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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása. A határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntöm a képviselő hölgyeket és urakat. Kinek van megbízása? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs senkinek. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk 6 
fővel. Köszöntöm a Független Rendészeti Panaszbizottság elnökét és munkatársát. 
(Közbeszólás: Heten vagyunk!) Hét fővel vagyunk jelen? Ki van még itt? (Dr. 
Harangozó Tamás Attila jelentkezik.) Bocsánat! Harangozó alelnök urat kitakarta a 
munkatárs felső teste, de dőlj hátra és akkor azonnal lehet szemkontaktus. Tehát 
heten vagyunk, határozatképes a bizottság. A kisebbségi… (Dr. Turgyán Tamás: Az 
örmény kisebbség képviseletében vagyok!) Igen, az örmény kisebbség 
képviseletében. De volt még valaki, aki jelentkezett. Ki volt ő? (Senki sem jelentkezik.) 
Az ukrán szószóló? (Közbeszólások: Nincs itt!) Akkor köszöntöm az örmény 
kisebbségi szószólót, Turgyán Tamás urat. Miután tanácskozási joggal egyébként 
részt vehet az ülésünkön, elnöki jogkörben nyilatkozom, hogy engedélyezem, hogy 
részt vegyen, tehát tanácskozási joggal isten hozta a kisebbségi szószólót. Hartyáni 
Jaroszlava pedig nem jelent meg, tehát ott ilyen döntés nincs. (Ágh Péter 
megérkezik.) 

A napirendre teszek javaslatot. A Független Rendészeti Panasztestület 
tájékoztatója a tavalyi év tapasztalatairól. Ennek a beszámolónak a meghallgatása 
következik. Van más javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Nyolcan vagyunk Ágh Péterrel.  

Kérem, hogy szavazzunk a napirendről. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadta a 
bizottság. 

A Független Rendészeti Panasztestület tájékoztatója a 2013. évi 
tapasztalatairól 

Lukács elnök urat kérem, hogy kezdjen bele. 

Dr. Lukács Tamás szóbeli kiegészítése 

DR. LUKÁCS TAMÁS, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Abban az érdekes helyzetben vagyunk, hogy egy olyan 
beszámolóról kívánunk értekezni és eszmét cserélni a bizottság tagjaival, amelyet 
nyilván nem mi készítettünk és nem arra az időszakra szól, amikor a testület 
többségének tagjai részt vettek a munkában, 2013-ban még nem vettek részt az 
érdemi munkában. Ezért munkatársaim közül jelen vannak azok az előadók is, akik a 
konkrét ügyeket adott estben elbírálták. Tehát ha ezzel kapcsolatban felmerül kérdés, 
nyilván ők kimerítő választ tudnak adni. 

Maga a műfaj, hogy beszámoló, önmagában is jelzi, hogy egyrészt nemcsak 
törvényi kötelezettsége a testületnek, hogy ennek eleget tegyen, hanem a beszámoló 
alkalmas arra, hogy feltárja azokat a hiányosságokat, amelyek évről évre visszatérően 
a beszámolókban szerepelnek, és amelyek az érdemi ügyintézésnek és adott esetben 
az érdemi munkának akadályát is képezik. Arra szeretnék utalni, hogy a beszámoló 
kiegészítésében rámutattunk azokra a pontokra, ahol úgy érezzük, hogy a 
jogalkotónak vannak bizonyos kötelezettségei. Ugyanis ha évről évre visszatérően 
jelentkezik egy adott probléma, akkor adott esetben arra kell rávilágítani, hogy a nem 
megfelelő jogalkotás az egységes jogalkalmazásnak és az egységes joggyakorlat 
kialakításának gátja lehet.  

Ezt előrebocsátva nem szeretném a beszámolót részletesen ismertetni, hiszen 
nyilván a képviselő hölgyek és urak ezt részletesen tanulmányozták, mert kellő időben 
meg lett küldve, azonban engedjék meg, hogy egy-két lényeges momentumot a 
beszámoló kapcsán a bizottság figyelmébe ajánljak.  
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Itt a legfontosabb eseményekről olvashattak. Azzal, hogy ezt a jogintézményt, 

nevezetesen a Független Rendészeti Panasztestületet létrehoztuk, Magyarország 
Európában azon három ország közé tartozik, ahol elkülönülten önállóan működik 
rendészeti panasztestület. Más helyeken az ombudsmani hivatalhoz kapcsolódik, vagy 
más megoldásokat alkalmaznak, de hozzáteszem, hogy nagyon ritka az ilyen 
elkülönült szervezet. Nemzetközi fórumokon, adott esetben most is az Európa Tanács 
bizottságának a meghallgatásakor kifejezetten dicsérően szóltak erről a 
jogintézményről és magáról a tevékenységéről - ugyanez megtalálható a 
beszámolóban is -, amikor a testület hivatalában az ENSZ emberi jogi bizottságának 
önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportját, delegációját fogalmazta. Ami az 
események során kiemelendő, az a tény és körülmény, hogy Juhász Imrét az 
Országgyűlés 2013. április 3-ai hatállyal alkotmánybíróvá választotta. Sajnálatos 
módon a bizottság ügyrendjének nem volt megfelelő szabályozottsága, és miután 
egyhangúlag kellett volna megváltoztatni, erre sem volt megfelelő akarat. Ilyen 
körülmények között a helyettes jogintézménye nem működött, így bizonyos 
értelemben a bizottság munkájában ez olyan fennakadást jelentett, amit jelen 
beszámolóban nem fognak megtalálni, azonban a jövő évi beszámolót valószínűleg 
ezzel kell kezdenem, az ügyek elmaradása olyan mértékű volt, hogy az első szükséges 
teendőmnek azt láttam, hogy ugyanazzal a létszámmal, ugyanazzal a munkatársi 
gárdával elérjük azt, hogy ügyhátralékunk ne legyen. Úgy tűnik, hogy ezt jövő év 
január-februárban teljes mértékben el fogjuk tudni érni. Mondom, sajnálatos módon 
ez a körülmény, a megfelelő ügyrend hiánya volt az oka, de ezen is módosítottunk és 
ezt is megváltoztattuk.  

Amire viszont a tisztelt bizottság és a bizottságon keresztül a Ház figyelmét is 
fel kell hívnom, azok a jogszabályi rendelkezések, amelyek következtében a rendőrnek 
egy adott szituációban körülbelül öt perc alatt el kellene tudni döntenie azt, amit a 
bíróságok csak hosszú évek tárgyalása alatt döntenek el, vagy amit a mi 
gyakorlatunkban több hónapos munkával tudunk megállapítani. Különösképpen 
ilyenek a lakáshasználattal kapcsolatos viták, a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos 
viták, beleértve a távoltartás intézményét is. Úgy tűnik, ebben egyértelmű jogi 
szabályozás lenne szükséges ahhoz, hogy azt a jogbiztonságot megteremtsük, hogy a 
rendőr nagyon világosan és nagyon körültekintően tudjon intézkedni. Erre a 
bizottságnak korábban is felhívtuk a figyelmét, de miután ez évek óta visszatérő 
kérdés és probléma, azt gondolom, a jogbiztonság megkövetelné nemcsak a rendőrök 
oktatását, hanem azt is, hogy olyan egyértelmű jogszabályokat kell tudni hozni, amely 
jogszabályok alapján a bírói gyakorlatot is beleértve egységes joggyakorlat alakul ki 
Magyarországon. Ezt a tényt és körülményt figyelembe véve a testület törekszik erre. 
Ezért összekötöttük az ombudsmani hivatallal és a bírói gyakorlatot is feldolgozzuk 
ebben a kérdésben, mert azt kell mondanom, hogy ezen a területen sokszor 
visszaélésszerű joggyakorlatot is tapasztalunk. 

Ami konkrét és a bizottság hatáskörébe, illetve feladatkörébe tartozó kérdés, 
hogy vita alakult ki, ahogy a beszámolóban olvashatják, az országos 
rendőrkapitányság és a testület joggyakorlata között, nevezetesen az elkésettség 
kérdésében tekintettel arra, hogy a testület álláspontja az volt, hogy a közigazgatási 
eljárásról szóló jogszabály nem vonatkozik a testületre, a rendőrség pedig az 
elkésettség elbírálása körében a közigazgatási eljárási jogszabályt alkalmazza. Ilyen 
körülmények között a közigazgatási eljárási jogszabály alapján az ORFK joggyakorlata 
nem fogadja el, amikor elektronikus úton jelentik be a panaszt, ennek következtében 
sok esetben a panasztestület eljárása és az Országos Rendőr-főkapitányság között 
véleménykülönbség van. Ezt a véleménykülönbséget meggyőződésem szerint csak 
megfelelő jogi szabályozással, adott estben a rendőrségi törvény módosításával lehet 
feloldani. Ezt szeretnénk jelezni. Ha kell, konkrét megoldási javaslatokat is 
szeretnénk a bizottság elé tárni. 
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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy az egyes ügyek 

taglalásától eltekintsek. Ha adott esetben kérdés merül fel, akkor azon 
munkatársaink, akik részt vettek a 2013-as ügyek megoldásában, valószínűleg 
konkrét választ is tudnak adni.  

Zárójelben jegyzem meg, hogy megújult a honlapunk, ajánlom szíves 
figyelmükbe, az összes eset, amelyhez hozzájárult a panaszos, nyilvánosságra került, a 
honlapunkon megtalálható. Köszönöm szíves figyelmüket. 

Kérdések, az azokra adott válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen! Tisztelt Bizottság! Van-e kérdése bárkinek a 
bizottsági tagok közül? (Dr. Harangozó Tamás Attila jelentkezik.) Alelnök úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen! Először 

szeretnék feltenni két kérdést, aztán majd külön a vélemény.  
 
ELNÖK: Hogyne! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm. Ahogy ez a 

beszámoló, a korábbiak is több ponton jeleztek problémát, valóban jogalkotásit, 
jogalkalmazásit is. Ebben a beszámolóban is például szó szerint az szerepel, hogy a 
„problémát az okozza, hogy az országos rendőrfőkapitány a testület állásfoglalásával 
ellentétes tartalmú határozata esetén az Rtv. indoklási kötelezettséget ír ugyan elő, 
azonban annak pontos formájára és számonkérhetőségére semmilyen előírás nem 
vonatkozik. Így előfordulhat, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság egyszerűen 
félreteszi a panasztestület állásfoglalását”. Kérdezem, hogy milyen gyakran fordul elő, 
fordul-e elő ma is, hogy az országos rendőrfőkapitány egyszerűen félreteszi a testület 
állásfoglalását. 

A másik kérdésem pedig az, hogy több esetben módszertani útmutató 
kialakítását javasolják, javasolták az anyagban, az ideiben is a rendőrség számára a 
bilincshasználat, előállítás kapcsán, ön is mondott most többet. Szeretném kérdezni, 
hogy volt-e bármelyiknek kézzelfogható foganatja. Módosultak-e a rendőrségen belüli 
utasítások, rendeletek, főkapitányi intézkedés, vagy bármilyen más intézkedés 
történt-e a rendészeti panasztestület által feltárt és javasolt problémák megoldása 
tekintetében a rendőrség szervezetén belül? A véleményt majd a következő körben. 
Köszönöm szépen. 

 
DR. LUKÁCS TAMÁS, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Nagyon 

szépen köszönöm a kérdését. Nyilvánvaló, hogy a problémafeltárás a beszámoló 
műfajának része. Ha az ORFK gyakorlatát nézzük, először egy dogmatikai kérdést 
tennék fel. Az országos rendőrfőkapitánnyal, a belügyminiszter úrral is tárgyaltam 
arról, hogy milyen törvényi változtatások szükségesek és úgy néz ki, hogy ebben az 
irányban nyitottak is. Tehát el kell kezdeni az azzal kapcsolatos munkát, ez 
dogmatikailag nagyon érdekes kérdés, hogy a rendőrségi panasztestület, mint 
független testület vizsgál egy konkrét esetet, adott esetben a rendőrség eljárását, majd 
megküldi az országos rendőr-főkapitányságnak, aki gyakorlatilag nem pontosan, de 
mégis, mintha másodfokú hatóságként járna el. Tehát az ellenőrzött szerv másodfokú 
hatóságként járna el, ez dogmatikailag, azt gondolom, legalábbis végiggondolandó. 
Ma is előfordulnak ilyen esetek, de annyiban előrelépés történt, hogy folyamatos a 
tárgyalás az ORFK-val. Minden egyes ügyben, amikor véleményeltérés van, lehetőség 
van arra, hogy a konkrét ügyintézőn keresztül párbeszédet folytassunk. Nem mindig 
jutunk egyezségre, de legalább ez a csatorna működik. 

A kérdés másik a része a módszertani útmutatókra vonatkozott. Azt gondolom, 
ahogy előbb említettem volt, a probléma abban áll, hogy amit mi, mondjuk, egy 
hónapig vizsgálunk, a rendőrnek öt perc alatt kellene eldönteni, ráadásul kiélezett 
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szituációban, és most olyan bonyolult eseteket nem mondok, mint a lakáshasználat, 
élettársak lakáshasználata. Abban állapodtunk meg a Rendőrtiszti Főiskola 
dékánjával, hogy dolgozzunk ki egy önálló tantárgyat, és ezzel egyik munkatársamat 
megbíztam, aki egyetemi oktató és ezen a területen működik. Meggyőződésem 
ugyanis, hogy az egész munkánknak akkor van értelme, ha a legszélesebb körben az 
esetek, amelyeket megoldottunk, bekerülnek az oktatásba, és akkor talán előbbre 
fogunk jutni abban, hogy amikor alkalmazni kell a jogot, akkor az oktatáson keresztül 
elérjük azokat a rendőröket, akik alkalmazzák és biztonságosabban tudnak 
cselekedni. Ez egy elég bonyolult folyamat, de teljesen nyitott a Rendőrtiszti Főiskola, 
hogy egy ilyen tantárgy kidolgozásra kerüljön és az egyik munkatársamat ezzel 
megbíztam, aki egyetemi oktató.  

Tehát igény van a másik oldalról is. Az első kérdésre röviden a válaszom az, 
hogy meggyőződésem szerint törvényalkotási kérdések merülnek fel. A második 
kérdésre pedig az a válaszom… 

 
ELNÖK: Azt hiszem, az alelnök úr számot is kért! Nagyjából, nem darabra, 

hanem nagyságrendet! 
 
DR. LUKÁCS TAMÁS, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: 

Bocsánat! Nem tudom darabra, körülbelül meg tudom mondani. Nagyon rossz a 
statisztikánk, azért vettem fel ezt, egyharmadban fogadják el az általunk 
megállapítottakat. Tehát éreztem ezt a problémát és azért kezdeményeztem, hogy 
ezen valamifajta változtatás történjen. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy legalább van 
párbeszéd köztünk.  

 
ELNÖK: A másik kérdés mi volt? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): A módszertan! De arra 

válaszoltak. 
 
ELNÖK: Más kérdés? (Mirkóczki Ádám jelentkezik.) Tessék! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Az elnök úrhoz csak egy 

rövid kérdésem lenne. Említette a rendőrségi törvény vonatkozó problémáit, 
hiányosságait, anomáliáit, és hogy a testület nagyon szívesen tesz ajánlásokat, vagy 
kidolgoz adott esetben jogszabályi passzusokat. Ezek milyen stádiumban vannak? 
Tehát most az elmúlt év tapasztalatai alapján már megkezdődött ez a munka, vagy 
csak akkor, ha igény van rá? Most hol tart ez? Köszönöm. 

 
DR. LUKÁCS TAMÁS, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: 

Köszönöm szépen. A jogalkotási munkának az első nagy problémája, hogy ha van egy 
probléma, akkor azonnal, ötletszerűen akarjuk megoldani. Ennek következtében a 
szereplőkkel, így a rendőri vezetőkkel, az országos rendőrkapitánnyal, a 
belügyminiszter úrral, a rendőrtiszti akadémia dékánjával egyeztettem és úgy 
gondolom ezért, hogy ez a közös munka elkezdődött. Tehát két dolgot nem szabad 
elkövetni a jogalkotásnál. Az egyik dolog az, amikor az ember azonnali megoldást 
szeretne, ezért ötletszerűen kapkod. Rendszerszerűen kell gondolkodni. Van a 
büntetőeljárási jogi kódexnek a kodifikációja, amiben szintén a munkatársaim részt 
vesznek, az Igazságügyi Minisztériummal egyeztettem.  

És még egy dolgot, csak ez egy korábbi dolgot szeretnék elmondani. Olyan 
lényeges kérdést, mint a bilincselés szabályai például Bv. utasítás szabályozta. Egy 
jogállamban négy feltétele van az alapjogok korlátozásának, így a törvényben 
meghatározott oknál fogva lehet, tehát egy sokkal magasabb szintű, legalább az 
alapkérdésekben magasabb szintű szabályozás szükséges. Nagyon szerteágazó dolog 
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és a jogrendben kell gondolkodnunk, nem egy jogszabályban. Könnyű volna azt 
mondani, hogy itt és ott változtassa meg a rendőrségi törvényt. Azt gondolom, hogy a 
Btk.-val, a lakáshasználattal, a rendőrségi törvénnyel és a Be.-vel együtt kell 
gondolkodni és a jogrendet kell alakítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 

hozzászólások következnek.  

Hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Élmény volt hallgatni, amit most az elnök úr a jogalkotás minőségéről mondott, 
különösen érdekessé teszi például a mai parlamenti menetrendünk, ahol még be sem 
nyújtották azt a törvényjavaslatot, amit kivételes eljárásban holnap már a parlament 
tárgyalni fog és le is zár. Nem kevesebb, mint pár százezer ember devizahitel-
problémáját fogja, valószínűleg nem megoldani, hanem tönkre tenni. De mindegy. 
Vagy éppen a Ház előtt lévő végrehajtók működését szabályozó törvényüket 
említhetném, amit szintén házszabálytól való eltéréssel hozott most be a 
kormánypárt. Csak azért bátorkodom megjegyezni, mert összefüggésben van azzal, 
amit véleményként még el szeretnék mondani a Független Rendészeti Panasztestület 
működését illetően is.  

Azok a jogalkotási problémák, amelyeket le is ír ez a beszámoló, illetve most az 
elnök úr megerősített, bizony benne voltak azokban a beszámolókban is, elnök úr, 
amikor ön országgyűlési képviselő, mi több kétharmados kormánypárti országgyűlési 
képviselő és az emberi jogi bizottsági elnök volt. Sokkal hitelesebb lenne a dolog, ha 
akkor is valamilyen erőfeszítés látszott volna ezekben a kérdésekben. 

Végezetül szeretném mondani, hogy ez a 2013-as beszámoló valóban nem önök 
által készült és szakmai kompetenciájukat nyilvánvalóan nincs jogom 
megkérdőjelezni. De nem lehet most sem kihagyni a jegyzőkönyvből azt, hogy ennek a 
bizottságnak az összetételét önök, mondjuk, ön személy szerint képviselőként is, 
puccs-szerűen változtatták meg idén tavasszal szintén és lett egy olyan bizottsági 
összetétel, amire mindent lehet mondani, de azt, hogy független, nem. A kormányzó 
párttól és a kormánytól biztosan nem független. Nem akarok végigmenni. Elég csak 
arra a gesztusra utalni, amely a bizottsági ülés elején megtörtént, az ön mellett ülő 
kollégájának megveregette a vállát régi ismerősként Ágh Péter képviselőtársunk, ami 
teljesen rendben van, hiszen mi is sokszor találkoztunk az Országgyűlés Hivatalában, 
Orbán Viktor elnöki kabinetének munkatársaként naponta járt be oda. Készséggel 
elhiszem, hogy ezeket a kabátokat le lehet cserélni, de azt gondolom, hogy egy 
normális jogállamban ilyet nem lehet és nem elegáns egy Független Rendészeti 
Panasztestületnél megtenni, főleg úgy nem, hogy a mai összetételénél nem találunk 
olyat, akinek az önéletrajza szerint az életében valahol, valamelyik pillanatában, vagy 
egész hosszú távon a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, vagy valamely politikusa, 
politikai vezetője mellett munkatársként ne töltött volna el valamennyi időt. 

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a szakmai kompetenciákról nem 
kívánok nyilatkozni, de azért a Független Rendészeti Panasztestület és a jogintézmény 
is úgy jött létre, azt gondolom, hogy pártoktól független legyen. Az első testületi 
összetétel egyébként nagy konszenzussal, a parlamenti pártok konszenzusával alakult 
ki. Azért jött létre és van más országokban is, hogy valóban a kormánytól, sőt ha egy 
mód van rá, a politikai pártoktól, a parlamenti pártoktól is független szakemberek 
tudják, mintegy kívülállóként megítélni azt, hogy a rendőrség hogyan dolgozik, 
hogyan tevékenykedik. Azokban a kritikus pillanatokban, amikor lehet, hogy 
pontosan a kormányzat valamelyik intézkedésével szemben kell véleményt formálni, 
akkor az a kockázat, hogy a politikai és pártlojalitás megelőzi a szakmai 
kompetenciát, elvi szinten sem álljon fenn. Ez ma erről a Rendészeti 
Panasztestületről elvi szinten nem mondható ki. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Vadai képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Amikor létrejött a Rendészeti Panasztestület, a parlamenti pártok 
között ebben konszenzus volt, mert éppen egy tanulmányút után találtuk ki a 
honvédelmi és rendészeti bizottságban, régen talán így hívták, hogy legyen egy ilyen. 
Mert ez egy jó intézmény. Azzal, amit ön itt elmondott - és nyilván Harangozó alelnök 
úr utalt rá - alapvetően az a baj, azt gondolom, hogy az ön és a testületben ülők, illetve 
a munkatársak személye, kötődése alapvetően kérdőjelezi meg ennek az egész 
intézménynek ebben a formában történő működését. Amikor ön azt mondja, hogy 
konzultált a belügyminiszterrel, akkor, ugye, ön is érzi, hogy ez igazi vicces helyzet. 
Ön, mint volt kormánypárti képviselő, akinek nyilván emberi jogi bizottsági 
elnökként folyamatosan kellett hogy legyen kapcsolata a belügyminiszterrel. Ez így 
hitelesen hangozna, ha önnek nem lenne ez a múltja. A legnagyobb problémát tehát 
abban látom, hogy volt kormánypárti képviselőként nyilvánvalóan nem tud más 
sapkát a fejére venni.  

Amikor például a távoltartás intézményéről van szó - ez egy nagyon akut 
probléma a rendőrségen belül és ezt ön is megemlítette -, nem elég a rendőrök 
képzése, valami más kell akkor. Most mondjam önnek, hogy az isztambuli 
egyezményhez kellene csatlakozni és akkor egyébként az ügynek a másik oldala meg 
lenne oldva? Elnök úr, az ön volt kormánypárt képviselőtársai, az ön kormánya nem 
támogatja, hogy Magyarország csatlakozzon az isztambuli egyezményhez és ezáltal 
egyébként segítsük a rendőrséget is kihozni ebből a dologból. Arról nem is beszélve, 
hogy az önök pártjában üldögélt és csak nagyon nehéz - hogy mondjam - munka árán 
volt hajlandó távozni ebből a pártból pont egy olyan ember, aki a családon belüli 
erőszaknak emblematikus figurája lett Magyarországon. Nem megkérdőjelezve azt, 
hogy nyilván ön nagyon sokat tanult erről a testületről és nagyon sok dolgot 
megpróbál ennek a testületnek az érdekében tenni, azt kell mondanom, hogy 
alapvetően az egész intézmény hitelessége kérdőjeleződik meg ebben a formában. 
Ezért nyilván nem pusztán ön a felelős, ön is azzal, hogy elvállalta. 

A kormánypárti képviselőtársaimnak mondom, hogy én azt nem kérdőjelezem 
meg, hogy a Fideszben nagyon sok okos ember van. Vannak szerintem olyan 
szervezetek, ahol több okos ember van, de ez lényegtelen. De talán ha kicsit kinyitnák 
a horizontjukat és szétnéznének, egészen biztos vagyok abban, hogy találnának olyan 
embereket, akik akár konzervatív gondolkodásúak, legyenek konzervatív 
gondolkodásúak, de tényleg az önéletrajzukban sem a Fidesz, sem a KDNP 
semmilyen módon nem bukkan fel és akkor is tudnák képviselni az önök konzervatív 
nézeteit. Miközben összességében, azt gondolom, nem ez kellene hogy meghatározza 
egy ilyen testület működését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás, tisztelt bizottság? (Senki sem 

jelentkezik.) Csak a jegyzőkönyv számára szeretném megjegyezni, hogy nyilván a 
képviselő asszony úgy gondolta, hogy Lukács Tamás a családon belüli erőszak elleni 
küzdelem emblematikus figurája! 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Elnök úr, nem az elnök úrra, korábbi 

képviselőre gondoltam, hanem arra, hogy a kormánypártok tagjai között volt olyan, 
aki emblematikus figurája volt a családon belüli erőszaknak és nagy nehézségek és, 
azt kell mondanom, rám kirótt hatalmas büntetés árán sikerült őt eltávolítani a 
kormánypárt soraiból. Tudja, a vak komondor projekt! 

 
ELNÖK: Ja, bocsánat! Azt hittem, hogy Wekler Ferenc valamikori parlamenti 

alelnökre gondolt, akinek a felesége nyilatkozta, hogy őt huzamos ideig a férje 
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többször inzultálta, verte. (Dr. Vadai Ágnes: Nem, nem!) Ellenben az akkori 
kormánypártok azt mondták, hogy ezzel nincs semmi probléma és… (Dr. Vadai 
Ágnes: Én nem tudom, hogy ezt mondták-e, én csak azt tudom, hogy volt ott egy vak 
komondor!) Befejezem! Képviselő asszony, természetesen megadom önnek a szót, 
csak befejezem a gondolatomat! Bocs, akkor félreértés volt. Mert Wekler Ferencről 
tudjuk, hogy az SZDSZ parlamenti alelnökeként, a kormánypártok emblematikus 
figurájaként a saját volt feleségének bevallása szerint folyamatosan családi erőszakot 
követett el. Sőt egyébként egy szocialista képviselőtársunk, amikor valami parkolási 
probléma miatt a szomszéd asszony megpróbálta felvenni, akkor egyszerűen 
megverte őt és azt mondta, hogy ez viszont belefér, mert ez nem családon belüli 
erőszak. (Derültség.) Majd nézzen utána! (Közbeszólások: Kékessyinek hívták!) 
Persze, Kékessy valamikor képviselőtársunk, szocialista párti tag. Talán emlékszik rá, 
a korabeli sajtó dokumentáltan szépen hozta az eseményt.  

De amit én szeretnék mondani, az az, hogy természetesen a függetlenség főleg 
az ellenőrző szervezeteknél egy fontos dolog, de miután a rendőrség munkáját 
ellenőrzik a panasztevők alapján és nem a kormánypártok vagy a parlament 
munkáját, a legelső rendű követelmény a függetlenség kapcsán az az, hogy ne a 
korábbi rendőrség munkájához kapcsolódóak legyenek ezek az emberek, akik a 
panaszbizottságban végzik a munkájukat. Mert általában a függetlenséget úgy szokás 
értelmezni, hogy ha valaki dolgozott egy területen, akkor később az ellenőrző 
testületnek ne legyen meghatározó figurája, azon ellenőrző testületnek, amely az ő 
korábbi munkáját ellenőrzi. Az például, hogy a rendőrségnél aktív szolgálatot teljesítő 
hirtelen leszerel és a panaszbizottság elnöke lenne, tényleg meghökkentő volna. 

Mi ezt így is gondoltuk. Egyébként ezért keltett általános megdöbbenést, 
amikor - nagy tisztelettel szeretném emlékeztetni - a Szocialista Párt a függetlenséget 
úgy értelmezte, hogy az Állami Számvevőszék elnökének nevezte ki azt a Kovács 
Árpád urat, aki az Állami Vagyonügynökség éléről távozott az Állami Számvevőszék 
élére közvetlenül. (Dr. Vadai Ágnes közbeszólása.) Nem, nem! Kovács Árpád, tudja 
az Állami Számvevőszéknek volt hosszú ideig az elnöke. (Dr. Vadai Ágnes: De nem a 
Költségvetési Tanácsot vezeti, most?) De, hogyne! Csak emlékeztetném arra, hogy 
mennyire hiteles az MSZP egy képviselőjének a szava a függetlenség esetében… (Dr. 
Vadai Ágnes: DK-s vagyok, kérem szépen!) Várjon! Akkor egy nagyon fontos dolog 
azzal kapcsolatban, mert erre is ki kell térni, hogy valaki a korábbi politikai 
munkájához hogyan viszonyul. 

Volt ön MSZP-s képviselő valaha? (Dr. Vadai Ágnes: Voltam! De most DK-s 
vagyok.) Volt. És most teljes egészében megtagadta a múltját (Dr. Vadai Ágnes: 
Dehogy!), most már semmi módon nem tud azzal azonosulni (Dr. Vadai Ágnes: Én 
ezt nem mondtam!), amit MSZP-s képviselőként tett vagy mondott? Csak azért, mert 
elhangzott az ön hozzászólásában, hogy nem vitatja azt, hogy természetesen korábbi 
kormánypárti képviselők egyébként a panaszbizottság élén jó munkát végezhetnek, de 
mégis s a többi. (Dr. Vadai Ágnes: Nem ezt mondtam!) Ezzel kapcsolatban 
szeretném emlékeztetni arra, hogy egyébként az ön aktív támogatásával is az MSZP 
azt a megoldást választotta egy korábbi időszakban, hogy Kovács Lászlót az… (Dr. 
Vadai Ágnes: Árpád!) Vagy Kovács Árpádot az Állami Vagyonkezelő Ügynökség 
éléről közvetlenül az Állami Számvevőszék elnökévé szavazta meg, úgy hogy 
egyébként az Állami Számvevőszék elnökének az volt a feladata, hogy az ő saját 
tevékenységét az ÁVÜ élén és az ÁVÜ dolgát aktívan ellenőrizze. 

Egyébként ezt úgy oldották meg, hogy Kovács Árpád nyilatkozatot tett, hogy az 
Állami Számvevőszék elnökeként azokban az ellenőrzésekben, amelyek közvetlenül az 
ő korábbi munkájához kapcsolódnak az állami vagyon értékesítése és kezelése 
kapcsán, nem vesz részt. De hozzáteszem, ez nem példátlan. Gondoljuk csak meg, ma 
már az Alkotmánybíróság végképp arra hivatott, hogy a parlament által elfogadott 
törvények alkotmányosságát vizsgálja, és képzelje el, előfordult, hogy egy aktív MSZP-
s parlamenti képviselőt a kormánypártok azonnal az Alkotmánybíróság tagjává, majd 
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elnökévé választották Bihari Mihály személyében. Ő az Alkotmánybíróság elnökeként 
azon törvények felett kellett, hogy alkotmányossági vizsgálatot folytasson, amelyeket 
az ő szavazataival is szavazott meg a parlament. Emiatt gondoltuk azt, hogy 
egyébként értjük a függetlenség elvét, de - és bátorkodok megjegyezni, hogy senki 
nem a Marsról jön, még önnek is van pártmúltja, bár egy kétéves politikai 
szervezetnek a tagja - miután ők nem a kormánypárt munkáját ellenőrzik független 
panaszbizottságként, hanem a rendőrséget, az a helyes megoldás, hogy egyébként a 
függetlenséget tartalmában úgy értelmezzük, hogy akkor független a rendészeti 
panaszbizottság, ha nem a rendőrség soraiból, vagy a rendőrség munkájához szorosan 
kapcsolódó szervezeteknek a soraiból választjuk a tagokat. Ez a testület ennek 
mindenképpen megfelel. Ez még mindig jobb, mint az önök korábbi gyakorlata, akik 
még ezt sem voltak hajlandók figyelembe venni. Most arról nem beszélve, hogy 
egyébként senki nem jön a Marsról és a korábbi, még az önök kormányzata alatt 
felállított rendészeti panaszbizottságban meg tele voltak az emberek olyan tagokkal, 
akik az akkori kormánypártokhoz, az MSZP-hez, SZDSZ-hez voltak köthetők. Nem 
csodálkozom ezen, mert nyilvánvaló, hogy az önmagában nem meghökkentő, ha 
valaki olyan munkatársakat próbál választani, akiket ismer a munkája kapcsán. 

Egyéb iránt azt gondolom, hogy a független rendészeti panaszbizottság elnöke 
a panaszbizottság munkája kapcsán kifejezetten kívánatos, hogy egyeztessen a 
belügyminiszterrel, sőt adott esetben az országos rendőrfőkapitánnyal, mert ez a 
munkájához kapcsolódik. Nehogy azt a hibát kövesse el, hogy egy ilyen felszólalásból 
azt a következtetést vonja le, hogy nem kell egyáltalán konzultálni sem a 
rendőrfőkapitánnyal, sem a belügyminiszterrel, mert akkor nem tudom, milyen szó 
éri az ház elejét! Ez teljes félreértés. A helyzet az, hogy igazából az egész munkánk 
arra kellene hogy irányuljon, hogy javítsuk a rendőrség munkáját, még törvényesebbé 
tegyük a felmerült panaszoknak utána járva, egyébként nemcsak kívülről, hanem 
konzultációkon keresztül próbáljuk a rendőrséget, ha van egy rossz jogértelmezése, 
vagy rossz gyakorlata, ennek a megváltoztatására kérni. Önök is ezt megtehetik, és 
sok eszközük van rá. Nyilván az első az, hogy konzultálnak a megfelelő szervezetek 
vezetőivel, a második, hogy javaslatot tesznek nekünk azzal kapcsolatban, hogy 
milyen törvényi változtatásokat kell elérni és e között a két szélsőség között aztán egy 
csomó minden belefér. Éljenek mindegyik eszközzel, mert szerintem ez a 
demokratikus működésnek feltétlenül része. Ezeket a konzultációkat és gyakorlatot 
pusztán azért, mert valakinek ez nem fér bele, ne szüntessék meg. Már csak ne is a 
politikusok, a panaszosok kedvéért! Itt a panaszosok a főszereplők, nem mi! Azok, 
akiket adott esetben jogsérelem ér, akikkel szemben a rendőrség nem megfelelően 
járt el. Az ő érdekükben konzultáljon csak bátran, nyugodtan a jogalkalmazókkal, és 
ha nem megy, akkor jöjjenek hozzánk. Tessék, elnök úr! 

 
DR. LUKÁCS TAMÁS, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Csak a tárgyszerűség kedvéért, nem vitatkozva, mert az 
én pozícióm, azt hiszem, ezt most nem engedi meg, csak a tárgyszerűség kedvéért 
szeretném megjegyezni, hogy a jogalkotás területén parlamenti képviselőként, 
bizottsági elnökként tett kezdeményezésemre sikerült a bilincselés szabályait 
megváltoztatni. Büszkén vállalom azt is, hogy négyéves munkám eredményeként az 
1979-es törvény erejű rendeletből büntetés-végrehajtási törvény lett, ahogy egy 
jogállamban illik. Ennek egyik kezdeményezője voltam, éppen a belügyminiszter 
úrnál. Azt gondolom, hogy akire tartozik ez a kérdés, aki felelős egy adott 
jogterületért, mindig azzal kell konzultálni. Ez az elmúlt időszaknak, az emberi jogi 
bizottsági elnöki tevékenységemnek egy fontos állomása, egy olyan jogszabályt 
sikerült lecserélni, amiről talán senkinek nem tűnt fel, hogy egy olyan kérdés, mint a 
büntetés-végrehajtás kérdése nem volt törvényi szinten szabályozva. Csak a 
tárgyszerűség kedvéért szerettem volna ezt megjegyezni. 
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A másik megjegyzésem, engedjék meg, hogy annyi legyen, hogy nem tudom, 

átélték-e már azt az érzést, amikor az ember az esküt leteszi a parlamentben. Én az 
esküt komolyan veszem, ez így igaz a házasságomra is és igaz arra az esküre is, amit 
letettem a parlament előtt. A törvényeknek vagyok alárendelve, a munkámat ebben a 
szellemben folytatom és bocsánatot kérek önöktől, hogy csak egy feleségem és egy 
pártom van, ezeket nem cserélem. Zárójelben jegyzem meg, ha ez kifogás tárgyává 
lehet, volt a panasztestületnek olyan elnöke, aki már a harmadik pártjánál tart. Ehhez 
képest, azt gondolom, én egyszer 1989-ben alapítója voltam egy pártnak, 1978-ban 
megnősültem, öt gyermeket felneveltünk, mindezeket a dolgokat, ha kifogás tárgyává 
teszik, akkor gondolom, hogy a panasztestület korábbi elnökénél is ezt ugyanúgy 
kifogásolták. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. A 

magánéletéhez külön gratulálok, elnök úr, tényleg őszintén. Nem is szeretném 
összekeverni a kettőt, de amit mondott, az nyilván elismerésre méltó. 

Szintén nagyon örülök neki, hogy a Bv. kódexet támogatta és volt része abban, 
hogy az előző kormány a parlament elé terjesztette. Épp a napokban fogjuk újra 
szavazni a törvényt a hatályba lépése előtt, mert a paragrafusai kétharmadát át kell 
írni. Egyébként pedig maga a kormány is elismerte, hogy körülbelül tíz éve folyt az 
előkészítő munka a kormányban, ami a Bv. kódex elfogadásához vezetett. De 
személyes teljesítménye miatt, ha volt abban, hogy a parlament elé került, nagy 
tisztelettel adózok ön előtt.  

Az elnök úrnak szeretném mondani, hogy persze lehet a sebeket tépegetni régi 
szép időkből, de Domokos László úr, akit még országgyűlési képviselőként indította 
útjára a Fidesz 2010-ben, a teljesen független Állami Számvevőszék elnökeként 
bizonyára valami hasonló eljárást választhatott, hogy Békés megyét, saját 
tevékenységét, mint volt közgyűlési elnök nem vizsgálja az ÁSZ, vagy ő személy 
szerint nem vizsgálja.  

 
ELNÖK: Ez még mindig jobb! Cseréltek! (Dr. Harangozó Tamás Attila: De 

Balsai úr is ugyanezzel a…) Az Állami Számvevőszék alelnöke, aki egyébként 
szocialista parlamenti képviselőként Fehérvár polgármestereként került az alelnöki 
székbe, végzi az ellenőrzést Domokos Békés megyei ügyeivel kapcsolatban, míg 
Domokos meg felügyeli a székesfehérvári ellenőrzéseket. (Dr. Harangozó Tamás 
Attila: Ez fantasztikus, dicséretes!) Ha úgy tetszik, ez az egyetlen értelmezhető eljárás 
a Kovács Árpádéhoz képest, aki viszont nem ellenőrzött egyetlen egy ÁVÜ-s 
ellenőrzést sem, pedig fontos volt. Tehát bonyolult. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Bonyolult. Pont ilyen bonyolult 

Balsai István is, aki ugyanazokat a törvényeket ellenőrizni alkotmánybíróként, 
amelyeknek az elfogadásában képviselőként, bizottsági elnökként részt vett. 
Szerintem ez így… 

 
ELNÖK: Miután voltak kedvesek irányt mutatni, mert azért mégiscsak Bihari 

volt az első parlamenti képviselő az Alkotmánybíróság élén. Gondoltuk, ha önök ezt 
megszavazták, akkor nem fogják ugyanazt a szemünkre hányni. Vagy igen? 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Nem tudom, elnök úr, az a 

különbség például kettőnk között, hogy ön személy szerint ’90 óta ül ebben a 
parlamentben, tény és való és nyilván ilyen szempontból alapvetően formálta az 
elmúlt 24 évet annak minden előnyével és hátrányával együtt. Majd egyszer von egy 
mérleget, hogy ez előnyös vagy hátrányos volt-e a magyar polgárok számára. Én 2010 



14 
óta vagyok itt és azóta tudom a felelősséget vállalni a gombnyomogatásaimért. De azt 
gondolom, hogy azért vagyunk itt, és a beszámolónak is az előremutató része arról 
szólt, hogy mit kellene tennünk, hogy jobb legyen.  

 
ELNÖK: Így van! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Elhangzott egy olyan szám, ami 

mellett szerintem nem mehet el szó nélkül a bizottság kormánypárti többsége sem, 
főleg, hogy az elnök úr kérdezett rá, ez a kétharmados elutasítási arány. Azt 
javasolnám, ha túllépünk az összes sérelmünkön, azon gondolkozzunk, hogy a mi 
bizottságunk mit tud azért tenni, hogy ez a kétharmados arány legalább forduljon 
meg, ha nem is tűnik el teljesen. Azzal együtt, hogy én biztos nem mondtam olyat, és 
Vadai Ágnes szavaiból sem hallottam, de majd ő elmondja, és nem is tanácsolnék 
olyat, hogy ne egyeztessen az országos rendőrfőkapitánnyal vagy a 
belügyminiszterrel. Mert nyilvánvalóan az első és legjobb megoldás egy ilyen 
területen, ha konszenzussal meg tudnak változtatni bizonyos működési 
mechanizmust. 

Az érdekesség, és még egyszer mondom, a politikai lojalitás kérdése majd ott 
válik el, hogy ha a konszenzus nincs meg, akkor kellő erővel fel tud-e lépni ez a 
testület ebben az ügyben. De visszatérve egyetlen kérdésem van: a mi bizottságunk 
miben tud abban segíteni, hogy az itt megjelenő problémák az Országgyűlés elé, akár 
törvényjavaslat formájában, akár más formában bekerüljenek. Szerintem ez a mi 
dolgunk, amiről érdemes lenne beszélni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a 

belügyminiszterrel való együttműködésre utaltam, nyilván nem arra utaltam, amit az 
elnök úr mondott, hanem sokkal inkább arra, hogy ha már úgyis egy frakcióban vagy 
egy kormánypártban üldögéltek, vagy egymással jó viszonyt ápolnak, akkor ez az 
elutasítottsági arány, amit itt lehet tapasztalni, azért megdöbbentően sok. Tehát ott 
valami erőteljesebb együttműködésre van szükség. 

Ami pedig az elnök úr személyes életútját illeti, szívből gratulálok, sok sikert. 
Egy dolgot szeretnék önnek jelezni. Amikor 2008-ban felállt ez a panasztestület, 
ebben a panasztestületi törvényben benne volt az, hogy országgyűlési képviselő 
megválasztását, vagy lemondását követően két évig nem lehet ennek a testületnek a 
tagja. Az ön kedvéért módosították a Független Rendészeti Panasztestületről szóló 
törvényt. Újabb szép példája a személyre szabott törvényalkotásnak. Ezért mondtam, 
hogy értve az elnök úr összes függetlenségre vonatkozó nagy ívű, szép előadását, 
Kovács Árpáddal kapcsolatos megjegyzését, azért azt látni kell, hogy nagyon sok 
esetben személyre szabott törvényalkotás volt és nem az elnök úr az egyetlen. (Dr. 
Harangozó Tamás Attila kimegy a teremből.) Ön felsorakozik egy szép hosszú sorba, 
de még egyszer mondom, az egész testületnek az értelmét és működését kérdőjelezi 
meg, hogy önökön kívül is a testületben nagyjából olyanok üldögélnek, akiknek 
valamilyen brutális kötődésük van a kormánypártokhoz. Így meg aztán különlegesen 
kínos az, gondolom, hogy ön azt mondja, hogy nagyjából a kétharmad esetben van az, 
hogy összességében… (Dr. Lukács Tamás: A beszámolási időszakra mondtam!) De 
hogy összességében ilyen magas az arány. Nyilván az ön ideje alatt sem javult a 
statisztika. Azt szeretném, hogy lényegesen jobb legyen a statisztika. Szerintem azt 
pedig ne elemezzük ki a honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén, hogy ön az emberi 
jogi bizottság elnökeként milyen produkciót nyújtott, mert az nem ide tartozik. 

Csatlakoznék Harangozó alelnök úrhoz… 
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ELNÖK: Jaj, ne menjen ki! (Derültség. - Dr. Vadai Ágnes: De a 

hozzászólásához!) Jó, jó a hozzászólásához. (Dr. Vadai Ágnes: Úgy látom, hogy 
részletes magyarázatra van szükség mostantól!) Nem, csak nem tudtam. Azért 
mondtam, mert Harangozó Tamás jelezte, hogy jön vissza, nem kell kimenni utána. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Olyan tekintetben, hogy ha kell, ha a 

Független Rendészeti Panasztestület úgy gondolja, hogy kell ehhez törvényalkotási 
segítség, akkor nyilván egy csomó kérdésben az ellenzéki képviselők partnerek 
lesznek. Én a magam nevében tudok beszélni, én is tudok partner lenni abban, hogy 
javítsuk azt a helyzetet, ami megjelenik, vagy azokat a problémákat próbáljuk 
megoldani, amelyek a panaszok kapcsán megjelennek, vagy amelyeket önök 
tapasztaltak akár. Ha írásban is eljuttatják hozzánk, mert ez egyszerűbb, mint szóban, 
akkor nyilván a bizottság külön napirendi pontként is tárgyalhatja, akár önálló 
törvényjavaslatot vagy törvénymódosítást is lehet beadni annak érdekében, hogy 
javuljon a helyzet. Nagyon támogatom, hogy azokból a visszatérő esetekből akár 
hosszú távú jogi következtetést vonjunk le, amelyek az önök asztalára kerülnek. 
Köszönöm, elnök úr. 

Az elnök javaslata 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. Mintegy javaslatként értelmezve, ezt szeretném kiegészíteni és szeretném, ha 
konszenzust tudnánk kialakítani ebben. Nevezetesen, hogy kétfajta lehetőség van. 
Mindig érdemes a másik felet is meghallgatni, mert azzal nem veszít az ember 
semmit. (Dr. Harangozó Tamás Attila visszajön a terembe.) 

Azt gondolom, hogy először is szavazzuk meg a tájékoztató elfogadását. 
Egyúttal szavazzunk a következő kérdésről. Kérünk egy összefoglaló jelentést a 
független rendészeti panaszbizottságtól, hogy szerintük mi az oka annak, hogy ilyen 
nagy arányú az elutasítottság. Ugyanezt a kérdést feltesszük az országos 
rendőrkapitánynak, illetve a belügyminiszternek, majd eldöntik, hogy ki írja meg. 
Akkor meghallgatjuk mindkét felet. Legalább megismerjük mindkét fél álláspontját, 
hogy szerintük miért nem. Lehet, a rendőrség azt írja, hogy azért, mert a rendészeti 
panaszbizottság hülyeségekkel van elfoglalva és ezért nem tudja. Ilyen mindig lehet, 
talán képviselőként mindenki tud olyan példát felhozni, hogy van olyan 
választópolgár, aki gyakran fordul a bírósághoz és általában mindig elutasítják, 
aminek azonban nem az az oka, hogy a bíróság teljesen rosszul végzi a munkáját, 
hanem esetleg magának a panasztevőnek nincs igaza. Tehát azt gondolom, ha bele 
tudnánk menni abba, hogy magát a rendőrséget is megkérdezzük arról, hogy 
szerintük mi az oka, akkor össze tudjuk vetni a véleményeket, és akkor vissza tudunk 
térni egy következő bizottsági ülésen arra, hogy milyen következtetés adódik belőle, 
mit fogadunk el jobban, a rendőrség álláspontját, vagy a független rendészeti 
panaszbizottságét. Akkor tudunk továbblépni azon, hogy mi a teendő. Szerintem nem 
olyan bonyolult. Tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Nekem ügyrendi javaslatom van, 

csak tényleg a poén kedvéért! Vagy módosítsuk a törvényt panaszbizottságra, vagy a 
nevét jól használja elnök úr, mert Független Rendészeti Panasztestület és már 
annyiszor mondta, hogy már kezdem én is megtanulni a rossz kifejezést. 

 
ELNÖK: Isten őrizzen! Csak a panasztestület egy… Mindegy! Ezt akkor is 

mondtam, amikor erről szó volt, hogy a panasztestület kifejezés - hogy is mondjam - a 
magyar nyelv szokásos használatától eltér köznapi értelemben, általában bizottságnak 
hívják a testületeket és nem testületnek. De mindegy! Szívesen használom testület 
formájában, vagy inkább majd azt fogom mondani, hogy FRP, mert rövidebb és akkor 
mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. De köszönöm szépen.  
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Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e ezt a kiegészítést az eredeti 

javaslathoz. Királyság. Először szavazunk. (Dr. Harangozó Tamás Attila az ablaknál 
állva telefonál.) Megvárjuk, hogy az alelnök úr visszatérjen. (Dr. Vadai Ágnes: 
Szavazunk, nem?) De! Legyünk türelmesek! Kis párt, kevés ember, nyilván 
Harangozó is egyszerre öt helyen kell, hogy legyen. (Dr. Vadai Ágnes közbeszólása.) 
Ők kis párt, nem a DK! (Dr. Vadai Ágnes: A jóváhagyó mondatát értékeltem, azt, 
hogy „királyság”!) De nem a DK. Mindegy. 

Határozathozatal 

Szavazunk, tisztelt bizottság! Elfogadja-e az FRP tájékoztatóját? (Szavazás.) 
Nyolc igen szavazat. (A jelentkező dr. Vadai Ágnesnek) Egy tartózkodás? (Dr. Vadai 
Ágnes: Nem!) Egy nem szavazattal és nulla tartózkodással elfogadta a bizottság. 
Köszönöm szépen.  

Illetőleg kérem a bizottságot, szavazzuk meg, hogy írjunk egy levelet az FRP 
elnökének. (Dr. Vadai Ágnes: FRT!) FRP! P-t, p-t, FRP-t mondok! Ez sem jó, mert a 
P meg a B egymás mellett van. (Közbeszólások: FRP!) FRP, majd kitalálok valami 
köznapi szót, amivel ezt értelmesen lehet rendezni. (Dr. Vadai Ágnes: Nem kéne!) 
Tehát írok egy levelet az FRP elnökének ezzel a tartalommal, hogy kérünk egy 
álláspontot arra, hogy szerintük mi az oka a magas elutasítottságnak és ugyanezt 
megírom a belügyminiszter úrnak, egyúttal az ORFK vezetőjének. (Dr. Vadai Ágnes 
jelentkezik.) Tessék! (Dr. Vadai Ágnes: Jelentkezem, hogy igen!) Megszavazza ezt a 
bizottság? (Szavazás.) Nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott? (A telefonáló Dr. 
Harangozó Tamás Attila: Tartózkodom!) Te nem szavazod meg, hogy írunk egy 
levelet? (Dr. Harangozó Tamás Attila: De, azt nagyon támogatom! – Derültség.) 
Tessék, ennyin múlik a konszenzus! 

Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen… 
 
DR. LUKÁCS TAMÁS, a Független Rendészeti Panasztestület: Elnök úr, 

szeretnénk szellemi műhelyként is működni, ezért megjelent a Rendészet és emberi 
jogok legújabb száma, most jött ki a nyomdából, szeretettel a bizottság tagjainak 
kiosztjuk. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük és hálásak vagyunk érte. Tisztelt bizottság, 
végeztünk! További jó munkát! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc) 
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a bizottság elnöke 
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