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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 45 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Demeter Zoltánt Ékes Ilona, Farkas 
Flóriánt Csöbör Katalin, Kubatov Gábort Kőszegi Zoltán, Harrach Pétert Varga László 
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére nem 
érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

Tájékoztató a Független Rendészeti Panasztestület 2011. évi tapasztalatairól 

1. napirendi pontunk: tájékoztató a Független Rendészeti Panasztestület 2011. évi 
tapasztalatairól. Tisztelettel köszöntöm dr. Féja András urat, a REPATE testületi tagját, 
Fráterné dr. Ferenczy Nórát, szintén a REPATE testületi tagját, valamint dr. Szomor Sándor 
urat, az ORFK Központi Panaszirodájának vezetőjét.  

Miután a bizottság tagjai megkapták a 2011. évi tájékoztatót a REPATE működéséről 
és remélhetőleg át is tanulmányozták azt, ezért azt kérem, hogy szóbeli kiegészítőjükben 
elsősorban a ránk, jogalkotókra háruló feladatokra, valamint a jogalkotásra vonatkozó 
javaslataikra térjenek ki. Önöké a szó.  

Dr. Féja András testületi tag (Független Rendészeti Panasztestület) szóbeli kiegészítése 

DR. FÉJA ANDRÁS testületi tag (Független Rendészeti Panasztestület): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ezt a tájékoztatót 
megtarthatjuk. Szeretném kimenteni Juhász Imre elnök urat, aki külföldi tartózkodása miatt 
nem tudott személyesen eljönni és ezt a beszámolót megtartani.  

A 2011. évi tájékoztató lényegében ugyanabban a szerkezetben készült el, ahogy a 
korábbi tájékoztatók is: egyrészt bemutatja a testület  2011. évi tevékenységét és az alapjogok, 
illetőleg az egyes rendőri intézkedések mentén megfogalmazott szakmai állásfoglalásokat, 
másrészt végigvezeti a rendőrségi törvényben írt egyes intézkedéseken az érintett alapjogokat, 
az esetleges jogsérelmeket, a fontosabb megállapításokat és a testület ezzel kapcsolatban 
kialakított joggyakorlatát, harmadrészt tartalmazza a jogalkotási javaslatokat, amelyek 
néhány, 2011-ben felmerült gyakorlati kérdést vetnek fel, negyedrészben pedig statisztikai 
adatokat tartalmaz a beszámoló. Ennek keretében a különböző döntésekkel összefüggő 
statisztikai adatok olvashatók.  

Hadd mondjak néhány szót általánosságban a beszámolóról. Nem változott az a 
sorrend, amely az érintett alapjogok és a leggyakrabban panaszolt intézkedések körében az 
előző évhez képest megállapítást nyert. Már elmondtuk, hogy a hangsúly a személyi 
szabadság korlátozásáról áttevődött a tisztességes eljáráshoz fűződő jog megsértésére, 
illetőleg érintettségére. A 2008-2009-es években jellemzően a gyülekezési jogról szóló 
törvény hatálya alá tartozó közterületi rendezvényeken lezajlott intézkedések főként a 
személyi szabadság korlátozását eredményezték. Ez megváltozott, és 2010-2011-ben már 
jellemzően valamilyen konkrét egyedi intézkedést sérelmező – közlekedésrendészeti 
intézkedéssel, igazoltatással kapcsolatos – panaszok voltak túlsúlyban.  

Elnök úr kérésének eleget téve a jogalkotási javaslatokat illetően szeretnék néhány 
kérdésre konkrétan is kitérni. A beszámoló a 76. oldalon külön foglalkozik a fogvatartottak 
kérdésével. A testület már nagyon sok konkrét állásfoglalásban felhívta a figyelmet arra, hogy 
a fogvatartottak helyzete rendezetlen, rosszul szabályozott, és a testület hatásköre nem is 
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terjed ki azokra, akik nem előállítottként, hanem fogvatartottként kerülnek a rendőrséghez. 
Korábban már tettünk javaslatot arra, hogy a testület vizsgálhassa a büntetés-végrehajtásban 
fogvatartottak helyzetét. Véleményünk szerint a rendőrségi fogdában nem előállítottként, 
hanem fogvatartottként jelen lévő személyek jogaira vonatkozóan is hiányos a szabályozás, 
ezért ennek az újraalkotására konkrét javaslatot tettünk.  

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy rendőri intézkedés történik valamilyen polgári jogi 
cselekmény kapcsán és ott valamilyen hatósági aktust kell kikényszeríteni. Ennek a szabályai 
ugyancsak meglehetősen hiányosak. E tekintetben is tettünk már az Országos Rendőr-
főkapitányságnak és a főkapitány úrnak javaslatokat, hogy erre vonatkozóan valamilyen 
szabályozást, belső utasítást ki kellene dolgozni.  

A panaszjogról való tájékoztatással továbbra is sok probléma van. Erre nézve is 
számos jogalkotási javaslatot fogalmaztunk meg.  

Nincs benne a beszámolóban, mégis megemlíteném, hogy a legutóbb történt eltérő 
módosítás után az Rtv.-ben már sikerült átvezetni azt a módosítást, hogy a testülethez fordulás 
lehetősége a korábbi nyolc nap helyett most már egy húsznapos határidőben gyakorolható. Mi 
azt szerettük volna elérni, hogy ez harminc nap legyen, tekintettel arra, hogy a rendőrséghez 
fordulás határideje is harminc nap. Most az a helyzet, hogy ha az állampolgár úgy dönt, hogy 
a rendőrség vizsgálja ki a panaszt, akkor harminc nap az odafordulási határidő, ha viszont a 
testület, akkor húsz nap. Mi azt szerettük volna elérni, hogy egységes legyen a szabályozás – 
így is sok probléma van a panaszjogról való tájékoztatással –, és az állampolgárok figyelmét 
ne kelljen külön felhívni arra, hogy itt két eltérő határidő van. Ha a következő módosítások 
során lehetőség lenne erre, akkor mi továbbra is azt javasoljuk, hogy egységesen 
harmincnapos jogorvoslati határidő legyen.  

Most nem térnék ki részletesen a statisztikai adatokra, de ha ezzel kapcsolatban kérdés 
merül fel, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, és egyúttal tisztelettel kérem, hogy a 
tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a Független 

Rendészeti Panasztestület 2011-es beszámolójáról van szó, ezért a kérdéseik és az 
észrevételeik arra irányuljanak, ami a beszámolóban van. Aki ettől eltér, azt erre 
figyelmeztetni fogom. Ki kér szót? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Szeretnék feltenni 
néhány kérdést. Elsősorban az érdekelne minket, hogy a 2010. évi beszámolóhoz képest hogy 
alakultak a változások. Ennek értékelését kérném a megjelent képviselőktől. 2010 még vegyes 
év volt, amelybe a Bajnai-kormány utolsó időszaka beleesett, ami a jogsértések súlyát, jellegét 
erőteljesen érintette, és ahogy Féja úr is említette, a személyes szabadság korlátozásával 
kapcsolatos panaszok száma azóta csökkent. Örülnénk, ha kicsit karakteresebben össze tudná 
foglalni, akár összehasonlítás jelleggel, hogy hogyan változtak az ügyérkezés számai, illetve 
hogy miként alakult a jogsértéstípusok szerkezete. De érdekelne bennünket az állásfoglalások 
sorsával, azok rendőrségi kezelésével kapcsolatos kérdés is, hogy milyen arányban adnak 
helyt a panaszoknak, volt-e érzékelhető változás az új vezetésű rendőrségnek az 
állásfoglalásokat követő gyakorlatában. A 18. számú táblázat e tekintetben mutat kedvező 
jeleket, de azt kérem, hogy ezt részletesebben is fejtsék ki.  

S lenne még másik két kérdésem is. Az egyik: a harmincnapos határidőre vonatkozó 
javaslat mellett a testületnek van-e olyan felvetése, amely a testület és a rendőrség 
működésével kapcsolatban jogalkotási lépéseket feltételezne. A másik pedig az, hogy a 
rendőrség gyakorlatában hol látják azt a legjelentősebb szegmenst, amelyen változtatni 
kellene, és ezzel kapcsolatban milyen javaslataik vannak, esetleg felénk, képviselők felé van-e 
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olyan ajánlásuk, hogy mi miben tudjuk a rendőrség ebbéli munkáját a saját eszközeinkkel 
módosítani, befolyásolni.  

A kérdésekre kapott válaszok után szeretném az észrevételeim kifejteni a testület 
munkájával kapcsolatban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Több dologhoz szeretnék hozzászólni. 

Először is a határidővel kapcsolatban szeretném megtenni azokat a jelzéseket, amiket meg 
kell tenni. Szerintem a bizottság tagjai közül Gaudi-Nagy Tamással együtt mi ketten ismerjük 
konkrétan a rendőrség munkáját, ugyanis mi ketten szoktunk panaszt tenni a rendőrség 
munkájára.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, kérdezem, megértette-e, hogy most a Független Rendészeti 

Panasztestület 2011. évi beszámolóját tárgyaljuk.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik):  Elnök úr, melyik törvényben van benne az, 

hogy én nem beszélhetek arról, amiről eddig beszéltem? A saját tapasztalataimra, elsősorban a 
2011-ben az Oktogonnál szerzett tapasztalataimra támaszkodom. Ennek van egy ügyiratszáma 
is: 363/2011.(XII.7.).  

 
ELNÖK: Így már rendben van a dolog. Folytassa!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Tehát mi ketten vagyunk azok a képviselők, 

akik konkrétan ismerjük a Panasztestület munkáját, mert kapcsolatban vagyunk vele. 
Mindezek alapján felhívom elnök úr figyelmét arra, hogy jól figyelje meg azt, amit mondok, 
mert a saját tapasztalataimra építem a mondanivalómat, elnök úrnak pedig valószínűleg 
nincsenek ilyen irányú tapasztalatai. Elnök úr nyilván nem tudja azt, hogy a Független 
Rendészeti Panasztestület munkája mennyire lassú. Amikor mi beadunk egy panaszt, akkor 
azt nem félév vagy egy év alatt kellene elbírálni, olyannak pedig egyáltalán nem volna szabad 
előfordulni, hogy a panaszos tértivevényes levelére nem válaszolnak, mert 2011-ben ilyen is 
volt. A saját tapasztalataimra építve mondom, hogy én ezt nagyon kifogásolom. Arra 
hivatkoznak, hogy a panasz beadásának a nyolcnapos határidejét húsz napra emelték fel és 
hozzáigazították a rendőrségi határidőkhöz, viszont a rendőrségnél az elbírálási idő harminc 
plusz harminc nap szokott lenni, ilyenformán ehhez is hozzá kellene igazítani a határidőket. 
Szerintem is jobb lenne, ha nem húsz, hanem harminc nap lenne a panasz beadási határideje. 
A nyolc nap nagyon kevés volt, de szerintem a húsz nap is kevés, én a harminc nappal inkább 
egyetértenék. De még egyszer hangsúlyozom, a panaszok elbírálásának a határidejét én 
lassúnak tartom, mert – mivel én is nagyon sok panaszt adtam be és a környezetemben is sok 
panaszt adtak be, így láttam, hogy – megnehezíti az emberek munkáját egy-egy kártérítés, de 
más dolgok esetében is, hogy a Panasztestület lassan reagál.  

A 69. oldalon szerepel egy konkrét ügy – amelynek a száma, mint már említettem, 
363/2011.(XII.7.) –, a Meleg Méltóság Menete elnevezésű rendezvény. Az ez ellen szervezett 
tüntetés hivatalosan be volt jelentve, alkotmányosan volt megrendezve, ezt még a rendőrség is 
elismerte a nyilatkozataiban. Önök ennek ellenére azt írják, a panasz kivizsgálása után „a 
testület arra a következtetésre jutott hogy az Oktogonon megrendezett ellendemonstráció a 
békés jellegét egyértelműen elveszítette, és a rendőrség az elmúlt évek hasonló rendezvényei 
által kiváltott reakciók fényében helyesen értékelte az eseményeket: a személyeket, illetőleg 
az anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetként”. Nos én azon a rendezvényen ott 
voltam, sőt én voltam annak a rendezvénynek az egyik szervezője, én tartottam a kapcsolatot 
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a rendőrségi rendbiztossal, így tudom, hogy a rendezvény nem vesztette el a békés jellegét, 
hiszen amikor a Meleg Méltóság Menete még egy kilométerre volt, már akkor körülzárták az 
ellentüntetésre érkezett ezer embert. Most nem mondanám el, hogy ezzel milyen hátrányokat 
és jogsérelmeket okoztak, hiszen olyan embereket is bezártak, akik csak közlekedtek az 
Oktogonon, őket is korlátozták a szabad mozgásukban – ezt most nem akarnám külön 
kifejteni –, viszont a rendőrségi rendbiztos, akinek az a feladata, hogy a szervezővel 
folyamatosan tartsa a kapcsolatot, egyetlenegy szóval sem jelzett nekem, szervezőnek 
olyasmit, ami miatt a rendezvény elveszítette volna a békés jellegét, sőt ő volt a legjobban 
meglepődve, amikor körbezártak minket. Önök ennek ellenére leírták azt, hogy „a testület arra 
a következtetésre jutott, hogy az Oktogonon megrendezett ellendemonstráció a békés jellegét 
egyértelműen elveszítette”. Én e miatt a mondat miatt nem fogom elfogadni a beszámolót, 
mert ez megkérdőjelezi bennem az összes többi panasz elbírálásának a menetét is, úgymond 
bizalmi válságba kerültem a Független Rendészeti Panasztestülettel szemben. De győzzenek 
meg, ha tudnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, önöké a szó.  
 
DR. FÉJA ANDRÁS testületi tag (Független Rendészeti Panasztestület): Tisztelt 

Bizottság! Először Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kérdéseire szeretnék válaszolni. 
Képviselő úr első kérdése arra vonatkozott, hogy 2010-hez képest hogyan változtak a 
panaszok, átstrukturálódott-e a panaszok szerkezete. Nem. Mint a bevezetőmben is utaltam rá, 
leginkább az érintett alapjog, a tisztességes eljáráshoz fűződő jog emelkedik ki a többi 
alapjoghoz képest, ezenkívül az emberi méltóság és a személyi szabadság megsértése 
továbbra is nagy súllyal van jelen, de az elsőként említett két alapjoggal kapcsolatos panaszok 
vannak az első két helyen. S mint már mondtam, a tömeges panaszok helyét átvették az 
úgynevezett egyedi panaszok, amelyek konkrét egyedi rendőri intézkedésekhez kapcsolódnak. 
Ezek fordulnak elő a legnagyobb arányban.  

Konkrét kérdés vonatkozott arra, hogy az állásfoglalások elfogadása, elfogadottsága 
hogyan változott az ORFK részéről. A számadatok azt mutatják, hogy ez jelentősen változott. 
2010-ben a helyt adó, illetve részben helyt adó ORFK-határozatok aránya 30 százalék körül 
volt – 3 százalékban teljes mértékben helyt adó, 27 százalékban részben helyt adó 
állásfoglalás született –, ami mára úgy változott meg, hogy most a teljes egészében helyt adó 
állásfoglalások száma 12 százalék, a részben helyt adó állásfoglalásoké pedig 40 százalék. 
Tehát a panaszok több mint fele, 52-53 százaléka helyt adó vagy részben helyt adó, a többi 
pedig teljes egészében elutasító. E tekintetben tehát jelentős változás következett be. Ennek az 
az oka, hogy egyre komolyabb szakmai kapcsolat bontakozik ki a testület és a rendőrség 
között, folyamatos a szakmai konzultáció, folyamatosan jelezzük az anomáliákat, a nagyon 
gyakran előforduló kérdéseket, amelyekre megpróbálunk a rendőrségtől megoldásokat kérni. 
Előadóként folyamatosan részt veszünk a rendőrség továbbképzésein, vezetői értekezleteken, 
továbbképzéseken előadásokat tartunk a testület gyakorlatáról. Tehát van egyfajta szakmai 
kapcsolat, amely úgynevezett fertőző hatással van a rendőrségi döntésekre.  

Azok a jogalkotási lépések, amelyek a testület hároméves beszámolójában benne 
vannak, jelentős részben fenntarthatók. Én ezekre most nem térnék ki. A beszámolóban több 
tíz oldalon részletesen le vannak írva mind a testület hatáskörét, mind az Rtv. szakmai 
kérdéseit illetően a jogalkotási javaslataink.  

Néhány problémára érintőlegesen szeretnék kitérni, amikre a képviselő úr rákérdezett. 
Utaltam már a panaszjogról való tájékoztatásra, amit nagyon problematikusnak érzünk. 
Jellemző az, hogy a panaszjogról való tájékoztatás elmarad. Problematikusnak érezzük a 
bilincselés kérdéskörét, e tekintetben is több szakmai javaslatot tettünk. Egyfajta 
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automatizmusként működik a bilincselés a rendőrség gyakorlatában. Sok probléma van az 
arányosság kérdésével az egyes intézkedések kapcsán. Erre is konkrét javaslatokat szoktunk 
tenni, minden állásfoglalásban leírjuk a szakmai álláspontunkat ezzel kapcsolatban.  

Zagyva képviselő úr felvetette a lassúság kérdését. Főként a tömeges panaszok, 
amelyek 2008-2009-ben zúdultak rá a testületre, okoztak jelentős ügyhátralékot. A testület ezt 
az ügyhátralékot mára már jelentős mértékben feldolgozta. Nem vethető össze a testület és a 
rendőrség eljárása. A rendőrségre harminc plusz harminc nap vonatkozik, viszont a rendőrség 
saját birtokában van azoknak az adatoknak, amelyek az ügy elbírálásához szükségesek. 
Nekünk mindent be kell kérnünk a rendőrségtől, a videofelvételtől elkezdve az intézkedő 
rendőr jelentéséig mindent, és ennek bizony időigénye van, mégpedig sokszor több hetes 
időigénye. A rendőrség viszont egy panasz elbírálása során ezekhez a saját nyilvántartásából 
rögtön hozzáfér.  

A panaszok kimagasló aránya interneten keresztül érkezik hozzánk, tehát a testület 
internetes felületén teszik meg a panaszokat. Ezután nekünk a panaszost levélben fel kell 
kérni arra, hogy írásban is erősítse meg a panaszát, mert mi egy interneten akárki által 
előterjesztett panaszt csak úgy fogunk elkezdeni vizsgálni, ha a panaszos névvel, lakcímmel, 
adatokkal konkrétan beazonosítható. Annak szintén időigénye van, amíg a panaszos 
visszaküldi a panaszát, de sokszor nem is küldi vissza az írásban megerősített panaszt. Tehát 
időigénye van a rendőrségtől történő adatbekérésnek és adatszerzésnek, valamint a panasz 
levélben történő megerősítésének. Ezért mi harminc vagy harminc plusz harminc nap alatt 
nem tudunk egy panaszt kivizsgálni. S azt is meg kell nézni, hogy milyen részletességgel és 
szakmai igényességgel vizsgál ki a testület egy panaszt, és milyennel a rendőrség.  

Az említett oktogoni ügy konkrét elemzésébe most nem kívánnék belemenni. Erről a 
testület döntést hozott, s én nem kívánom ezt az ügyet megmagyarázni, különösen azért nem, 
mert most nem vagyok az információk birtokában. Ez egy egy-másfél évvel ezelőtt tárgyalt 
ügy, a testület akkor az összes rendelkezésére álló információt – videofelvételt, jelentéseket, 
vallomásokat – áttekintette és azok alapján hozta meg az állásfoglalását. Én most nem vagyok 
ezek birtokában, ezért nem tudom, de nem is akarom ezeket a nyilatkozatokat megcáfolni. 
Ennek az ügynek a részletes elemzésébe most tehát nem kívánok belemenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Először is szeretném megköszönni a testület 

minden tagjának és munkatársának a munkáját, mert ennek a szervezetnek a működése 
elengedhetetlen. Nyilván nincs olyan szervezet, amely tökéletesen tudna működni, ennek a 
szervezetnek a működését is érik kritikák, mégis egy ilyen szervezet létezése a rendőrség 
működésének a jogállami mederben való tartása érdekében szükséges. Annak megítélésénél, 
hogy tartalmilag milyen munkát tudott kifejteni a testület 2011-ben – mert most ez van 
előttünk, erről kell véleményt formálnunk –, azt kell figyelembe vennünk, ahogy azt a 
kérdésfeltevésemkor is jeleztem, hogy itt már egy olyan időszak rendőrségi eseménysorozatait 
kell megvizsgálni, amely időszak teljes mértékben a kormányváltás utánra esik.  

Az látható, hogy ebben az időszakban már más kihívások érték a testületet, mint 
korábban. Az elénk került dokumentációnak mindenképpen erénye az, hogy átlátható és az 
általa bemutatott összefüggések elég jól követhetők, a statisztikai kimutatások részletessége 
kifejezetten értékes, ugyanis fontos világosan látnunk, hogy milyen bontásokban kerülnek a 
testület elé az ügyek. Külön kiemelném azt, hogy bemutatja egyes konkrét ügyek tételes 
végigvezetését. Ez azért fontos, mert különben csak száraz számok halmazával lenne dolgunk, 
hogy mintegy kvázi esettárként nem lenne előttünk az a jogsértéstípusonként megjelenített 
döntvénygyakorlat, amit megkaptunk. Ezt nagyon értékesnek tartom. Ezzel kapcsolatban 
viszont felmerül a kérdés, hogy ebből vajon mi hasznosul, mennyire lehet a döntések 
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következményeit a rendőrséggel szemben érvényesíteni, a rendőrség munkájában mennyire 
mutatkoznak azok a jelek, amelyek azt mutatják, hogy a jogállami követelményeknek 
megfelelően működik a rendőrség.  

A tendenciák összességében ugyan javulást mutatnak, de azért számomra meglepetés, 
hogy a gyülekezési jog területén érkezett tizennégy panasz nyomán a testület tíz esetében még 
mindig megállapít súlyos jogsértést. Tény és való, hogy a gyülekezési jog gyakorlatában elég 
jelentős változások történtek 2010-hez képest. (Dr. Féja András: A panaszok zöme a 
bilincseléssel volt kapcsolatos.) Valóban a bilincseléssel kapcsolatban érkeztek panaszok, és a 
beszámolóból is kiderül, hogy olyan típusú tömeges jogsértéssel járó akciókra nem került sor, 
mint például 2009-ben.  

Arról pedig, amit Zagyva György Gyula képviselőtársam kritika tárgyává tett, el kell 
mondani, hogy az oktogonos eset megítélése egyáltalán nem egyezik a testület 
állásfoglalásával a bíróságok részéről sem, ugyanis van olyan károsult, aki a körbezárás miatt 
kártérítési igényt érvényesített, ügyében a bíróság megállapította a jogsértést és kártérítést is 
elrendelt. Itt tehát ellentmondás mutatkozik a testület döntése és a bíróság megállapítása 
között.  

Nagyon helyes, hogy az 54/2000-es alkotmánybírósági határozat is említésre kerül, 
amely a fokozott közérdeket rögzíti a rendőri jogsértések dokumentálásával kapcsolatban. Ez 
egyébként visszatérő panasz, és ebben az időszakban is került sor olyan ügyre, amikor a 
rendőri jogsértés folyamatát dokumentálni kívánó személlyel szemben lépett fel a rendőrség. 
Ez nevezhető az egyik legkirívóbb jogsértésnek, függetlenül attól, hogy nem egy esetben 
elveszik az illetőtől a fényképezőgépet vagy letörlik a felvételt. Az ilyen jellegű hozzáállás 
semmiképpen nem fogadható el.  

Az oktogoni eseményekkel kapcsolatban, amit Zagyva György Gyula képviselőtársam 
említett, van egy nagyon tanulságos döntés, amit érdemes elemezni. Az 50. oldalon 
ismertetett 80/2011-es állásfoglalás jogellenesnek ítélte a rendezvény helyszínétől távol 
végzett igazoltatásokat. Tehát a fokozott ellenőrzés megint aránytalanul került alkalmazásra, 
és nagyon helyesen mutat rá a testület arra, hogy az M5-ös bevezető szakaszán egy busszal 
érkező személyi kör fokozott ellenőrzés körében történő igazoltatása egy konkrét budapesti 
helyszínen megrendezett esemény kapcsán elfogadhatatlan. Nagyon ki kell emelnünk, hogy 
ezek a tendenciák teljes mértékben ellenkeznek a rendőrségre vonatkozó szükségességi, 
arányossági szabályokkal.  

Van még itt egy szempont, amit szeretnék megemlíteni, s egyben kérdezem is a 
véleményüket ezzel kapcsolatban. 2007-ben elkészült a „Rendőri Hivatás Etikai Kódexe” 
nevezetű dokumentum, amely 13 pontban foglalja össze azokat az etikai alapszabályokat, 
amelyeket a rendőr különleges közszolgálati hivatásának az alapkövetelményeként feltételül ír 
elő: erkölcsi iránymutatás a szolgálatban és a szolgálaton kívül tanúsítandó magatartások 
esetében, védelem mindazoknak, akik normakövető módon járnak el, és még más 
fogadkozások is szerepelnek benne. Tény és való, hogy a gyakorlatban ennek a kódexnek a 
rendelkezései sok esetben még mindig nem érvényesülnek. Szeretném megkérdezni a testület 
képviselőitől, hogy mi a javaslatuk ebben a körben. Az egyébként tényleg korrekt szakmai-
etikai kódexbéli szabályokat miként kívánják maradéktalanul betartatni?  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ön szerint a 2011. évi beszámolónak melyik pontja foglalkozik 

a rendőrségi etikai kódexszel?  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez kifejezetten vonatkozik erre, hiszen a 

2011-es jogsértések, a tisztességes eljáráshoz és az emberi méltósághoz való jog megsértése 
és még sok más típusú jogsértés nem történne meg, ha az etikai kódex szabályai 
maradéktalanul érvényesülnének.  
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ELNÖK: Képviselő úr, az etikai kódex és a norma között azért van némi különbség.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Éppen arra utalok, hogy nagyon fontos lenne, 

ha a testület vagy akár az Emberi jogi bizottság szorgalmazná azt, hogy az etikai kódex 
szabályai épüljenek be kötelező normaként a szolgálati szabályzatba, mert most azt látjuk, 
hogy nagy az űr az etikai kódex és a gyakorlat között, és ez esetben felmerül a kérdés, hogy 
akkor miért van az etikai kódex.  

Megpróbáltuk áttekinteni, hogy milyen panaszok, kifogások vagy kritikák merültek fel 
a testülettel kapcsolatban. Itt alapvetően két típust tudunk kiemelni. Az egyik, amire már 
Zagyva György Gyula képviselőtársam is utalt, az eljárási határidő kérdése. Nem akarom 
elismételni azt, amit ő elmondott, de úgy érezzük, ez kedvezőtlenül befolyásolja a panaszosok 
bizalmát, és szerintünk sokkal nagyobb lenne a testület befolyásolási képessége a rendőrség 
működésére, ha a rendőrség azt tapasztalná, hogy sokkal hamarabb kerülnek elbírálásra az 
ügyek. Tudjuk, hogy a bizonyítékok általában nincsenek a testület birtokában, de kérdés az, 
hogy 2010 után változott-e a rendőrség gyakorlata a bizonyítékok rendelkezésre bocsátása 
terén. Kérem, hogy erről konkrétan nyilatkozzanak. Hozzánk egyébként sok panaszos fordul 
azzal, hogy nagyon komoly nehézséget, sérelmet okoz nekik az, hogy elhúzódik az ügyek 
elbírálása.  

S van még egy jelenség, amiről szintén szeretném a véleményüket kérdezni. Vannak 
olyan visszatérő panaszosok, akik nem egy esetben érzik úgy, mintha már kevésbé vennék 
komolyan az ő panaszaikat. Ezek a panaszosok úgy érzik, hogy van egy ilyen tendencia. Most 
nem akarok konkrét esetet felhozni, csak mint jelenségre hívnám fel a figyelmet. Mint 
mondtam, hozzánk ilyen jelzések érkeztek a testülettel kapcsolatban.  

A beszámolóból is kitűnik, hogy továbbra is probléma a rendőrség működésében 
bizonyos öltözetek – például gárdista jellegűnek tűnő öltözetek – miatti fellépés. A 43. 
oldalon található 299/2011-es ügy egy ilyet meg is állapított, nevezetesen hogy egy, a „Szebb 
Jövőért” feliratú pólót viselő személyt, aki strandpapucsban sétált, igazoltattak arra való 
hivatkozással, hogy ő egy betiltott szervezetnek a tagja. Egyébként a szervezet betiltására még 
nem került sor, és a Panasztestület is megállapítja, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog 
súlyos sérelmét jelentette ez az igazoltatás, mert arra csak célhoz kötöttség és kellő jogalap 
birtokában, valós indokkal kerülhet sor. Az ilyen típusú jogsértések tehát továbbra is jelen 
vannak, és ezeknek a gyökeres kiirtását látjuk szükségesnek.  

A fogvatartásos ügyekben kifejezetten előremutatónak tartjuk azt a gyakorlatot, amit 
az élelmiszer- és ivóvízellátással kapcsolatban folytat a rendőrség. A személyi szabadság 
korlátozása az egyik legkeményebb eszköz az állam részéről arra, hogy a polgárok jogait 
sértse, ezért nagyon fontos, hogy a rendőrség ezeket a szabályokat is betartsa. Örülünk annak, 
hogy a testület ebben következetes gyakorlatot képvisel.  

Összességében elmondható, a rendőrség részéről ugyan emelkedett azoknak az 
eseteknek a száma, amikor az állásfoglalásokat elfogadják és komolyan veszik, ez azonban az 
ideálishoz képest még mindig kevés. Ezért ki kell mondanunk – különösen hogy a testület 
olyan szakértőkből áll, akiknek a döntései az esetek döntő többségében helytállóak –, hogy a 
rendőrségnek sokkal nagyobb arányban kellene a testület állásfoglalásait elfogadnia. Viszont 
kétségkívül vannak olyan döntések is – ahogy azt Zagyva György Gyula képviselőtársam is 
elmondta –, amelyek enyhén szólva is vitathatók.  

A jövőre szólóan pedig azt szeretnénk – ahogy azt tavaly is elmondtuk –, hogy a 
testület tudja megtölteni tartalommal azt a lehetőséget, amit a létezése jelent. Ha az valóban 
úgy van, hogy a rendőrséggel egyre szorosabb a kapcsolatuk és egyre inkább úgy érzik, hogy 
a rendőrség a gyakorlatában követi az önök meglátásait és kritikáit, akkor az jó dolog. A 
jelentésben az erre vonatkozó részt talán érdemes lenne jobban kiemelni, hiszen itt inkább 
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csak az értekezletekkel kapcsolatos utalások szerepelnek, meg az ünnepélyesebb, hivatalosabb 
kapcsolattartásra vonatkozó megjegyzések, de hogy konkrétan milyen észleléseik vannak arra, 
hogy a rendőrség napi gyakorlatában hogy köszönnek vissza a kritikák, hogy köszönnek 
vissza az alapjogi szabályok betartására vonatkozó észrevételek, azt kevésbé látjuk.  

Összességében mi úgy látjuk – Zagyva György Gyula különvéleménye mellett –, a 
beszámoló alkalmas arra, hogy támogassuk, függetlenül attól, hogy számos kritikai észrevétel 
hangzott el vele kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A 71. oldalon a „Képfelvétel, hangfelvétel, 

kép- és hangfelvétel készítése” alcímmel ellátott szövegrésszel kapcsolatban tennék fel egy 
kérdést. Azt írják, „megállapítható az, hogy a panaszügyek kivizsgálásában minden esetben 
rendkívül nagy, gyakran ügydöntő segítséget jelentett az, ha a rendőri intézkedésről vagy 
kényszerítőeszköz-alkalmazásról rendelkezésre állt hang- vagy videofelvétel. Ez főleg a 
gyülekezési szabadsággal, rendezvények tartásával kapcsolatos, valamint a rendőri fellépés 
formai, garanciális szabályainak mellőzését kifogásoló panaszok vizsgálata során vált 
fontossá. Mindez ugyanakkor sajnos nem jelenti azt is, hogy teljesen aggálytalanul élt volna a 
rendőrség ezzel a jellegéből adódóan elsősorban járulékos intézkedési lehetőségével”. És most 
jön egy nagyon súlyos állítás az önök részéről: „Ráadásul rendszeresen tapasztalta a testület 
azt is – éppen a tömeges intézkedésekkel járó esetekben –, hogy a rendelkezésére bocsátott 
rendőrségi videofelvételekből különböző okok miatt („szalaggyűrődés”, műszaki 
meghibásodás, lemerülés, adatok elveszése stb.) gyakran éppen azok a néhány másodperces 
mozzanatok hiányoznak, amelyek az egész intézkedés jogszerűségére nézve döntő 
jelentőségűek lennének, és a panaszokat érdemben eldönthetnék.” Ez egy nagyon súlyos 
állítás, ráadásul személyesen is van ilyen tapasztalatunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy 
önök ezen a megállapításon túl mit tettek. Jelezték ezt a megfelelő rendőri vezetőknek? Ennek 
az öt sornak a leírásán kívül mit tettek és mit javasolnak, hogy mi mit tegyünk, mert ez az öt 
mondat arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendőrök politikai demonstrációk esetén 
jogsértéseket, sőt bűncselekményeket követnek el a szervezőkkel és a részvevőkkel szemben, 
általában politikai megrendelésre. Ez utóbbi az én saját véleményem. Mit tettek ezzel 
kapcsolatban?  

A 69. oldalon a már említett oktogoni rendezvényről van szó. Itt is szeretném felhívni 
a figyelmet egy nagyon érdekes mondatra, amely a Rendészeti Panasztestület munkáját 
negatív értelemben minősíti. Így szól ez a mondat: „Ebből az is következik, hogy a 
hatóságnak szükség esetén akár erő alkalmazásával is biztosítania kell a jogszerűen tartott 
gyűlések lebonyolítását, illetőleg meg kell akadályoznia, hogy azt mások megzavarják.” 
Egyetértünk. Majd így folytatja: a testület az AB-határozat „figyelembevételével a 
rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a rendezvény megzavarásához 
az ellentüntetők által feltartott transzparensek, a becsületsértő rigmusok és fenyegetések 
elhangzása is elegendő lett volna, azonban a kordonok áttörésére irányuló kísérletek – ilyen 
egyébként nem volt –, és a tüntetés részvevőinek nyilatkozatai alapján várható volt, hogy a 
tömeg agressziója nem fog a verbális erőszak szintjén megmaradni.” Tehát elismerik azt, 
hogy a rendőrség azért oszlatott fel egy demonstrációt és azért zárt körül ezer embert, mert 
várható volt, hogy a tömeg agressziója a transzparensek és a rigmusok alapján nem fog 
megállni verbális szinten. Szerintem ez a legsúlyosabb állítás, ami már az ötvenes évek 
szintjét, a gondolatrendőrséget idézi. Ha egy transzparens nem törvénysértő – márpedig senki 
nem állapította meg, a rendőrség sem, hogy ott törvénysértő transzparensek voltak –, akkor ez 
az intézkedés a véleménynyilvánítás szabadságának a nagyon súlyos megsértése volt. 
Önöknek ezt kellett volna megállapítaniuk. De nem ezt állapították meg, hanem azt, hogy 
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azért, mert transzparenseket vittek ki a tüntetők, körül kell zárni és fel kell oszlatni egy 
rendezvényt. Ez egészen elképesztő! A világon bármely demokráciában, de különösen az 
Európai Unióban meg Strasbourgban ezen igencsak kiakadnának. Ez nagyon súlyos állítás! 
Magyarázzák már meg nekem, hogy ezt mi alapján írták le. Egy rendezvényen nem lehet 
transzparenst használni, nem lehet rigmusokat kiabálni? Hát azért van a demonstráció, hogy 
ezt tegyük! Ez alapján Magyarországon az összes tüntetést be lehetne tiltani, ha nem lehet 
transzparenst használni, nem lehet rigmusokat kiabálni, nem lehet előtte nyilatkozni. Ha a 
gyurcsányi időkben ezt mondta volna mondjuk a Gergényi úr, akkor is azt mondtam volna, 
hogy ez nagyon kemény, de ezt az Oktogonnál történt demonstráció során tapasztaltuk meg. 
Az pedig, hogy a Független Rendészeti Panasztestület egy fideszes kormány regnálása alatt 
ilyet leír, szerintem elképesztő.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Wittner Mária képviselő asszony!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Csak annyit szeretnék mondani, hogy nem kellene 

annyira visszamutogatni az ötvenes évekre, mert az ötvenes években nem engedtek meg 
tüntetést. Akkor éjszaka mentek az emberekért és elvitték őket, tüntetések pedig nem voltak. 
Nem kell mindig visszautalni az ötvenes évekre, amelynek a gaztetteit nem érezhették a 
bőrükön. Ez demagógia! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Féja András már leszögezte, hogy az oktogoni eseményre nem kíván 

visszatérni, tekintettel arra, hogy 2011-ben volt ez a vizsgálat, és ez az akta most nincs nála. 
Zagyva György képviselő úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Akkor én általánosságban feltennék egy 

kérdést. A Rendészeti Panasztestület szerint szabad-e rendezvényeken, tüntetéseken 
transzparenst használni, sértő rigmusokat kiabálni és a rendezvény előtt nyilatkozni. 
Általánosságban tettem fel ezt a kérdést, a jövőre nézve.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, erre a kérdésre a válasz egyértelműen igen. Ha alkotmányos 

elveket vagy mások emberi jogait nem sértik a rigmusok, akkor mindenki a saját 
vérmérséklete szerint úgy kiabál és azt kiabál, ahogy és amit akar. Önöké a szó.  

 
DR. FÉJA ANDRÁS testületi tag (Független Rendészeti Panasztestület): Tisztelt 

Bizottság! A Gaudi képviselő úr által elmondottakkal szinte teljes egészében egyetértek. A 
bizonyítékok rendelkezésre bocsátása jelentős mértékben javult, ami egyértelműen pozitívum. 
A retorziószerű intézkedéseket említette a képviselő úr. Mi minden ilyen esetben 
alapjogsérelmet állapítunk meg. Tehát amikor a rendőri tevékenységet rögzítő személyekkel 
szemben a tevékenység rögzítése miatt fellépnek, akkor minden esetben alapjogsérelmet 
állapítunk meg. Az etikai kódexre szinte minden állásfoglalásunkban hivatkozunk, és 
maximálisan egyetértek azzal, hogy az etikai kódexnek mondjuk a szolgálati szabályzatban 
lenne a helye, persze némiképp konkrétabb megfogalmazásokkal. Amikor az emberi méltóság 
kérdésköre van felhívva, a testület minden esetben idézi az etikai kódexet, hivatkozik rá, 
döntést alapít rá.  

Zagyva képviselő úr beszélt az elvesző adatokról és dokumentumokról. Erre már több 
alkalommal is felhívtuk a rendőrség figyelmét. Az első időszakban előfordult az, hogy mire a 
panasz hozzánk beérkezett, mire a panaszt beazonosítottuk, mire a rendőrséget megkerestük, 
addigra a rendőrségnél ezt az adathordozót megsemmisítették. Ennek úgy próbáljuk meg 
elejét venni, hogy amikor a panasz beérkezik és a panaszból lehet látni, hogy az ügyben 
valamilyen videofelvétel, képfelvétel szóba jöhet, akkor erről értesítjük a rendőrséget és azt 
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kérjük tőle, hogy ebben az ügyben ne semmisítse meg a fellelhető dokumentumokat. Ez már 
két-három éve így van és működik is. Olyan esetek viszont, amiket említett, illetve amik a 
tájékoztatóban le vannak írva, sajnos még mindig előfordulnak. Ilyenkor nem tudunk mást 
tenni, mint jelezzük a rendőrségnek, hogy pontosan történjen meg az események 
dokumentációja.  

Az Oktogonnál történtekkel kapcsolatban azért hadd mondjak egy mondatot. Itt 
számos videofelvétel volt, én emlékszem arra, hogy a testület részben okirati bizonyítékok, 
részben videofelvételek alapján hozta meg a döntését. Képviselő úr azt mondta, hogy a 
kordon áttörésére nem történt kísérlet, de a testület nyilvánvalóan nem a saját kútfőjéből írta 
le, hogy történt, hanem a videofelvétel megtekintése után. Ezt tehát nem mi találtuk ki, erre 
valószínűleg van ezt alátámasztó videofelvétel. Mi nem a saját képzelgéseink alapján írunk 
meg egy állásfoglalást, hanem a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján. Ez konkrétan egy 
olyan esemény volt, amelyről temérdek, több órányi felvétel állt rendelkezésre. Nyilván az 
állásfoglalás is ezen alapult. Ehhez csak ennyit szerettem volna hozzátenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még egy bejelentést szeretnék tenni. 

Visszatérő igény a panaszosok részéről – ez persze már jogszabály-változtatást igényelne –, 
hogy a személyes meghallgatás bizonyos esetkörökben célszerű lehet, például akkor, amikor a 
körülmények feltárása nem biztosítható a dokumentumokkal.  

A felmerült oktogonos esettel kapcsolatban pedig úgy pontosítom a tájékoztatóval 
kapcsolatos állásfoglalásunkat, hogy mi ebben a körben tartózkodni fogunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végre megegyeztek egymással, úgyhogy most már 

szavazhatunk.  

Szavazás a tájékoztató elfogadásáról 

Ki fogadja el a Független Rendészeti Panasztestület 2011. évi tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót? (9) Ki nem fogadja el? (1) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság a 
tájékoztatót 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

Egyebek 

Az egyebekben van-e bárkinek kérdése, megjegyzése, bármilyen bejelentenivalója? 
(Nincs jelentkező.) Nincs.  

Megköszönöm munkájukat, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)  
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


