, és azt fontolják meg, hogy
ezek közül például bizottsági szinten fel lehet-e vállalni némelyeket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Tekintettel arra, hogy tájékoztatóról van
szó, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a Rendészeti Panasztestület 2010-es tájékoztatóját
tudomásul veszi-e. (Szavazás.) Egyhangúnak tűnik. Tessék megszámolni. Egyhangú.
Köszönöm szépen a jelenlétet.

Egyebek

Egyebekben… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás jelentkezik.) Egyebekben szerettem volna, ha
alelnök úr itt van. Mai napon 30 éves, szerettük volna megköszönteni Gulyás Gergely alelnök
urat, de távollétében is kifejezzük jó kívánságainkat. Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából az
előző napirendhez kapcsolódok még részben, tehát ezt a felvetést, szeretném, hogyha a
bizottság megfontolná és döntene erről, hogy az országos rendőrfőkapitány urat hívjuk meg a
testület jelentésének meghallgatását követően. Kérdezzük meg tőle, hogy mit kíván tenni
annak érdekében, hogy megváltoztassa ezt az áldatlan helyzetet.

ELNÖK: Képviselő Úr! A Házszabály szerint, hogyha ezt benyújtják, akkor szavazhat
róla a bizottság.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Be fogjuk nyújtani.
A másik felvetésem az lenne, hogy tegnap elkezdte a munkáját az ellenőrző

albizottság, Szabó Timea alelnök asszony vezetésével. Igazából ott egy olyan döntés született,
amit szeretném, hogyha az emberi jogi bizottság majd megvitatna, hogy ez most helyes vagy
nem helyes, ugyanis az a többségi álláspont alakult ott ki, amit én elleneztem, hogy az volt a
feladata az ellenőrző albizottságnak, hogy vizsgálja meg a 2006-os jelentés ajánlásait, illetve
az én levelemben foglalt, ehhez kapcsolódó kérdéseket. És ezt úgy értelmezte az albizottság
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többsége, hogy itt ebből ő válogathat, és mondjuk a kártérítési ügyek kikerültek ebből a
csomagból vagy a felelősségre vonások kérdése, mert hármat vettek fel.

ELNÖK: Képviselő Úr! Megnyugtathatom, hogy megkerestem a belügyminiszter urat,
pontos, hangsúlyozom, pontos statisztikát fognak adni a kártérítésekről és azt is, hogy melyik
ügyvédek jártak el. Köszönöm szépen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, de ez ettől függetlenül nem
helyettesíti azt a választ, hogy kérem, hogy a bizottság foglalkozzon…

ELNÖK: Képviselő Úr! Amennyiben megjön a válasz a belügyminiszter úrtól a
kártérítések rendezéséről és hogy peren kívül hány megállapodást kötöttek, melyik ügyvédek
vettek részt benne…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Biztos nagyon fontos, hogy melyik ügyvédek
jártak el, csak hogyha arra akar utalni, hogy én is eljártam ügyvédként, akkor bejelentem,
hogy igen, jártam el ügyvédként, de nem azért képviselem ezt az ügyet, mert ügyvédként
jártam el, hanem azért, mert minden egyes áldozatnak jár az országgyűlési határozat szerint a
jóvátétel. És úgy gondolom, hogy ez egy tisztességtelen eljárás elnök úr részéről, hogy
folyamatosan ezt hangsúlyozza, ahelyett, hogy az ügy lényegével foglalkozna elnökként.

ELNÖK: Bocsánat, nem akarom minősíteni, én már képviselő úr figyelmét felhívtam,
és meg kell mondanom, hogy érvényt fogok szerezni, hogy az ügyvédi etikai kódex szabályait
be kell tartani. Ugyanabban az ügyben, ahol ön ügyvédként jár el, nem járhat el
képviselőként. (Moraj.) Tehát, ha megérkezik a Belügyminisztériumtól a válasz… (Dr.
Gaudi-Nagy Tamás: Hihetetlen és nevetséges. Azért jártam el, mert mások nem jártak el.
Felháborító, kikérjük magunknak.) Bocsánat, jó rendben van, képviselő úr. (Dr. Gaudi-Nagy
Tamás: Az ügyet kell nézni!) Az ügyet kell nézni, az ügyvédi etikai kódexet nem én hoztam,
nem ez a bizottság hozta. Mindenki, aki ügyvédi tevékenységet folytat, rá nézve az ügyvédi
etikai kódex kötelező. Bocsánatot kérek, akkor ezt tisztáztuk, jegyzőkönyvbe vettük, hogy ön
ezekben az ügyekben ügyvédként eljárt. Ezt jelentette ki. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Járok el
ilyen ügyekben.) Jár el ilyen ügyekben, nagyon köszönöm. Akkor én pedig idéztem az
ügyvédi etikai kódexet. Ilyen határozata egyébként a bizottságnak van. Lehet folytatni, nekem
az a dolgom, hogy a szabályokat betartsam és betartassam, és ennek az igénynek eleget fogok
tenni. Köszönöm szépen. Az ülés bezártam.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25  perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


