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Napirendi javaslat  
 

1. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat (T/6352. szám) 

(Általános vita)  

Meghívottak:  

Vidékfejlesztési Minisztérium képviselői   

 

2. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5948. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

Meghívottak:  

Belügyminisztérium képviselői  

 

3. A Független Rendészeti Panasztestület eljárásának hatékonyabbá tételéhez 

szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6046. szám)  

(Dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea (LMP) képviselők önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

Meghívottak:  

Belügyminisztérium képviselői   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Ágh Péter (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Laban János, a bizottság főtanácsadója  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Horváth Gábor István főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium, 
Földügyi Főosztály)  
Tóth László okl. mk. ezds. (MH Geoinformációs Szolgálat főnöke)  
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Schiffer András országgyűlési képviselő (LMP)  
 

Megjelentek  
Iván Gyula főtanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium, Földmérési és 
Távérzékelési Intézet)  
Dr. Téglásy Péter főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium, 
Jogi Főosztály)  
Nagy Albertné dr. Kuthy Kinga koordinációs jogszabály-előkészítő 
(Vidékfejlesztési Minisztérium, Jogi Főosztály)  
Dr. Konyhás Szilvia igazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) 
Dr. Vajta István szakértő (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. 

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor: 10 fő személyesen van jelen, 
6-an pedig helyettesítési megbízást adtak, ekképpen bizottságunk 16 fővel határozatképes. 

A kiküldött meghívónkhoz képest nincs napirendijavaslat-változás. 1. napirendi 
pontként a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló T/6352. számú törvényjavaslatot 
tárgyalnánk meg; 2. az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/5948. számú törvényjavaslatot; 3. a Független Rendészeti 
Panasztestület eljárásának hatékonyabbá tételéhez szükséges törvénymódosításokról szóló 
T/6046. számú törvényjavaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki az, aki a napirendi 
javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat (T/6352. szám); 
általános vita 

Rátérünk 1. napirendi pontunkra. Tisztelettel köszöntöm körünkben Horváth Gábor 
István főosztályvezető urat, Iván Gyula főtanácsadót, dr. Téglásy Péter főosztályvezető-
helyettest és Nagy Albertné dr. Kuthy Kingát, a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről, 
illetve Tóth László ezredes urat az MH Geoinformációs Szolgálat főnökét. Elnézést, hogy 
nem a hölggyel kezdtem a bemutatást. 

Felkérem a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőjét, röviden ismertesse a 
törvényjavaslatot és annak a honvédelmi igazgatással összefüggő elemeit; ezt követően 
következnek a bizottsági tagok kérdései, illetve hozzászólásai. Parancsoljanak! 

Horváth Gábor István (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy előadhatjuk a törvényjavaslattal 
kapcsolatos álláspontunkat. 

1996-ban fogadta el az Országgyűlés a földmérésről és térképészetről szóló törvényt. 
Az elmúlt 16 év változásai tették szükségessé, mind a gazdasági, mind az informatikai 
változások, hogy ennek a törvénynek a helyébe egy új földmérési törvény lépjen. Az elmúlt 
16 év során a térképi adatokból áttértünk adatbázisos szerkezetű nyilvántartásokra. Az 
aktualitását az adja a törvénynek, hogy ezeket az adatbázisokat kell legalizálnunk és törvényi 
szintre emelnünk, hogy ezekből szolgáltassuk a következőkben az adatokat.  

A törvényjavaslat célja, hogy az állam és a földügyi igazgatás, az egységes ingatlan-
nyilvántartás fontosságát figyelembe véve, a földművelési és térképészeti alapfeladatainak 
meghatározásával a szakterület egységes, világos és átlátható rendszerbe foglalt állami 
alapadatok adatbázisai útján a térképellátás iránti, rohamosan növekvő szakmai, gazdasági, 
társadalmi igények kielégítését biztosítsa.  

A törvény szerkezetét röviden áttekintve, az I. fejezetben alapfogalmak meghatározása 
történt. A II. fejezetben szögeztük le, hogy mi minősül a földmérési és térképészeti 
tevékenység folyamán állami alapfeladatnak. Ezeket az állami alapfeladatokat 
mindenféleképpen végre kell hajtani. Ezek között megemlítjük az állami térképészeti 
adatbázisok létesítését, fenntartását, működésének biztosítását, az állami alapadatok 
előállításának karbantartását és kezelését, a honvédelmi célú földmérési és térképészeti 
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tevékenységet, nemzetközi kötelezettségből származó földmérési és térképészeti 
tevékenységet, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról, nyilvántartásáról 
és abból szolgáltatásra vonatkozó előírásokat, a földmérési, térképészeti és távérzékelési 
tevékenység országos összhangjának biztosításának szakmai követelményeit, az ezekkel a 
pontokkal kapcsolatos kutatást és műszaki fejlesztéseket, valamint a nemzeti téradat-
infrastruktúra létrehozását és fenntartását.  

Meghatározzuk az állami alapmunkákat, melyeket az alábbiakban foglaltunk össze: 
állami földmérés munkái, az alapponthálózatok fenntartása, állami térképészeti adatbázisok 
készítése és fenntartása, valamint a hivatalos földrajzinév-tár létrehozása.  

A következő részekben a különböző adatbázisoknak a fogalmi meghatározása és 
tartalmi bemutatása történik.  

A IV. fejezet foglalkozik az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési munkák 
végzésének és egyéb célú térképészeti tevékenységnek a műszaki leírásával, feladataival.  

Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a jelen törvényi szabályozás, azon kívül, 
hogy adatbázis szemléletre helyezi át a nyilvántartásokat, két nagyon fontos módosítást 
tartalmaz. Egyrészről megteremti a háromdimenziós ingatlan-nyilvántartásnak az alapjait. Ez 
mind nemzetgazdasági, mind tulajdoni viszonyok szempontjából nagyon fontossá vált. Hogy 
egy példát említsek: a nemzetgazdaság szempontjából nagyon fontossá vált az olyan 
objektumoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése, mint például egy aluljáróban 
lévő bolt vagy egy mélygarázs bejegyzése, aminek eddig nem lehetett ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzését eszközölni. Ez a törvény lehetőséget fog biztosítani az ingatlan-nyilvántartás 
számára, hogy a későbbiekben kidolgozandó végrehajtási rendeletek megszabják annak a 
lehetőségét, hogy ezen objektumok ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is megtörténhessen.  

A másik nagyon fontos rész, hogy az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát 
kiegészítsük azokkal a jogokkal, amelyeknek térképi megjelenítése lehetséges, ezek többnyire 
vezetékjogok, szolgalmi jogok, amelyek per pillanat nem ábrázolandók az ingatlan-
nyilvántartási térképen. Ezeknek a digitális térképeknek az elkészítésekor pénzügyi 
nehézségek miatt nem történt meg azoknak az adatoknak az átvitele a digitális térképekre, 
viszont mindenféleképpen fontos nemzetgazdasági szempontból, hogy ezek ábrázolásra 
kerüljenek, és összhangba kerülhessen a tulajdoni lapok tartalma, tehát azoknak a jogoknak, 
amelyek a tulajdoni lapokon megjelennek, a térképi ábrázolása is meglegyen. 

A következő nagyon fontos dolog a nemzeti téradat-infrastruktúra létrehozása és 
működtetése. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy van egy nemzetközi irányelv, ez az úgynevezett 
INSPIRE irányelv, ami kötelezővé teszi a téradatoknak a létrehozását, tárolását és 
szolgáltatását. Mi ezt a kört kibővítve szeretnénk a földügyben megjelenő nemzeti téradatokat 
egységesen kezelni, és ennek létrehozását, kezelését szabályozni ebben a törvényben. 

Ennyit kívántam elmondani. Átadnám a szót Tóth úrnak, hogy a honvédelmi 
vonatkozásait ecsetelje a törvényjavaslatnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tóth ezredes úr, parancsoljon! 

Tóth László (MH Geoinformációs Szolgálat) szóbeli kiegészítése 

TÓTH LÁSZLÓ (MH Geoinformációs Szolgálat): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Jelentem, a főosztályvezető úr által röviden vázolt okok miatt a 15 éves törvény 
újragondolása, illetve új törvény kiadásának szükségessége egyértelművé vált. A szakmai 
indokokról most nem beszélek, hiszen erről volt szó az elmúlt 15 évben, ilyenek az EU-
jogharmonizációs dolgok, illetve a NATO-elvárások. Hogy egyet említsek, a korábbi katonai 
térképek vagy topográfiai térképek szovjet mintára a Gauss-Krüger vetületi rendszerben 
készültek, ami a maga nemében szakmailag jó volt, de a NATO-ban, illetve nemcsak a 
NATO-ban, hanem már korábban is az európai tudományos feladatok végrehajtásában is a 
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WGS84, tehát az új nemzetközi vetületi rendszert használtuk, illetve gazdasági okok 
következtében is szükségessé vált az új törvény.  

Ebben a törvényjavaslatban a honvédelmi, védelmi érdekek megjelennek, már csak 
azért is, merthogy a törvény kidolgozásában a kezdetektől a végéig, amíg erre lehetőségünk 
volt, a HM képviselve volt, illetve mi magunk képviseltük a HM-et, illetve a védelmi 
igényeket a kidolgozás során. Tehát a védelmi igények megjelennek, érvényesülnek ebben a 
törvényjavaslatban, úgymint topográfiai, vagy ahogy, mondom, régen hívtuk, a katonai 
topográfiai térképek megfogalmazása, annak a felelőse, szolgáltatása. Külön pontban és 
adatbázisként megjelenik új elemként a régi törvényhez képest a honvédelmi célú adatbázis, 
illetve a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység.  

A távérzékelésnél át is csapok kicsit a következő területre: a védelmi, illetve a 
biztonsági szempontok is, tehát a titokvédelmi törvény mellett ez a törvény is lehetőséget 
biztosít, hogy a közhiteles és nyilvános adatok mellett a kimondottan katonai célú és védett 
információk védelme biztosított ebben a törvényjavaslatban. Biztosítja a katonai célú 
alappontokat, gondolok a katonai GPS-hálózatra, illetve az úgynevezett OP-kra vagy 
iránypontokra.  

Az adatszerzés. Nagyon jó a törvénynek az a része, hogy egy szervezet gyűjti be az 
adatokat, hiszen ahhoz, hogy egy térképi adatbázis elkészüljön, hiteles adatokra van szükség. 
Ennek a megszerzésével kapcsolatban, amennyiben védelmi érdekekből, indokokból egy 
területre vagy egy részre szükségünk van, akkor maga a katonai térképészet, pontosabban a 
honvédelmi miniszter úr által kijelölt szervezet kérheti ezeket az információkat, és erre 
lehetőséget biztosít a törvény, hogy ezt megkapjuk. Gondoskodik arról, hogy a 
katonatérképészek az úgynevezett parancs felmutatásával a katonai célú méréseket 
végrehajtsák. Illetve megjelennek szintén a honvédelmi érdekek a végén, ahol a honvédelmi 
miniszter úr felhatalmazást kap bizonyos kérdések szabályozására, magyarul a végrehajtási 
rendeletek elkészítésénél.  

Csak egy gondolat a végére. Beszélünk itt állami topográfiai térképekről, illetve 
katonai térképekről. A topográfiai térkép, illetve adatbázis a honvédelmi érdekeket szolgálja, 
ami egyébként megegyezik az állami topográfiai térképpel, ami állami, pontosabban 
nemzetgazdasági érdekeket, célokat szolgál. 

Jelentem, ennyit szerettem volna jelenteni. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés, 

hozzászólás, javaslat, ötlet, elképzelés, bármi egyéb. (Nincs jelentkező.) 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Amennyiben nincs, javaslom, hogy döntsünk az általános vitára való alkalmasságról. 
Kérdezem, ki az, aki a T/6352. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja. 
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 

Az ajánlásunkat szóban terjesztjük elő. Simon Miklós képviselő úr a bizottság 
előadója az ajánlásunk tekintetében. 

Megköszönöm vendégeinknek a tájékoztatást, és további jó munkát kívánok. 
Köszönjük szépen, hogy eljöttek. 
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Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5948. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, első helyen 
kijelölt bizottságként 

Rátérünk 2. napirendi pontunk tárgyalására: az egyes migrációs tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/5948. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalására. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár 
asszonyt, dr. Konyhás Szilvia igazgató asszonyt és dr. Vajta István urat, a 
Belügyminisztérium részéről. 

Tisztelt Bizottság! Egyetlen technikai pontosítást tartalmazó kapcsolódó módosító 
javaslat érkezett, az önök számára is kiosztott március 21-ei ajánlásból ezt kiolvashatják. 
Elsőként szeretném megkérdezni a Belügyminisztérium álláspontját, hogy a 9/1. kapcsolódó 
módosító pontban foglaltakat támogatja-e, egyetért-e azzal. Parancsoljon! 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tárcavéleményt tudok mondani: maximálisan egyetértünk vele 
és támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés, 

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem önöket, támogatják-e a 
T/5948/13. számú kapcsolódó módosító javaslatot. Amennyiben igen, kérem, kézfeltartással 
jelezzék! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a kapcsolódó 
módosító javaslatot. 

Kérdezem, van-e valakinek tudomása olyan kapcsolódó módosító pontról, amelyről 
nem szavaztunk, de kellett volna. (Nincs ilyen jelzés.) Mivel ilyen nincs, a napirendi pontunk 
tárgyalásának végére értünk. Megköszönöm az eddigi együttműködésüket. 

A Független Rendészeti Panasztestület eljárásának hatékonyabbá tételéhez szükséges 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6046. szám); döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Rátérünk nagy szeretettel és tisztelettel a 3. napirendi pontunkra is: a Független 
Rendészeti Panasztestület eljárásának hatékonyabbá tételéhez szükséges 
törvénymódosításokról szóló T/6046. számú törvényjavaslatot dr. Dorosz Dávid képviselő úr 
terjesztette elő. Ő ugyan tagja a bizottságnak, de nemcsak e minőségében, hanem előterjesztői 
minőségében sincs jelen, ami nem gátol meg minket abban természetesen, hogy véleményt 
formáljunk az ő elképzeléseiről. Előzetesen jelezte, hogy Schiffer András képviselő úr fogja a 
bizottságunk előtt ismertetni a javaslatot.  

Megkérdezem, Schiffer András képviselő úr kint van-e valahol az előtérben, a 
folyosón, egyéb helyiségekben itt a környéken. (Nincs ilyen jelzés.)  

Tekintettel arra, hogy nem szükséges az előterjesztő a tárgyaláshoz, a 
Belügyminisztérium képviselőit az előbb már köszöntöttük, de ennél a napirendi pontnál is 
meghívást kaptak, természetesen. (Dr. Schiffer András belép a terembe.) Schiffer képviselő 
urat tisztelettel köszöntjük a bizottság ülésén; épp a legjobb pillanatban jött, sem előbb, sem 
később. 

A Házszabály 68. §-ának (2) bekezdése értelmében országgyűlési képviselőt, aki nem 
tagja a bizottságnak, természetesen hozzászólási joggal felruházhatunk. Ügyrendi javaslatot 
tettem ebben a kérdésben. Megkérdezem a bizottságot, hogy támogatják-e a javaslatomat. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy a Házszabály 68. §-ának (2) 
bekezdése alapján Schiffer képviselő úr szót kapjon, és egyben ismertesse az itt jelen nem 
lévő dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselőtársak önálló indítványát. 
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Megadom a szót Schiffer András képviselő úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Schiffer András (LMP) szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

Képviselőtársaim a Független Rendészeti Panasztestületnek az elmúlt évekbeli 
munkája alapján tettek javaslatot arra, hogy a Panasztestület hogyan tudna hatékonyabban 
eljárni a jövőben. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy 2006 ősze után éppen ellenzéki 
követelésre jött létre ez a testület, hogy ne fordulhasson többet elő olyan, hogy a rendészeti 
szervek adott esetben politikai utasításokat végrehajtva, ellenőrizetlenül és áttekinthetetlenül 
követnek el tömeges jogsértéseket.  

Ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai alapján fölmerült néhány olyan körülmény, 
amely szükségessé teszi azt, hogy ha úgy tetszik, kicsit komolyítsunk a Panasztestület 
jogosítványain. Az egyik ilyen javaslat, amelyik az 1. §-ban van, arra vonatkozik, hogy a 
Panasztestületnek adjuk meg a hivatalból történő eljárásindításnak a jogát. Ez most túl azon, 
ami az indokolásban is szerepel, hogy növelheti a szerv presztízsét, ennek azért van egy, ha 
úgy tetszik, mélyebb értelmű szociológiai indoka, hiszen pontosan a rendőri jogsértések 
esetében tömeges – és szintén visszautalva 2006 őszére –, hogy a sérelmet szenvedett 
polgárok nagyon gyakran maguk nem is mernek jogorvoslathoz fordulni. Az a trauma, ami 
egy-egy embert, egy-egy polgárt ér rendőri túlkapások, rendőri jogsértések esetén, az azt is 
eredményezi, hogy ezek a jogsértések meglehetősen nagy számban maradnak látensek. Éppen 
ezért egy ilyen helyzetben, függetlenül attól, hogy pillanatnyilag a Panasztestületnek milyen 
kapacitása van, a hivatalbóli eljárás lehetősége mindenképpen indokolt. 

Ugyanígy a panasztestületi eljárásoknak a megalapozottságát és hatékonyabbá tételét 
segítené az a lehetőség, hogy megadjuk a személyes meghallgatás lehetőségét a 
Panasztestületnek. Tehát hogy a Panasztestület az állomány egyes tagjait meghallgathassa, és 
kötelesek legyenek a Panasztestület elé idézett rendőrök megjelenni a Panasztestület előtt. 
Illetve szeretnénk azt is elérni a Panasztestület jogköreinek a bővítésével, illetve erősítésével, 
hogy a rendőrségi fogdán elszenvedett alapjogsérelmek hatékonyabban kerüljenek napvilágra. 
Megjegyzem, ez nagyjából egy 18-20 éve tartó folyamatos panasz különböző jogvédő 
szervezetek részéről, hogy rendőri fogdán történtek esetében nagyon nehéz kideríteni az 
igazságot, miközben meglehetősen gyakori, nem most, nemcsak az utóbbi 6-8 évben, hanem 
az utóbbi 20 évben meglehetősen gyakori a rendőri fogdákon elszenvedett alapjogsérelem.  

Úgyhogy én mindezek alapján kérném arra a tisztelt bizottságot, hogy vegye 
tárgysorozatba ezt a javaslatot. Nyilvánvalóan a tárgysorozatba-vétel nem a törvényjavaslattal 
történő teljes azonosulást jelenti, hanem pusztán annak a kinyilvánítását, hogy a bizottság is 
indokoltnak tartja azt, hogy a Panasztestületnek nem egyszerűen bővítsük a jogkörét, hanem a 
Panasztestületnek az eljárását, tekintettel a vizsgálandó szervek, illetve a vizsgálandó ügyek 
tárgyára, hatékonyabbá tegyük, hűen ahhoz a szellemiséghez, ahogyan egyébként ennek a 
Panasztestületnek a felállítása megszületett 2006 őszét követően. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen Schiffer képviselő úrnak a javaslat ismertetését. 
Elsőként megkérdezem a Belügyminisztérium képviselőjét, helyettes államtitkár 

asszonyt, támogatja-e az önálló indítványt. 

A Belügyminisztérium álláspontjának ismertetése 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az 
önálló indítvánnyal és az abban megjelenő szellemiséggel, azt gondolom, a kormánynak és a 
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tárcának nincs gondja. Mindazonáltal nagyon röviden indokolnám, hogy miért nem 
támogatjuk a javaslatokat. 

Eléggé jogpozitivista lesz néhol az indokolás. Így például az első esetben 
meggyőződésünk, a testület is arra épül és a panasz intézménye is arra épül szerintünk, tehát 
az intézmény sajátosságából fakad, hogy a panaszosnak személyesen kell döntenie arról, hogy 
érte-e őt sérelem, és kíván-e panasszal élni. Tehát azt gondolom, hogy ugyan a 
jogrendszerünk például az ombudsmani eljárásban ismeri a hivatalból eljárást, itt nem 
tartanánk ezt célszerűnek. Tehát nem támogatjuk. 

Hasonló az álláspontunk és az indokolás gondolatköre is hasonló: mi a hatályos 
törvényekből és az ügyfél fogalmából indulunk ki, és ebből kifolyólag azt gondoljuk, hogy 
egy meg nem határozható nagyobb csoportot nem vennénk itt alapul. Arról nem beszélve, 
hogy itt van egy szerintem fontosabb tartalmi érvünk is, hogy végső soron akkor képeznénk 
egy párhuzamos hatáskört a testület és az alapjogi biztos részére. Teljesen nyilvánvaló a 
jelenlegi alapjogi biztosra vonatkozó törvény alapján, hogy ő bárkivel együttműködhet, és 
nyilván az érintettekkel, tehát mi feltételezzük, hogy alapvetően létrejöhet az alapvető jogok 
biztosának tevékenysége során az együttműködés az érintett szervezetekkel. Ez viszont zavart 
okozna, ez a kettős vonulat vagy két, párhuzamos, egymást nagyjából átfedő azonos hatáskör. 

A következő javaslat, a 3-as javaslat szerintünk ismételten a rendőrségi törvénnyel 
sem egyeztethető össze, meg a szabályozás lényegével sem. Ugyanis itt nem döntést, hanem 
ajánlást fog hozni ez a Panasztestület, az ajánlást pedig pontosan a vizsgált szervezet 
vezetőjének fogja megküldeni. Tehát itt egész egyszerűen logikailag egy egymásnak 
ellentmondás van, hogyha már magában az eljárásban az intézkedést foganatosító személyt 
vagy annak vezetőjét kötelezően behívhatja ez a Panasztestület. Tehát itt arról van szó, hogy 
pontosan ő lesz felhíva a testület véleményének alapján intézkedésre.  

Az utolsó, a fogdákra vonatkozó javaslatnál az a véleményünk, hogy a jogrendszerünk 
egészében, az Rtv.-ben rengeteg intézmény, kicsit különböző hatáskörű intézmény van 
felsorolva. Itt a Panasztestületnél kifejezetten, ha használhatom ezt a kifejezést, a klasszikus 
rendőri tevékenységből, és pont abból, amit képviselő úr elmondott a 2006-os eseményekről, 
indul ki a jogalkotó, és azt mondja, hogy főleg az előállítás, a kényszerítő eszközök 
alkalmazása, ami itt főként szóba kerülhet, erre van kihegyezve ez az előterjesztés. Mindazon 
egyéb esetekben, így például a fogdával, fogva tartással kapcsolatos szabályok, szabálysértési 
eljárás esetében, minden esetben az ügyészségi kontrollra lehetőség van. Tehát azt gondoljuk, 
hogy ezt itt nem kellene kiszélesíteni. Klasszikusan arra irányul, amire az alapelképzelés, az 
alapszándék inspirál. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása. Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások, észrevételek, reflexiók 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Nemrégiben számolt be a Panasztestület. A Panasztestület képviselői egy hosszú listát adtak 
arra vonatkozóan, hogy elképzelésük szerint hogyan és miként lehetne javítani a munkát, még 
korrektebbé tenni a feltételeket. És ha jól emlékszem, a bizottságban támogatásunkról 
biztosítottuk ezeket a kezdeményezéseket.  

Nos, az az apropó, amit itt az LMP teremtett, kiválóan alkalmas arra, hogy azokat a 
javaslatokat, amelyeket éppen a testület fogalmazott meg, számba vegyük. Megjegyzem, 
átfedés van a két javaslatsor között. Éppen ezért mindenféleképpen indokolt lehetne ennek a 
tárgysorozatba-vétele és vitája, azzal együtt is, hogy nyilvánvalóan van néhány olyan szakmai 
észrevétel, az imént hallottuk, amely egy-egy kezdeményezést kiszűr vagy átalakíthat a 
Panasztestület működésének szabályozásában. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy maga a 



- 11 - 

szándék, az irány tökéletesen megegyezik azzal, mint amit mi itt a beszámolóban hallottunk. 
Éppen ezért mi támogatni fogjuk a tárgysorozatba-vételt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy az előre jelentkezetteken túl van-e 

még hozzászólás; utána megadom a szót majd Schiffer képviselő úrnak is. 
Engedjenek meg részemről néhány gondolatot. Szerintem a legfontosabb érv, amelyet 

helyettes államtitkár asszony utolsóként említett, hogy az ügyészségi felügyeleti jogkör éppen 
elegendő.  

Én a szellemiségével nem tudok egyetérteni a javaslatnak, azon túl, hogy elfogadom 
az államtitkár asszony által elmondott, ahogy ő fogalmazott, jogpozitivista érveket is. Én azt 
gondolom, ezt a javaslatot olyanok írták, akik a valóságot nem ismerve, ilyen ál-jogvédelmi 
köntösben szeretnék ezt a testületet látni. Én nem gondolom azt, hogy a rendőr intézkedési 
lehetőségeit és egyáltalán azok jogszerűségét feltétlenül annak mentén kell majd vizsgálni, 
hogy néhány, rendőrségtől teljesen független, de egyébként az ügyészségi jogosítványoktól 
messze lévő embernek kelljen majd gyakorlatilag beszámolnia rendőri vezetőknek, és olyan 
jogosítványokat adni, ami egyébként a rendőrök intézkedési bátorságát elvegye, és itt 
hangsúlyozom, nem a törvénytelen és jogszerűtlen intézkedéseket, hanem egyáltalán az 
intézkedések stresszküszöbét megnövelje. Ma egy rendőr, ha valaki ismeri a kis magyar 
valóságot, akkor százszor meggondolja, hogy még akkor is, amikor nyilvánvaló 
törvénysértést észlel és köteles eljárni, milyen határozottsággal, milyen fellépéssel intézkedik. 
Ezzel egyébként lelkületében és mentalitásában jóval inkább a közbiztonság rovása irányába 
mutat a javaslat, mintsem annak javítására.  

Ha egy rendőr törvénytelenül intézkedik, természetesen közvetlen és távolabbi 
feletteseinek történő jelentésírással, illetve az ügyészségi felügyelettel az maximálisan 
orvosolható. Ha engem kérdez, és magánvéleményem szerint hadd mondjam el önöknek, 
hogy én a Rendészeti Panasztestületnek önmagában a mostani – tehát nem a bővített, hanem a 
mostani – jogosultságait is újragondolnám. Azt kellene definiálni, hogy szükséges-e 
egyébként több más fejlett és jogállami szempontból előrehaladott országban nem ismert 
jogintézményeket ál-jogvédelmi szerepben tündököltetve olyan jogkörrel felruházni, amely 
alapján egyébként rendőri vezetőket a szőnyeg szélére állíthatnak, úgy, hogy egyébként a 
45 ezres rendőri állománynak a jelentős része ma is különböző szerveknek történő 
jelentésírással tölti a napjainak a nagy részét. Én nem gondolom, hogy a társadalmi érdek 
széles körben az lenne, hogy a rendőrséget még további, egyébként jogállamilag stabil, 
meglévő intézmények mellett működő felügyeleti szervek alá kényszerítsük.  

Én tehát a szellemével a magam részéről nem értek egyet a javaslatnak.  
Némileg annyiban pontosítanám a Juhász képviselő úr által elmondottakat, hogy a 

legjobb emlékezetem szerint a magunk részéről nem hangzott el olyan a Rendészeti 
Panasztestület beszámolójakor, miszerint mi támogattuk volna az ő különböző további 
jogosítványbővítési elképzeléseiket. Még egyszer mondom, nem is tartom szerencsésnek, és a 
jogi érvek alapján indokoltnak sem tartom. 

A magam részéről a tárgysorozatba-vételt nem fogom tudni támogatni. 
Megadom a szót Csampa Zsolt alelnök úrnak. 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Államtitkár Asszony! Először is Schiffer úrnak az a mondata, hogy ellenzéki követelésre jött 
létre a Panasztestület, ezt szeretném visszautasítani. Én magam tagja voltam annak a 
bizottságnak és annak a delegációnak is, amelyik Angliában volt, és ott láttunk egy ehhez 
hasonló, de merőben más típusú testületet, és a hazaérkezés után és a delegáció jelentése 
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alapján indult meg egy egyeztetés az akkori Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, 
hogy adott esetben hogyan lehetne egy ilyen vagy ahhoz hasonló testületet létrehozni.  

Viszont ha megnézzük az angolokat és megnézzük a magyar jogrendet, teljesen 
különböző, és az akkori szabályoknak megfelelően próbált valamit kialakítani az akkori 
tárgyalódelegáció, illetve azok a tagok, akik ezt látták. Rengeteg dokumentum-, 
tapasztalatbekérés volt, és innentől kezdve az volt az álláspont, hogy annak a 
Panasztestületnek a felállítása abban a helyzetben, ott és akkor így volt lehetséges és valós. 

Azt hozzá kell tenni mindenféleképpen, hogy amit államtitkár asszony is és elnök úr is 
elmondott a párhuzamos jogkörök kapcsán, és akár az ügyészséget, akár a rendőrségi 
törvénynek az újraszabályozását és átírását nézzük, azt gondolom, ezek megadják azokat a, 
mondjuk úgy, pozitív hozzáállásokat, hogy adott esetben, hogyha bárkinek bármilyen gondja 
van, akkor meg tudja keresni az adott szervet, akár a Panasztestületet, akár pedig a rendőrség 
panaszirodáját, és ott az ezekkel kapcsolatos problémáját, felvetését föl tudják venni.  

A magam részéről azonosulok az elnök úr hozzászólásával, én magam sem tudom 
támogatni ezt az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Schiffer András képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm. Hát, úgy látszik, túl sok idő eltelt 2006 

ősze, sőt a kormányváltás óta is, mert ami indokok most elhangoztak magával az 
intézménnyel szemben elnök úr, illetve Csampa képviselő úr részéről, az nagyon hasonló 
érvelés, mint amit a korabeli kormány 2006 őszén elmondott a rendőrök védelmében, hogy 
nem szabad elbizonytalanítani a rendőrséget a rendbontókkal szemben, és a többi, és a többi. 
Ehhez én csak gratulálni tudok. 

Ami a konkrét felvetéseket illeti: párhuzamosságok. Ez a testület és tulajdonképpen az 
egész ombudsmani rendszer annak idején, ’93-ban úgy jött létre, hogy volt ügyészség, és van 
ügyészség. Tehát az ügyészség és az ombudsmani rendszer között, nemcsak Magyarországon, 
mindenütt a világon, ahol egyébként ombudsmanok működnek, eleve van egy párhuzamosság 
– nem véletlenül. A 2006-os tapasztalat az volt, hogy nem csak a rendőrség, finoman szólva, 
nem állt a helyzet magaslatán, hanem, és én most a bíróságokról inkább nem ejtenénk szót, de 
maradjunk abban, hogy az ügyészség sem.  

A tapasztalatokról pedig. Én az ál-jogvédelem kifejezést nem igazán tudom 
értelmezni, úgyhogy erre nem fogok reagálni. De hogy ki mennyire ismeri a való életet, 
maradjunk annyiban, hogy azok, akik reagálva a Juhász képviselő úr által elmondottakra, 
éppen a REPATE mostani jelentése alapján erre a módosító javaslatra javaslatot tettek, azok 
olyan személyek, akik ott voltak 2006 őszén különböző jogvédőirodáknál, és látták, hogy mi 
történt. Úgyhogy ennyit arról, hogy a való életet ki hogyan ismeri. 

Az ombudsmani intézménnyel való párhuzamosságra meg csak annyit szeretnék 
mondani, hogy az LMP szerint éppen hogy az ombudsmani rendszernek a színesítésére lenne 
szükség, például egy rendészeti ombudsman felállítására, de erre jelenleg nincs lehetőség. Az 
előző ciklusokban sem volt erre politikai szándék. Viszont akkor, amikor egy darab 
alapjogvédelmi biztos működik, pontosan azzal a dilemmával állunk szemben, hogy az egy 
alapjogvédelmi biztos nem feltétlenül tud kellő érzékenységgel fellépni minden területen, és 
pont a rendészeti működés területén, függetlenül kormányoktól, hogy úgy mondjam, nagyobb 
a valószínűsége, nem egyszerűen a jogsértéseknek, hanem a hangtalanul maradó 
jogsértéseknek. 

Amit pedig, ha jól értettem, amit elmondott helyettes államtitkár asszony, hogy a 
fogdákon kevesebb volt 2006 őszén a jogsértés, hát, én ezt nem egészen így tudom. Meg kell 
nézni akár a TASZ-nak, akár a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak a jelentéseit: nagyon kemény 
és brutális jogsértések történtek például a Venyige utcában, és nagyon kemény jogsértések 
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történtek különböző rendőri fogdákon, ahová már bevitték, őrizetbe vették a különböző 
elfogott személyeket. Tehát ha az volt az indíttatása ennek a javaslatnak annak idején, hogy az 
ilyen típusú elszabadult rendőri tevékenységre próbáljon egy őrszemet állítani, akkor különös 
érzékenységgel kell kezelni a rendőri fogdákat, ahol ráadásul még nagyobb a látencia 
lehetősége, mint egyébként, mondjuk, egy utcai intézkedésnél.  

A személyes meghallgatásra pedig egész egyszerűen logikai okból van szükség. Tehát 
ahhoz, hogy a Rendészeti Panasztestület egy korrekt ajánlást tudjon megfogalmazni, ahhoz a 
Rendészeti Panasztestületnek korrektül fel kell tudnia tárni a tényállást. Akkor tudja korrektül 
feltárni a tényállást, hogyha közvetlenül van lehetősége beszélni azokkal a személyekkel, 
akikről úgy gondolja a testület, hogy a tényállás korrekt felállításához szükség van az ő 
véleményükre, az ő beszámolójukra.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Egyetlen mondatban hadd reagáljak a képviselő úr némileg személyes 

megjegyzésére; direkt nem a személyeskedőt mondom. Belefér az önök politikai kultúrájába 
az a mondat, hogy a valóságot kizárólag önök ismerik; illetve ez a gondolatkör, azt hiszem, 
kommentárra nem szorul. 

A mi részünkről világosan elmondtuk az érveinket. Nem gondolom továbbra sem, 
hogy olyan párhuzamosságokat és olyan további papírgyártó szervezeteket kell létrehozni, 
amelyeknek a hatékonysága az ön által egyébként elmondott és különösebben nem is vitatható 
elvek szempontjából ugyan támogatható lenne, de olyan szervezeteket, amelyek egymástól 
függetlenül is ugyanazokban az ügyekben eljárhatnak, pusztán azért, hogy – ahogy ön is 
mondta, és köszönöm, hogy ezt megismételte részemről – a rendőrség elbizonytalanítására 
adna további lehetőséget, én a magam részéről elvszerűen nem tartok támogathatónak, túl a 
jogi kérdéseken és a jogi típusú vitákon. 

Megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni a vitában, kérdést 
feltenni. Simon képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Egy dolgot szeretnék tisztázni. 2006-ban nem mi 

voltunk kormányon. 2006-ban Juhász Ferenc csapata kormányzott; igen, képviselő úr. 
Egészen más a helyzet most, mint akkor volt. (Juhász Ferenc: Ez tényleg így van.) Más a 
helyzet! (Juhász Ferenc: Más! Abszolút!)  

 
ELNÖK: Teljesen más a helyzet. (Dr. Simon Miklós: Ti szó nélkül tűrtétek, hogy 

emberek szemét kilőjék! – Juhász Ferenc: Igen, igen. Persze… Ez így van… - Dr. Simon 
Miklós: Egy szót nem szóltatok!) Képviselő úr, a hozzászólása folytatásaként kerül 
jegyzőkönyvbe a most elmondott néhány mondata. 

Annyiban hadd kapcsolódjak a most elhangzott egyetlen mondathoz, hogy én azt 
gondolom, a 2006-os események – és ezt Schiffer képviselő úrnak is mondanám (Dr. Schiffer 
András távozott az ülésről.), majd a jegyzőkönyvből elolvassa; nyilván ő az életet ismeri, én 
meg csak távolról látom például a nehéz sorsú belső kerületek valóságát – akkor is 
megtörténtek volna, ha a Rendészeti Panasztestületnek brutálisan széles jogkörei vannak. 
Tehát ne áltassuk magunkat ezekkel a politikailag kettes alára ítélhető érvekkel a tekintetben, 
hogy itt akkor biztosan egészen jól alakultak volna a most már öt és fél éve történt 
események. Ezt álságosnak gondolom, egyetértve Simon képviselő úrral. 

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, további hozzászólás. (Nincs.) 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Amennyiben nincs, megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a T/6046. 
számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
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(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 igennel, 12 
ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította.  

Tisztelt Bizottság! Napirendünk tárgyalásának végéhez értünk. Következő ülésünkre 
várhatóan március 26-án kerül sor. 

A tervezhetőség érdekében tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy április 5-én, 
csütörtökön kihelyezett ülésünk lesz Kecskeméten, ahol miniszter úr beszámol – többek 
között Juhász képviselő úr javaslatára – a honvédség haditechnikai fejlesztésének fő 
irányairól, illetve a létszámváltozásokról. Tehát április 5-én, csütörtökön Kecskeméten 
kihelyezett ülés keretében.  

A Belügyminisztérium munkatársainak köszönjük a részvételt, és további jó munkát 
kívánunk. 

Képviselőtársaimnak pedig köszönöm mai napi munkájukat. Az ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)  
  

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


