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Napirendi javaslat 
 

 
1. Döntés a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak jelölésére vonatkozó 

javaslatokról 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke 
Borbély Lénárd (Fidesz) 
Csóti György (Fidesz) 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) 
Tóth Gábor (Fidesz) 
Dr. Vas Imre (Fidesz) 
Földi László (KDNP) 
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Básthy Tamás (KDNP) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz) 
Ágh Péter (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz) 
Farkas Zoltán (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz) 
Tamás Barnabás (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP) 
Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
Ácsné Kovács Katalin, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 44 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülését megnyitom. 9 fő 
személyesen van jelen, 7 fő helyettesítési megbízást adott, így 16 fővel a bizottsági ülés 
határozatképes. Ágh Pétert Menczer Erzsébet képviselő asszony, Bíró Márkot dr. Vas Imre 
képviselő úr, Básthy Tamás alelnök urat Kulcsár József képviselő úr, Borbély Lénárd 
képviselő urat… (Jelzésre:) Megérkezett, így most már 10 fővel vagyunk jelen. Farkas 
Zoltánt Tóth Gábor képviselő úr, Kocsis elnök urat jómagam helyettesítem, Tamás Barnabást 
Földi László képviselő úr, Juhász Ferencet Iváncsik Imre alelnök úr, Simon Miklóst pedig 
Borbély Lénárd képviselő úr helyettesíti, így 18 fővel vagyunk jelen. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz 
képest nincs változás. Kérdezem, ki ért egyet a napirenddel. (Szavazás. – Mindenki jelez.) A 
bizottság a napirenddel egyhangúlag egyetértett. Köszönöm szépen. 

Döntés a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak jelölésére vonatkozó 
javaslatokról 

Rátérünk a napirendi pont megtárgyalására, amely döntés a Független Rendészeti 
Panasztestület tagjainak jelölésére vonatkozó javaslatokról.  

Tisztelt Bizottság! Amint az ismert, a Panasztestület 4 tagjának megbízatása 
február 25-én lejár a rendőrségről szóló törvény előírásai szerint. A testület tagjairól az 
Országgyűlés Emberi jogi, valamint a Honvédelmi és rendészeti bizottsága együttesen 
javaslatot terjeszt elő, továbbá a testület tagjaira az alapvető jogok védelme érdekében 
tevékenységet folytató szervezetek a két bizottságnak javaslatot tehetnek. Ennek érdekében 
mindkét bizottság honlapjára felkerült a civil szervezeteknek szóló felhívás, és a 
meghívóinkkal is tájékoztattuk képviselőtársainkat. A jelölésre részünkről hétfőn 12 óráig volt 
lehetőség. A hétfői ülésünkön elhangzott ügyrendi javaslatoknak megfelelően e-mailben az 
ebben a pillanatban is beérkezett jelöléseket a bizottság továbbította a bizottsági tagok részére. 
Az összes eddig beérkezett javaslat fénymásolásra, kiosztásra került képviselőtársaimnak. 

Szeretném még tisztelt képviselőtársaim figyelmét felhívni arra, hogy a kiosztott 
anyagok személyes adatokat is tartalmaznak, ezért ennek megfelelően kezeljék a 
nyilatkozatokat, illetve az életrajzokat. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy mindössze 
12 jelölés érkezett, mindegyik szabályos formában az életrajzot, a nyilatkozatot sőt a jelölőt is 
tartalmazza. Javaslatot teszek a határozatunkban arra, hogy ábécé sorrendben egyenként 
döntsünk majd a jelöltekről.  

Van-e bárkinek kérdése, véleménye az elhangzottakról? (Jelzésre:) Harangozó 
képviselő úr, parancsoljon!  

Kérdések és vélemények 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nem tudom, az anyagot 
ábécé sorrendben kaptuk-e meg? Át tudjuk-e tekinteni valahogy, hogy kiről beszélünk, mert 
így akkor nehéz erre figyelni? (Laban János: Igen, kivéve azt, amelyik az anyag elkészültét 
követően érkezett  be.) 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Jó. A másik kérdésem: a jelölésre vonatkozó 

határidő hétfő 12 óra? (Laban János: Ez csak a civil szervezetekre vonatkozik.) Csak a civil 
szervezetekre vonatkozott? (Laban János: Igen.) Köszönöm. 

 



 6 

ELNÖK: Már csak azért is, mert úgy szól a törvény, hogy a bizottság tagjai is tehetnek 
javaslatot. Úgy gondoljuk, illetve az volt az álláspont, hogy miután gyakorlatilag a bizottsági 
ülés helyben van, akkor a bizottsági ülésen is lehet javaslatot tenni. 

Amennyiben nincs kérdés… (Jelzésre:) Iváncsik alelnök úré a szó. 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Kérdés, vélemény, ugye, így volt?  
 
ELNÖK: Igen. 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Nem kérdésem, hanem véleményem van. Szeretnék 

néhány korábbi momentumra is emlékeztetni, mielőtt, gondolom, majd a konkrét szavazás 
következik. 

Az eredeti szabályok, amelyek mentén a testület működött, és amelyek szabályozták 
azt, hogy kik választhatók a testület tagjának, ahogy az a korábbi vitákból is kiderült, mert két 
módosítást is végrehajtott a kormánytöbbség az eredeti szabályokon, az akkori vitákból is 
kiderült, hogy a Szocialista Párt határozottan ellenzi azokat a módosításokat, amelyek nyilván 
célzatosak voltak már akkor is, amikor meglépték őket. Ha komolyan gondoljuk a testület 
elnevezésében és működésében a „független” kifejezést, amely mély meggyőződésem szerint 
indokolt, hogy gondoljuk komolyan, ennek egy független, politikai értelemben mindenképpen 
független testületnek kell lennie, akkor azok a módosítások, amelyek két menetben történtek, 
nem szolgálják azt, hogy az a bizonyos függetlenség a személyi összetételben, a működésben 
továbbra is fennmaradjon.  

Az első módosítás tavaly november 11-én történt, amikor azt a tilalmat, hogy 
megválasztásakor vagy az előző 2 évben országgyűlési képviselő volt valaki, eltörölték. A 
felsorolásban szerepelt és szerepel, hogy állami vezető, polgármester, még akkor szerepelt a 
pártalkalmazott vagy tisztségviselője, ami szerintünk helyes, semmi nem indokolta ennek a 
megváltoztatását. A második módosítás december 17-én történt, ahol a pártalkalmazottra vagy 
a tisztségviselőre az elmúlt 2 év kitétel törlésre került, tehát már csak az a feltétel, hogy a 
megválasztása pillanatában ne legyen az.  

Az akkori bizottsági vitában, október 21-én Juhász Ferenc képviselőtársam érvelt a 
javaslat helytelensége mellett. Akkor ő a mostani állapothoz képest még naivnak bizonyult, 
mert azt mondta, hogy mégiscsak furcsaság és elképzelhetetlen, hogy a következő választás 
utáni első napon volt országgyűlési képviselőt jelöljön majd a bizottság a Panasztestületbe, 
tehát fel sem tételezte azt, hogy ez még ebben a választási ciklusban funkcióban lévő 
országgyűlési képviselőre vonatkozik. Nem ez az első eset, amikor a kormánytöbbség az 
országgyűlési képviselőinek helyet keres, és ilyen-olyan testületekbe berakja őket, amit 
helytelenítünk, és az eredeti szabály szerint tartanánk helyesnek az ottani korlátozások 
fenntartását. A második ülésen, ami december 2-án volt, a második módosítással kapcsolatos 
vitában Harangozó Tamás képviselőtársam feltette azt a kérdést, hogy jó volna tudni, 
konkrétan kit tisztelhetünk ezen javaslat mögött, mert itt már nemcsak a lóláb, hanem az 
egész ló kilóg, mert egy olyan későbbi személyi javaslat előkészítése zajlik, amit már most 
tudnak, ismernek a javaslat készítői, hiszen egyébként miért nyújtották volna be a javaslatot.  

Most elérkeztünk ehhez a pillanathoz, amikor testületi tagokat kell választani, hiszen, 
ha jól emlékszem, február 25-én lejár a négyük megbízatása. Szerintem az a felhívás, amely 
január 30-án, csütörtökön jelent meg, meglehetősen rövid időt adott a civil testületeknek arra, 
hogy észrevegyék, megtudják, átgondolják és alaposan átgondolt javaslatokat tegyenek, de 
végül is volt rá lehetőségük, és amint látjuk, többen éltek is vele. Nagyon érdekes az a 
javaslattételi metódus, amit alkalmaztak az országgyűlési képviselőkkel kapcsolatban. A 
Szabadságvédő Alapítvány Lukács Tamás urat javasolta, aki azóta már nem is bizottsági 
elnök, hanem egy új bizottsági elnök van, és milyen érdekes, hogy Ékes Ilona képviselő 
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asszony egy civil szervezet vezetőjeként, az ERGO-Európai Regionális Szervezet 
vezetőjeként pedig Zsiga Marcell képviselőtársát javasolja a testület tagjának. Tehát nemcsak 
az előkészítésben, nemcsak az indokolatlan módosításban, hanem még a konkrét 
javaslattételben is elég furcsa ez az eljárás, amit tapasztalhatunk. 

Nem akarom megelőlegezni, hogy a bizottság hogyan fog dönteni, ezt úgyis a többség 
fogja eldönteni, azonban határozottan szeretném kijelenteni, hogy elfogadhatatlannak tartjuk 
azt, hogy most itt, ezen az ülésen országgyűlési képviselőket önmaguk közül az  úgynevezett 
Független Panasztestületbe ültessenek be. Ezzel ennek a testületnek a függetlenségét 
nyugodtan elfelejthetjük, eltemethetjük, és egy olyan formális, politikai befolyással működő 
csapat fog felállni, amelyiket nem tekinthetjük politikai értelemben függetlennek. Ez ellen, ha 
így fognak dönteni, máris előre tiltakozom a pártom és a frakcióm nevében, és amennyiben ez 
történik, akkor ebben a komédiában a későbbiekben semmilyen formában nem akarunk részt 
venni. 

Köszönöm. 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A tisztelt bizottságban van-e még bárkinek 
véleménye vagy kérdése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a névsort, 
így, ahogy javaslatot tettem, ábécé sorrendben megyünk végig a neveken.  

Elsőként kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy dr. Czipri Zoltán jelölésével ki ért 
egyet. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs támogatás. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás. – 
Mindenki jelez.) A bizottság dr. Czipri Zoltán jelölését egyhangúlag nem támogatta. 

Kérdezem, hogy dr. Cservák Csaba jelölését ki támogatja. (Szavazás. – 15 igen 
szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó 
szavazat.) Dr. Cservák Csaba jelölését a bizottság támogatta. 

Kérdezem, dr. Fazekas Tamás jelölésével ki ért egyet? (Szavazás. – 3 igen szavazat.) 
Ki nem támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Dr. Fazekas Tamás jelölését a bizottság 
nem támogatta. 

Kérdezem, ki ért egyet dr. Féja András jelölésével és támogatja. (Szavazás. – 3 igen 
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) A bizottság dr. Féja András 
jelölését nem támogatta. 

Kérdezem, ki ért egyet Fráterné dr. Ferenczy Nóra jelölésével és támogatja. (Szavazás. 
– 15 igen szavazat.) Ki nem ért vele egyet? (Szavazás. – 3 nem szavazat.) Fráterné 
dr. Ferenczy Nóra jelölését a bizottság támogatta. 

Kérdezem, ki ért egyet dr. Kadlót Erzsébet jelölésével és támogatja. (Szavazás. – 
3 igen szavazat.) Ki nem támogatja a jelölését? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Dr. Kadlót 
Erzsébet jelölését a bizottság nem támogatta. 

Kérdezem, ki ért egyet dr. Lukács Tamás jelölésével és támogatja. (Szavazás. – 
15 igen szavazat.) Ki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 
Dr. Lukács Tamás jelölését a bizottság gyakorlatilag támogatta. 

(Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás elhagyják az üléstermet.) 
Kérdezem, ki ért egyet dr. Manger Marcell jelölésével és támogatja. (Nincs jelzés.) Ki 

nem támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Dr. Manger Marcell jelölését 15 nem 
szavazattal a bizottságunk gyakorlatilag nem támogatta. 

Kérdezem, ki ért egyet dr. Novozánszky Ilona jelölésével. (Nincs jelzés.) Ki nem 
támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Dr. Novozánszky Ilona jelölését a bizottságunk 
gyakorlatilag nem támogatta. 

Kérdezem, ki ért egyet dr. Somogyi János jelölésével. (Nincs jelzés.) Ki nem 
támogatja? (Szavazás. – 15 nem szavazat.) Dr. Somogyi János jelölését bizottságunk nem 
támogatta. 
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Kérdezem, ki ért egyet dr. Wildner Domonkos jelölésével és támogatja. (Szavazás. – 
15 igen szavazat.) Ki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) Dr. Wildner Domonkos jelölését a 
bizottság támogatta. 

Kérdezem, ki támogatja dr. Zsiga Marcell jelölését. (Nincs jelzés.)  Ki nem támogatja? 
(Szavazás. – 15 nem szavazat.)  Dr. Zsiga Marcell jelölését a bizottság gyakorlatilag nem 
támogatta. 

Az összesítő alapján megállapítom, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
szavazása a 4 főről érvényes és eredményes, végeredménye szerint dr. Cservák Csabát, 
Fráterné dr. Ferenczy Nórát, dr. Lukács Tamást és dr. Wildner Domonkost a Független 
Rendészeti Panasztestületbe javasolja. Az Emberi jogi bizottság döntését is tartalmazó 
ajánlást határozatunkkal együtt a legrövidebb úton a házelnök úrnak megküldöm. 

Köszönöm szépen a megjelenésüket, a bizottsági ülést ezennel bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 58 perc) 

 
  

Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
 


