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 (Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Borbély Lénárdot Román István, Csöbör Katalint Berényi 
László, Demeter Zoltánt Farkas Flórián, Kubatov Gábort Gajda Róbert, Rónaszékiné 
Keresztes Monikát Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László, Lukács Tamást 
Lanczendorfer Erzsébet helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Kérdezem, hogy ki ért egyet a 
napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Döntés a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak jelölésére vonatkozó 
javaslatokról 

1. napirendi pontunk döntés a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak jelölésére 
vonatkozó javaslatokról. Képviselőtársaim a Független Rendészeti Panasztestület tagjaira 
vonatkozó jelöltek névsorát kézhez kapták. Az a javaslatom, hogy róluk névsor szerint 
szavazzunk majd.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. Gaudi-Nagy Tamás 
képviselő úr. Parancsoljon!  

Hozzászólások 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ezen a 
héten volt már egy emberi jogi bizottsági ülés, amelyen volt alkalom beszélni a Független 
Rendészeti Panasztestület új tagjainak a jelöléséről. Mivel ez nagy jelentőségű dolog, s mivel 
ez egy komoly kontrollszervezet a rendészeti szervek működése felett, ezért össztársadalmilag 
is egy fontos téma, ezért elnök urat és a bizottsági tagtársakat arra kérem, hogy figyelmesen 
hallgassák meg azt a pár mondatot, amit el kívánok mondani annak érdekében, hogy a 
figyelmükbe ajánljak még fokozottabban néhány jelöltet, akiknek a szakmai képessége, 
gyakorlata, emberi tartása is arra predesztinálja őket, hogy alkalmasak lehetnének a négy hely 
valamelyikére.  

Nem titok, a múltkori bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a Nemzeti Jogvédő 
Szolgálat, mint 2004 óta Magyarországon működő szervezet, négy tagot jelöl a 
Panasztestületbe. Az idén már tízévesek leszünk, s ezen minőségünkben nagyon sok 
tapasztalatot szereztünk a rendészeti szervek működése terén. Ezek legbizalmasabb része 
természetesen a 2004-től 2010-ig terjedő időszak volt, amelyről az Országgyűlés is több 
jelentést készített, többek között a Gulyás Gergellyel közösen koordinált vizsgálóbizottság 
vagy albizottság által letett 2006 őszi jelentést. Aztán ilyen volt az általam készített 
részjelentés a 2002 és 2010 közötti állami jogsértésekről, amely nagyon sok jogsértést listáz 
fel. Ez rengeteg feladatot adott a jogvédőknek. Azok a kollégák, akiket jelöltünk – négy 
kollégát jelöltünk a Nemzeti Jogvédő Szolgálatból –, mindannyian részt vettek ezekben a 
jogvédő küzdelmekben és nagyon komoly harctéri, fogdai és napi ütközési, hogy úgy 
mondjam polgári jogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi tapasztalatokkal rendelkeznek a 
rendészeti szervek működése terén. Mi tehát megpróbáltunk ehhez a kérdéshez pozitív 
oldalról közelíteni, őket kiemelni és a figyelmükbe ajánlani. S majd arról is szeretnék néhány 
mondatot mondani, hogy a többi jelölt közül néhánnyal kapcsolatban van határozott, markáns 
szakmai véleményem az ő alkalmasságuk tárgyában.  

A négy jelöltünk a következő, megpróbálom őket abc-sorrendben bemutatni. Czipri 
Zoltán az egyik kolléga, akit a figyelmükbe ajánlanék. 2006 óta vezeti a saját ügyvédi 
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irodáját, és szakértőként ő is aktívan részt vett a 2006 őszi albizottságnak a munkájában. 
Rengeteg ügyben látott el büntetővédelmet és sokszor velem meg a kollégáimmal együtt 
végezte azt a bizonyos fogdai gyorssegélyt, amikor a tüntetések után számos tüntetőt 
előállítottak a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok, illetve még előtte a Medgyessy-kormány 
idején. Ráadásul ő egy nagyon kvalifikált ember, aki jelenleg a fogyasztóvédelmi testület 
budapesti békéltető szervében az eljáró tanács elnöke is, tehát tényleg egy komoly 
képzettséggel rendelkező szakember. Őt mindenképpen tudnám önöknek ajánlani.  

A következő jelölt, akit a figyelmükbe ajánlanék, Manger Marcell ügyvéd kolléga, 
nagyon erős büntetőjogi praxissal és nagyon-nagyon komoly mindennapi tapasztalatokkal a 
rendészeti szervekkel kapcsolatos védelem terén. Megmondom őszintén, ha nagyon meleg 
helyzet szokott adódni a rendészeti szervekkel – hál’ istennek most a 2010 előtti időszakról 
beszélek –, akkor ő mindig az első háromban van, akit beküldünk mondjuk egy nehéz fogdai 
szabadításra és egy azonnali, gyorsított eljárásban történő jogvédő munkára. Egy nagyon 
rátermett, nagyon jó képességű kollégáról van szó. Tehát Manger Marcellt szeretettel ajánlom 
az önök figyelmébe.  

A következő jelöltünk Novozánszky Ilona. Ő egy nagyon tapasztalt, nagyon felkészült 
kolléganő, aki szintén hosszú évekre kiterjedő tapasztalatokkal rendelkezik. 2006 őszétől 
dolgozik velünk, azóta vett részt számtalan nagyon-nagyon nehéz olyan büntetőügyben, 
amelynek rendészeti szervi vonzatai vannak, megvert, szétvert, megkínzott tüntetők esetében. 
Nagyon nehéz öt rendőrtanúval szemben elérni egy felmentést, de neki sikerült. S 
különlegesség vele kapcsolatban az is, hogy részt vett a miniszterelnök úr által felkért 
miniszterelnöki biztos, Balsai István úr által vezetett szakértői testület munkájában – két 
kollégánk vett részt ennek a testületnek a munkájában –, és ennek nyomán készült az 
ominózus Balsai-jelentés, amely sok tekintetben úttörőnek mondható ezen a téren.  

Végül, de nem utolsósorban van egy Somogyi János nevezetű kollégánk, jelöltünk, aki 
nagyon-nagyon régi idők óta folytatja az emberi jogvédő munkát. Már 1990 előtt, tehát még 
az úgynevezett demokratikus ellenzék időszakában kezdte. Akkor még demokratikus volt az 
ellenzék, ma már nem igazán az, legalábbis a magát ennek nevező ellenzék nem feltétlenül 
demokratikus, de ő akkor valóban részt vett már az úgynevezett Független Jogvédő Szolgálat 
munkájában, majd 1994 és 2004 között a Magyar Helsinki Bizottság Emberi Jogi Tanácsadó 
Irodájának a vezetője volt, és éveken át volt a fogdamegfigyelő program vezetője, tehát a 
börtönmegfigyelő programnak. Ebben a minőségében finoman fogalmazva is látott már 
közelről fogdát és egyenruhát. Hozzánk pedig, ha jól emlékszem, 2006-2007 környékén 
csatlakozott, és tagja az elnökségünknek is, csakúgy, mint Novozánszky Ilona, akinél ezt nem 
említettem.  

Szerintem zavarba ejtően jó ez a kínálat és színvonalas is. Arra kérem önöket, azt ne 
felejtsék el, hogy a döntésünkkel, azzal, hogy mely jelölteket támogatja a bizottság, 
erőteljesen meghatározzuk és orientáljuk az Országgyűlés összességének a plenáris 
szavazását, tehát a titkos szavazást, hiszen olyan jelöltre nehéz szavazni, aki nincs az ajánlott 
jelöltek között. Ha meg olyan jelölt válik jelöltté, aki szakmailag nem alkalmas, hanem 
csupán esetleg egyfajta – hogy mondjam? – jutalomként kapja ezt a tisztséget azért, hogy a 
hátra lévő szakmai időszakát nyugalomban töltse, az nem biztos, hogy szolgálni fogja azt a 
funkciót, amit a Független Rendészeti Panasztestületnek szabtak a jogalkotók. Megmondom 
őszintén, emlékezzünk vissza, hogy ez a testület nem akármilyen körülmények között jött 
létre. A 2006 őszi szemkilövésekre válaszul. A Fidesz akkor nem volt túlzottan aktív sok 
mindenben, de úgy gondolom, politológiailag megállapítható, legalább ezt ki tudta 
kényszeríteni, nyilván jórészt a Civil Jogász Bizottság, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 
segítségével, hiszen ezek a társadalmi szervezetek erős nyomást fejtettek ki a kormányzatra, 
és nyilván valamit kellett tenni, kellett egy kontrollszervet betenni a rendőrség mellé. 
Hozzáteszem, még most sincsenek elég erős jogosítványai ennek a testületnek, de 
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mindenképpen egyre jobban követi a testület a rendőrség ajánlásait és döntéseit. Tehát 
egyáltalán nem mindegy, hogy kiket jelölünk.  

Ebben a körben szeretnék említést tenni egy-két olyan jelöltről, akikről első szemre is 
úgy tűnik, hogy a legfinomabban fogalmazva is alkalmatlanok erre a munkára. Itt az elsők 
között kell említenem dr. Lukács Tamás urat, aki jelenleg az Emberi jogi bizottság elnöke, és 
most érthető okokból nem jelent meg, bár megjelenhetett volna és elmondhatta volna az 
önéletrajzából azokat a hiányzó részeket, amelyek őt a rendészeti jogok szakértőjévé 
avanzsálhatják. De hát valószínűleg azért nem tudja elmondani ezt az önéletrajzában, mert 
nincs is ilyen. Úgy gondolom, hogy eléggé könnyelmű dolog egy olyan embernek jelölést 
vállalnia, aki köztudottan nem rendelkezik közvetlen rendészeti jogi tapasztalatokkal, 
ismeretekkel. Pusztán az a tény, hogy ő négy évig az Emberi jogi bizottság elnöke volt, vagy 
még most is az, kevés ehhez. Ez egy politikai munka, nem akarok olyan csúnya szót 
használni, hogy egy politikai komisszári munka, de megmondom őszintén, hogy már 
használom is, mert nekem ez volt a tapasztalásom az elmúlt négy évben. Zongorázni lehet a 
különbséget mondjuk Balog Zoltán emberi jogi bizottsági elnökségi időszaka, de akár a 
Gulyás Gergely alelnök úr által vezetett ülések hangulata, színvonala és Lukács Tamás úr 
munkája között. Éppen ezért terjesztettem elő tavaly év végén azt a bizalmatlansági 
indítványt, amelyben hosszan listáztam az ő szakmai és emberi alkalmatlanságának a 
részleteit, amit ő maga ismertetett a bizottsági ülésen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, a szakmai alkalmatlanság megítélése az ön véleménye lehet, 

de az emberit hagyjuk ki, mert az nem tartozik ide. Ráadásul nem is igaz. Ebbe a vitába most 
ne menjünk bele.   

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, rendben. Kár, hogy nincs itt, mert akkor 

meg tudná védeni magát. Tényleg tudom, nem szép dolog olyan emberről nyilatkozni, aki 
nincs itt, de hát megvolt az esély rá. Megmondom őszintén, hogy a nemzeti jogvédő 
kollégák…  

 
ELNÖK: A jelöltek szakmaiságáról folyó vita természetesen a szólásszabadság határai 

közé tartozik, de az emberi minősítéseket, főleg ilyen szempontból, mellőzzük.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, megpróbálom csak a szakmai mederben 

tartani. Mindenesetre mi, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat szerettük volna, ha a jelölteket meg is 
hallgatja a bizottság, szerintem az időbe belefért volna, mert nincs annyira sok jelölt. Van 
szép számú jelölt, de azért nem kezelhetetlenül sok. Mi a hétfői ülésre, hiszen hétfőn volt az 
első ülés e tárgyban, elhoztuk mind a négy jelöltünket, akik szerettek volna szót kérni, szót 
kapni, de erre nem nyílt lehetőség, ezért kellett most őket egy picit hosszabban bemutatnom.  

De visszatérve: a másik jelölt, akinek a szakmai alkalmasságával kapcsolatban nekem 
vannak határozott aggályaim, Zsiga Marcell.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, bocsánat, hogy közbevágok, csak szeretném jelezni, Zsiga 

Marcell képviselőtársunk jelezte, hogy nem vállalja a jelöltséget.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, akkor tárgytalan a dolog.  
Szeretnék még pár mondatot elmondani néhány jelöltről. Cservák Csaba kollégát 

viszont feltétlenül alkalmasnak és képzettnek tartjuk erre a feladatra. Hál’ istennek büszkén 
mondhatjuk, hogy hosszú éveken át aktív tagja volt a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak és ebben 
a minőségében számtalan közös akciónkban vett részt. Ő egy picit elméletibb vonalon 
mozgott, de ügyvédjelöltként Grespik László kollégával hosszú éveken át igen szoros 
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együttműködésben végezte a munkáját. Sajnálom, hogy ez kimaradt az önéletrajzából, pedig 
hát gondolom mindenki számára büszkén vállalható a Grespik László kollégával való 
együttműködés. De úgy látom, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat is kimaradt az önéletrajzból. 
Nagyon remélem, hogy nem egy olyan ország felé tartunk, ahol a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 
mint megjelölés az kvázi egy rossz védjegy. Én úgy gondolom, hogy egy jó védjegy, mert 
európai szinten is egy megbecsült szervezet. Hozzáteszem, európai szinten is ezt a munkát 
szeretném a jövőben végezni, kérem, hogy vegyék ezt figyelembe.  

Van még két személy, akiről nagyon röviden szeretnék szólni, ha jól látom, mind a 
ketten a Helsinki Bizottság jelöltjei. Fazekas Tamásról és Féja Andrásról van szó. Féja András 
korábban tagja volt a testületnek, Fazekas Tamás pedig korábban az egyik legaktívabb tagja 
volt a TASZ-nak, és utána egy átigazolással a Helsinki Bizottságba került. Publikációit a 
Magyar Narancsban és egyéb más fórumokon láthatjuk, hallhatjuk. Leginkább a kábítószer-
fogyasztók védelme területén vétette észre magát igen aktívan. Megmondom őszintén, hogy 
főszabály szerint a jogvédő munkának nincs, nem lehet világnézete, tehát a jogvédelemnek 
nincs világnézete, de a jogvédőknek természetesen van világnézetük. Az a kérdés, hogy egy 
bármilyen világnézettel rendelkező jogvédő képes-e egy emeltebb szinten, a testület tagjaként 
elvonatkoztatni a saját értékrendszerétől. Azt kell mondanom, tekintettel arra, hogy gyakorta 
egy olyan társadalmi deviancia védelmében vétette észre magát Fazekas Tamás, ami a 
kábítószer-fogyasztók témáját jelenti, úgy gondolom, itt egyfajta értékszempontot is 
figyelembe kell venni. Ezért én semmiképpen nem tudnám jó szívvel támogatni az ő jelölését.  

Féja András pedig gyakorlatilag magas szinten politikai bizalmi tevékenységet 
folytatott, és úgy gondolom, hogy ez a körülményrendszer akár kizáró ok is lehetne. 
Megmondom őszintén, Lukács Tamás úrral szemben is tulajdonképpen ez lehet a legfőbb ok. 
Nem is az, hogy ő ilyen, olyan, amolyan, milyen a szakmai képessége. Fontos a szakmai 
képessége is, de az, hogy valaki kvázi aktív politikusból egy perc alatt átül egy rendészeti 
szerveket kontrolláló, nyilván kormányzat által kontrollált rendészeti szerv kontrollját ellátó 
civil testületbe, amelyet az állam azért fizet, hogy egyfajta független kontroll legyen – a 
nevében is benne van: Független Rendészeti Panasztestület –, így azért elég nehéz elképzelni, 
hogy ő függetlenül tudja végezni ezt a munkát. Tehát Féja András esetében is azt kell 
mondanom, hogy nem látom biztosítottnak ezt a fajta független hozzáállást.  

Összességében ezeknek a részleteknek a kibontását szerettem volna az önök 
figyelmébe ajánlani, és még egyszer azzal zárni, hogy ez egy felelős döntés. Lehet ezen 
mosolyogni meg viccelődni, de egy hat évi mandátumról van szó, ami azt jelenti, hogy eddig 
be lesz betonozva az a négy ember, akiket most megválasztunk, és innentől kezdve nincs 
változtatási lehetőség. 

S még egy olyan alternatívát hadd villantsak fel, hogy ha és amennyiben nem kívánt 
módon a magát baloldalinak nevező és egyáltalán nem demokratikus ellenzék nyerne a 
választásokon – amit természetesen senki nem szeretne, legalábbis én semmiképpen nem 
szeretnék –, akkor azért olyan Független Rendészeti Panasztestületre lesz szükség, amelynek 
mind a szakmai paritása, mind pedig a bátorsága és elszántsága megvan ahhoz, hogy az 
esetleg politikai célra használt rendőrséget kontrollálni tudja.  

Utolsó gondolat: Eörsi Mátyás, a Demokratikus Koalíció alelnöke a tavaly őszi Európa 
tanácsi parlamenti közgyűlési időszakot összegző közleményében nyíltan és egyértelműen 
megfenyegette a magyar embereket azzal, hogy ha úgymond a baloldalinak nevezett, de 
valójában nem baloldali, hanem álbaloldali ellenzék, összefogás nyer és komoly társadalmi 
elégedetlenség támad, akkor ugyanúgy kell fellépni a tüntetőkkel szemben, mint 2006 őszén. 
Erre azért hadd hívjam fel a figyelmet. Ilyen értelemben egyáltalán nem mindegy, hogy kiket 
ültetünk be. A nemzeti jogvédők pedig bizonyították, hogy a legkeményebb és legnehezebb 
körülmények között is képesek alázatosan a nemzet jogvédelmét ellátni. Ezért kérem, hogy 
fontolják meg a jelöléseket és támogassák a mi jelöltjeinket. Köszönöm szépen.  
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Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Akkor egyesével szavazunk a jelöltekről azzal, hogy Zsiga Marcell képviselőtársunk a 
megtisztelő jelölést nem vállalta, úgyhogy róla nem kell szavaznunk.  

Ki támogatja dr. Czipri Zoltán jelölését? (1) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? 
(1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja dr. Czipri Zoltán jelölését.  

Ki támogatja dr. Cservák Csaba jelölését? (17) Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatja dr. Cservák Csaba jelölését.  

Ki támogatja dr. Fazekas Tamás jelölését? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja dr. Fazekas Tamás jelölését.  

Ki támogatja dr. Féja András jelölését? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja dr. Féja András jelölését.  

Ki támogatja Fráterné dr. Ferenczy Nóra jelölését? (16) Ki nem támogatja? (0) Ki 
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság Fráterné dr. Ferenczy Nóra jelölését 16 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatja.  

Ki támogatja dr. Kadlót Erzsébet jelölését? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja dr. Kadlót Erzsébet jelölését.  

Ki támogatja dr. Lukács Tamás jelölését? (15) Ki nem támogatja? (1) Ki tartózkodott? 
(1) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett támogatja dr. Lukács Tamás jelölését.  

Ki támogatja dr. Manger Marcell jelölését? (1) Megállapítom, hogy a bizottság dr. 
Manger Marcell jelölését nem támogatja.  

Ki támogatja dr. Novozánszky Ilona jelölését? (2) Megállapítom, hogy a bizottság dr. 
Novozánszky Ilona jelölését nem támogatja.  

Ki támogatja dr. Somogyi János jelölését? (1) Megállapítom, hogy a bizottság dr. 
Somogyi János jelölését nem támogatja.  

Ki támogatja dr. Wildner Domonkos jelölését? (16) Ki nem támogatja? (0) Ki 
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság dr. Wildner Domonkos jelölését 16 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatja.  

A bizottság döntése elég világos: a négy rendészeti panasztestületi helyre dr. Cservák 
Csaba, Fráterné dr. Ferenczy Nóra, dr. Lukács Tamás és dr. Wildner Domonkos jelölését 
támogatja. Erről az Országgyűlés elnökét értesíteni fogjuk és ennek megfelelően a szükséges 
C típusú nemzetbiztonsági átvilágítást követően az Országgyűlés jövő csütörtökön tud a 
jelöltekről szavazni.  

Az 1. napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

2. napirendi pontunk az egyebek. Az egyebek között kíván-e bárki hozzászólni? 
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő a bizottság jelöléséről 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak azt szeretném 
röviden elmondani, nagyon sajnálom, hogy ilyen döntés született, de finoman szólva így már 
nem marad más mozgástere az Országgyűlésnek, minthogy ebből a jelölti körből 
táplálkozzon. Úgy érzem, hogy komoly hibát követett el ezzel a bizottság, és a politika 
tulajdonképpen rátenyerelt erre az abszolút függetlennek tekintendő és függetlenül működő 
szervezetre. Úgy gondolom, nagyon nehéz dolga lesz majd egyedül Cservák Csabának vagy 
Fráterné Ferenczy Nórának. Egyébként őket, valamint Wildner Domonkost nem tartom rossz 
jelölteknek, viszont úgy gondolom, hogy a mi jelöltjeink, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 
jelöltjei közül is lettek volna bőven alkalmas jelöltek. Itt elsősorban Somogyi János személyét 
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tudnám kiemelni, de akár Novozánszky Ilonáét is. Nagyon sajnálom, hogy nem volt törekvés 
arra – hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy mondatot –, hogy ne valamifajta kizárólagosság 
alapján szülessenek a döntések. Már megint gyakorlatilag egy egypárti akarat érvényesült.  

Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a testület felállásakor maga Balog Zoltán volt az, 
aki annak idején a Civil Jogász Bizottságot és a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot felkérte arra, 
hogy egy-egy személyt jelöljenek. Tehát a Fidesz felkérte arra a Civil Jogász Bizottságot és a 
Nemzeti Jogvédő Szolgálatot, hogy jelöljenek egy-egy főt. Ebből az egy-egy főből végül is 
lett egy fő, Juhász Imre, aki hál’ istennek nagyon komoly, szép és sikeres szakmai munkát 
végzett a testület tagjaként, majd élén, most pedig az Alkotmánybíróság tagja lett. Úgy érzem, 
hogy ettől az esélytől most magát is megfosztotta a kormánytöbbség, meg hát megfosztotta a 
társadalmat attól a lehetőségtől, hogy a nemzeti jogvédők erőteljes aktivitással 
működhessenek.  

Mindenesetre én nagyon remélem, hogy a bekerült tagok mindent meg fognak tenni 
annak érdekében, hogy valóban az európai alapvető jogi normák betartása megkerülhetetlenné 
váljon a rendészeti szervek működésében. Hozzáteszem, sehol nincs olyan rendészeti szerv a 
világon, ahol gyakorlatilag problémamentes lenne a működés, ugyanígy van ez 
Franciaországban, Svájcban, Svédországban és mindenütt, bárhova nézünk, de nagyon fontos 
szerepe lesz ennek a testületnek. Úgyhogy a magam részéről, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 
részéről mi szeretnénk segíteni ennek a testületnek a munkáját, és nagyon remélem, hogy 
partnerekre fogunk lelni, függetlenül attól, hogy adott esetben nem volt feltétlenül pozitív 
véleményünk minden egyes jelöltről, akik most jelölést kaptak. Köszönöm szépen. A 
munkájukhoz nagyon sok sikert kívánok!  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyébként képviselő úr a jelöltek közül, ha jól 

emlékszem, egyet támogatott, kettőnél tartózkodott, egynek a jelölését pedig ellenezte, tehát 
olyan hihetetlen nagy kötésről nem lehet beszélni, de köszönjük szépen a hozzászólását.  

Az egyebek napirendi pont tárgyalását is lezárom és az ülést is bezárom. Köszönöm 
képviselőtársaim megjelenését.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 3 perc)  

 
 
 
 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


