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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a 
bizottság valamennyi megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését 
megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Kovács Zoltán alelnök úr helyettesíti 
Vitányi István alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Mielőtt a napirendet elfogadjuk, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 
házelnök úrtól engedélyt kaptunk arra, hogy a plenáris ülés időtartama alatt 
ülésezzünk. 

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A tegnapi 
napon új változatú napirendi javaslatot kaptak képviselőtársaim, dr. Varga Judit 
miniszterjelölt asszony kérésére a kinevezés előtti meghallgatására nem ma, hanem az 
Európai ügyek bizottságával közös csütörtöki ülésünkön kerül majd sor. Napirendi 
javaslat módosítására irányuló további kezdeményezés nem érkezett. (Dr. Becsó 
Károly megérkezik.) Kérdezem tehát képviselőtársaimat, elfogadják-e a tegnap 
megküldött napirendi javaslatot. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6544. számú 
határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk, az alapvető jogok biztosának és 
helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6544. 
számú határozati javaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása 
a határozati házszabály 44-45. §-a alapján. A határozati házszabály 84. § (3) bekezdése 
alapján a beszámolót tárgyaló bizottság, jelen esetben az Igazságügyi bizottság, az 
általa benyújtott határozati javaslat tekintetében külön döntés nélkül kijelölt 
bizottságnak minősül. Mivel az indítványhoz képviselői módosító javaslat nem érkezett 
és a bizottság saját módosítási szándékot sem fogalmazott meg, így a részletes vita egy 
szakaszból áll, vagyis a javaslatnak a határozati házszabály 44. §-ában meghatározott 
szempontok szerinti vizsgálatából. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a 
vitában előterjesztőként és kijelölt bizottságként is állást foglalunk, melyre egy 
szavazás keretében a tárgyalás végén kerül majd sor. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. (Arató Gergely megérkezik.)  

Most a szavazás következik. Mint ahogy azt a vita elején jeleztem, jelen 
szavazással a bizottság mind előterjesztői, mind kijelölt bizottsági álláspontját kifejezi. 
Kérdezem tehát a bizottságot, hogy előterjesztő és kijelölt bizottsági véleménye szerint 
a határozati javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a határozati házszabály 44. §-ában foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Ki az, aki ezzel 



6 

egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 11 igen, nulla nem és 
nulla tartózkodással a bizottság egyhangúlag a részletes vitát lezárta. 

Ahogy arról korábban már döntöttünk, a plenáris ülésen a bizottság 
előterjesztőjeként jómagam kívánom képviselni a bizottságot a bizottsági jelentések 
vitájában. Ezen túl, kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e kijelölt bizottságként a 
plenáris ülésen a bizottsági jelentések vitájában további előadót állítani. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6545. számú 
határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik második napirendi pontunk, az alapvető jogok biztosának és 
helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6545. 
számú határozati javaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása 
a határozati házszabály 44-45. §-a alapján. Ahogy az előző napirendi pontnál már 
jeleztem, a határozati házszabály 84. § (3) bekezdése alapján az Igazságügyi bizottság 
az általa benyújtott határozati javaslat tekintetében külön döntés nélkül kijelölt 
bizottságnak minősül. Mivel az indítványhoz képviselői módosító javaslat nem érkezett 
és a bizottság saját módosítási szándékot sem fogalmazott meg, így a részletes vita egy 
szakaszból áll, vagyis a javaslatnak a határozati házszabály 44. §-ában meghatározott 
szempontok szerinti vizsgálatából. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a 
vitában előterjesztőként és kijelölt bizottságként jelen esetben is állást kell foglalni, 
melyre egy szavazás keretében a tárgyalás végén kerül majd sor. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Most a szavazás következik. Mint ahogy azt a vita elején jeleztem, jelen 
szavazással a bizottság mind előterjesztői, mind kijelölt bizottsági álláspontját kifejezi. 
Kérdezem tehát a bizottságot, hogy előterjesztői és kijelölt bizottsági véleménye szerint 
a határozati javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. Ki az, aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, nulla nem 
szavazat és nulla tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés 
egyhangúlag megfelel a határozati házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki ezzel egyetért, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, 
nulla nem és nulla tartózkodással a bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a részletes 
vitát lezárja.  

Ahogy arról már korábban döntöttünk, a plenáris ülésen a bizottságot 
előterjesztőként magam kívánom képviselni a bizottsági jelentések vitájában. Ezen 
túlmenően kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e olyan szándék, hogy a jelentések 
vitájában további előadót állítson. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, ezzel 
a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Tájékoztató az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek 
végrehajtásáról és a Kormányképviselet tevékenységéről (2018. 
évről) 
(23/2007. (III. 20.) OGY határozat 2. pontja alapján 

Soron következik a harmadik napirendi pontunk, az Emberi Jogok Európai 
Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a kormányképviselet 2018. évi tevékenységéről 
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szóló tájékoztató megtárgyalása a 23/2007. (III. 20.) OGY határozat 2. pontja alapján. 
A bizottság tagjai a tájékoztatót a múlt héten megkapták. (Dr. Varga László távozik.) 

Tisztelettel köszöntöm az Igazságügyi Minisztérium képviseletében megjelent 
Völner Pál államtitkár urat, valamint Tallódi Zoltán urat, aki Magyarország képviselője 
a bíróság előtt.  

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Azt javaslom, hogy a kialakult 
gyakorlatnak megfelelően a tájékoztató megvitatására kétolvasatos vita keretében 
kerüljön sor, vagyis a nyitóbeszédet követően a kérdések feltételére, majd az 
előterjesztői válasz után a vélemények megfogalmazására legyen lehetőség. Kérdezem, 
valakinek van-e ezzel kapcsolatban észrevétele, véleménye, kifogása. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs.  

Kérdezem akkor a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e a tárgyalás menetére tett 
javaslatomat. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nulla nem és nulla tartózkodás mellett 
egyhangúlag a tárgyalás menetére tett javaslatomat elfogadta. 

Most megadom a szót az előterjesztő Völner Pál államtitkár úrnak. Tessék 
parancsolni, öné a szó, és még egyszer tisztelettel köszöntjük. 

Dr. Völner Pál tájékoztatója 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A legutóbbi beszámoló óta - ez az 
írásos anyagokból is látszik - sikerült jelentősen lefaragnunk az ügyek számát. Ami a 
végrehajtást illeti, mindig időben, határidőre teljesítjük a bíróság ítéleteiben foglalt 
kifizetéseket, illetve teljesítjük az abban foglaltakat. 

Ami az ügyek számát illeti, a legtöbb egyezménysértési ügy az eljárások 
elhúzódásából, illetve a 98 százalékos végkielégítési ügyek lezárásából adódott. A 
legnagyobb előrelépés a börtönzsúfoltság területén következett be, ahol gyakorlatilag a 
'18-ban futó ügyek közül 600-at, illetve plusz 8000-et külön kommunikáció nélkül 
szüntetett meg a bíróság. Ezzel 1000 alá csökkent a Strasbourgban futó ügyek száma. 

Kiemelnék még bizonyos migrációs ügyeket, amelyek közérdeklődésre is számot 
tarthatnak. Ilyen az Ilias Ilias és az Ahmed-féle ügy, amely a Nagykamara elé került. A 
közeljövőben, talán még '19-ben várható a döntés ebben az ügyben is. A többi ügy 
gyakorlatilag például az előzetes letartóztatások, fogva tartások időtartamából ered, de 
itt nem állapított meg rendszerszintű hibát a bíróság, csak egyedi ügyekben születnek 
döntések. A gyermekelhelyezési ügyekben született ítéletek végrehajtása még egy olyan 
kör, amely közérdeklődésre tarthat számot. A migráció területén - a sajtóban is időről 
időre felreppenek ilyen hírek - az éheztetés és egyéb kérdéskörök, szintén kivizsgálásra 
kerültek. Természetesen van olyan, akinek már kétszer-háromszor elutasították a 
kérelmét és visszajön. Tehát ezekben az ügyben nyilván nem élednek újjá ezek a 
jogosultságok. Egyebekben pedig a nemzetközi előírásokat mindenben betartjuk. 

Egy vitatott elem van például pont ebben az Ilias Ilias-ügyben is, hogy fogva 
tartásnak tekintik a tranzitzónát, tehát valahogy a bíróság nem mérlegelte azt, hogy 
fogva tartani ott lehet valakit, ahova be is zárják. Tehát, ha Szerbia felé el tudják hagyni 
a tranzitzónát, az nem egy bezárt állapotot jelent. Egyébként az ott uralkodó állapotok 
tekintetében pedig semmiféle marasztalást nem állapítottak meg ebben az ügyben sem. 
Ennyit szerettem volna elöljáróban elmondani és természetesen a kérdésekre állunk 
rendelkezésükre. 
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Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Arató Gergely jelentkezik.) Arató Gergely 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Röviden három kérdést szeretnék feltenni. Az egyik 

éppen erre az ügyre vonatkozik, amelyet az államtitkár úr is említett. Nagyon őszintén 
kérdezem, megéri-e ez a propagandanyereség, ami abból van, hogy mutatják, hogy 
milyen marha kemények és nem adnak enni azoknak, akiknek elutasították a 
menedékkérelmét. Minden alkalommal megállapítja az Emberi Jogok Európai 
Bírósága, hogy ez jogellenes, megállapítja, hogy a fogva tartás az fogva tartás. Én értem, 
hogy a nagy ügyben el akart menni a kormány a Nagykamaráig, ez teljesen érthető, 
mert ez egy fundamentális szempont a kormány szempontjából, hogy nehogy 
emberséget mutasson. De legalább ebben az egy ügyben, amely elképesztő módon 
rombolja az ország tekintélyét és rendkívül negatív fényt vet Magyarországra, ebben az 
ügyben nem gondoltak arra, hogy legalább humanitárius alapon biztosítsák már ennek 
a néhány embernek az élelmezését, és elkerülhetők lennének ezek a történetek? 

A második ilyen ügy, amire szeretnék rákérdezni, mert ebben van már 
mindenféle egyéb európai tanácsi felszólítás, ilyen-olyan, hogy rendszerszintű 
probléma az eljárások elhúzódása. De nem önmagában az eljárások elhúzódása, mert 
az államtitkár úr biztosan el fogja mondani, részben indokoltan, hogy tesz a kormány 
és az igazságszolgáltatás erőfeszítéseket annak érdekében, hogy rövidítse ezeket az 
eljárásokat. De a kifogás nem erre vonatkozik, hanem arra, hogy nincs a hazai 
jogrendszerben kárpótlási lehetőség az indokolatlanul elhúzódó eljárások esetében. A 
rendszerszintű kritikának ez a gyökere, nem az, hogy egyes ügyekben elhúzódnak az 
eljárások, mert ez a magyarnál sokkal jobban vezetett és finanszírozott 
igazságszolgáltatási rendszerekben is előfordul, hanem az, hogy a kompenzációnak 
nincs megfelelő mechanizmusa. Nem gondol-e a kormány arra, hogy jogalkotási 
eszközökkel kezelje ezt a problémát, és kidolgozzon egy, egyébként a bíróság 
gyakorlatán alapuló méltányos rendszert? Nyilván nem szeretné senki, ha ez 
pénzkereseti lehetőséggé válna, mondjuk, eljárás alá vont személyek számára, de 
valamilyen józan kompromisszumot lehetne ebben a dologban találni. 

Végül a harmadik kérdésem az, hogy tankönyvügyben elmondanák-e nekem, 
hogy kívánja végrehajtani a kormány ezt a döntést. Maga az alapítélet tavaly született, 
idén a Nagykamara utasította el a fellebbezést ebben az ügyben nem nagy 
meglepetésre, hadd tegyem hozzá, de én nem láttam a mostani törvénykezésben annak 
jelét sem, hogy a kormány ennek a reparálására törekedne. 

Végül, hogy ne kelljen még egyszer szót kérnem, szeretném megköszönni a 
képviseletnek mind a tájékoztatást, mind azt a munkát, amit végez. Önök a magyar 
kormányt képviselik ott nyilván lelkiismeretük szerint. Akkor is, ha nekem nagyon 
gyakran nem tetszik a magyar kormány jogi álláspontja, önöknek ez a dolga és 
köszönöm, mert ismét rendkívül informatív tájékoztatást adtak a munkájukról. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e további kérdés. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vita ezen szakaszát lezárom. Megadom a szót 
államtitkár úrnak, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre. Tessék parancsolni! 

Dr. Völner Pál válaszadása 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Egyrészt az éheztetés, amiről beszélünk, néhány kreált ügy, mondhatom, tíz 
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alatt van az esetek száma. Mint mondtam, ezeknek jogi oka van. Volt, ahol 
jogértelmezési probléma volt, de természetesen ilyen esetekben is mindig eleget 
teszünk azoknak a döntéseknek, amelyek születnek. 

Az eljárások elhúzódásával kapcsolatban talán képviselő úr figyelmét elkerülte, 
de 2018 októberében a tisztelt Ház elé került egy törvényjavaslat, amely ezzel a 
kérdéskörrel, ezeknek a kezelésével foglalkozik. A Házban ez a téma kitárgyalásra kerül 
és Strasbourgba kiküldtük a tervezetet, tehát egyeztetés alatt van ez a normaszöveg. 

A tankönyvügy pedig még nem zárult le, hiszen a bíróság is adott háromhónapos 
időpontot, illetve a jogi eljárások még nem zárultak le, tehát végleges választ nem 
tudunk adni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Most a vélemények, észrevételek 

következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Államtitkár úrnak e 
vonatkozásban nincs nyilatkozattételi kötelezettsége. 

Határozathozatal 

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a 
kormánynak az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtásáról és a 
kormányképviselet 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját. Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
tájékoztatót elfogadta. 

Nagyon szépen köszönöm az államtitkár úr és szakértő úr részvételét, 
megjelenését. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és egy rövid technikai szünetet 
szeretnék elrendelni a negyedik napirendi pontunk megkezdése előtt, mert a testület 
tagjai közül Cservák Csaba urat látom, de Lukács Tamás elnök urat, Ferenczy Nóra 
asszonyt, illetve Wildner Domonkos urat még nem. (Rövid szünet. – A Független 
Rendészeti Panasztestület elnöke és tagjai megérkeznek.) 

A Független Rendészeti Panasztestület tájékoztatója a 2018. évi 
tapasztalatairól  
(A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/A. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján) 

Folytatjuk az ülésünket. Soron következik a negyedik napirendi pontunk, a 
Független Rendészeti Panasztestület 2018. évi tapasztalatairól szóló tájékoztató 
megtárgyalása a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/A. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján. A bizottság tagjai a tájékoztatót a múlt héten megkapták. A hivatkozott 
törvényi rendelkezés kimondja, hogy a Független Rendészeti Panasztestület 
tevékenységéről évente tájékoztatja az emberi jogi ügyekkel foglalkozó bizottságot. A 
tájékoztatót a plenáris ülés nem tárgyalja, az csak a bizottsághoz kerül benyújtásra. 

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot teszem. Azt javaslom, hogy a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a tájékoztató megvitatására kétolvasatos vita keretében kerüljön sor, 
vagyis a nyitóbeszédet követően a kérdések feltételére, majd az előterjesztői válasz után 
a vélemények megfogalmazására legyen lehetőség. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
ezzel kapcsolatban véleménye, észrevétele, kifogása. (Senki sem jelentkezik.) 
Jelentkezőt nem látok.  

Kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a tárgyalás menetére tett 
javaslatomat. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 



10 

hogy a bizottság 10 igen szavazattal, nulla nem szavazat és nulla tartózkodás mellett a 
tárgyalás menetére tett javaslatomat egyhangúlag elfogadta. 

Köszöntöm ülésünkön dr. Lukács Tamás elnök urat, Fráterné dr. Ferenczy Nóra 
asszonyt, dr. Wildner Domonkos urat és Cservák Csaba urat, a testület tagjait. 
Megadom a szót az elnök úrnak, hogy tájékoztatóját szóban is kiegészíthesse. Elnök úr, 
öné a szó. Még egyszer tisztelettel köszöntjük. 

Dr. Lukács Tamás tájékoztatója 

DR. LUKÁCS TAMÁS elnök (Független Rendészeti Panasztestület): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Immáron a panasztestület hatodik 
beszámolóját tartja meg ebben az összetételben, önök előtt ez a második beszámolónk. 

Nyilván két kérdés merül fel a munkánkkal kapcsolatban. Az egyik a statisztikai 
adatok, tehát a beérkező panaszok száma, és az, hogy mit tudunk tenni annak 
érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak az állampolgárok arról a 
lehetőségről, amit a rendőrségi törvény biztosít számukra. Ebben a kérdéskörben a 
statisztikai adatokból az olvasható ki, hogy nagyjából stagnál annak ellenére, hogy a 
'18-as évben is olyan kampányt indítottunk, amellyel elértük, hogy a testülethez való 
fordulás feltételrendszere minden egyes rendőrőrsön ki van függesztve plakát 
formájában. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az interneten, hanem olyan területeken 
is, ahol tényleg valóban nagy szükség van arra, hogy a panaszjogukat megismerhessék 
az állampolgárok, ilyenfajta tájékoztatást adjunk. 

A másik kérdés pedig tartalmi. Ha tanulmányozzák a beszámolónkat, az 
állapítható meg, hogy a panasztestület gyakorlata egyes kérdések megítélésében, 
különösen kiemelném az előzetes letartóztatás vagy a bilincselés szabályait, 
gyakorlatilag kezdetektől fogva egy kialakult sztenderd mérce szerint folyik. 
Ugyanazokkal a sztenderdekkel dolgozunk a panasztestület megalakulásától 
kezdődően, 2008 óta. Tehát a testület összetételétől függetlenül azok az alapvető jogi 
elvek az egyes döntésekben nyomon követhetők, amelyek a testület gyakorlatában 
kialakultak. 

Végül pedig örömmel kell beszámolnom arról is, hogy a nemzetközi 
kapcsolatainkban egyrészt a Független Rendészeti Panasztestület - ez talán közismert 
- harmadik Európában, amely ilyen szervként megalakult Írország és Belgium után. 
Viszont a testület tagja lett annak az IPCAN nevezetű, párizsi székhelyű szervezetnek, 
amely a hasonló testületeket Európában összefogja. Ezen minden alkalommal minden 
meghívásnak eleget teszünk, sőt munkatársaim talán előadást is fognak tartani ebben 
az évben. 

Köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy ahogy az elmúlt alkalommal is, 
gondosan tanulmányozták a beszámolónkat, és várom a kérdéseiket. 

 
ELNÖK: Elnök úr, köszönöm az expozéját. Megnyitom a vitát. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy a kérdések körében ki kíván felszólalni. (Arató Gergely 
jelentkezik.) Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Kérdések 

ARATÓ GERGELY (DK): Két rövid kérdést szeretnék feltenni, az egyik 
általánosabb jellegű. Elnök úr említette a Rendészeti Panasztestület bilincseléssel, 
illetve az előzetes letartóztatással kapcsolatos tevékenységét. Ugyanakkor más 
vizsgálatok azt mutatják, hogy továbbra is általános a gyanúsítottak vagy bíróság elé 
állítottak, adott esetben vádlottak bilincselése, függetlenül attól, hogy egyébként erre 
van-e indok vagy nincs. Szeretném megkérdezni, hogy úgy érzi-e, hogy valamifajta 
változást sikerült elérni a rendőrségen ezen a területen vagy nem, mint ahogy az 
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ügyészség is gyakorlatilag, nem mondom, hogy minden alkalommal, de számos esetben 
kezdeményezi az előzetes letartóztatást olyan esetekben is, amikor aztán később a 
bíróság szerint sincsenek meg a feltételei. Ugyanakkor viszont... Bár ez talán már 
túlmutat a Független Rendészeti Panasztestület hatáskörén, úgyhogy ezt a részt nem is 
feszegetném tovább. 

A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy a 2018. december 12-ei, 13-ai és azt 
követő tüntetések kapcsán tett rendőrségi intézkedések - paprikaspray, könnygáz 
használata, előállítások, az előállítottakkal való kapcsolattartás nehézségei -, 
különböző cselekmények, hogy mondjam, vitatható minősítése, lassú kihallgatások 
kapcsán érkeztek-e önökhöz panaszok, és ha igen, akkor kivizsgálták-e és milyen 
eredménnyel. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselőtársam. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e bárkinek további kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a 
kérdéskört lezárom és felkérem elnök urat, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. 

Dr. Lukács Tamás válaszadása 

DR. LUKÁCS TAMÁS elnök (Független Rendészeti Panasztestület): Tisztelt 
Képviselő Úr! Köszönöm a kérdését. A kérdés egyik részére engedje meg, hogy úgy 
válaszoljak, hogy egész életemben jogászként tartózkodtam attól, hogy zsurnalisztikai 
tényállások alapján jogi következtetéseket vonjak le. Tehát amire ön célzott, azt az 
újságcikket olvastam, és nagyon remélem, hogy ez nem a Helsinki Bizottság véleménye, 
hanem az újságíróé, ami nem biztos, hogy mindig elmélyült és megalapozott álláspont. 
Ezt azért bátorkodom mondani, mert hivatkozik többek között ez az újságcikk a 
bilincselés kapcsán egy olyan, több, mint hat évvel ezelőtt történt esetre, amit még az 
emberi jogi bizottság elnökeként vizsgáltam, és ebben az esetben nem a rendőrség, 
hanem a bv. bilincselt. Tehát az újságírói tévedések megengedhetők. Ha azonban ez 
egy szakmai szerv tévedése, akkor kevésbé gondolom ilyennek. Visszatérek oda, hogy 
egész megdöbbentő módon akkor még a bv. utasítás szabályozta a bilincselés 
szabályait, ami alkotmányjogilag nyilván nem felel meg, tartalmazta az utasítás azt is, 
hogy ha valakin szuicid vonásokat fedeznek fel, akkor bilincselhető. Tehát az 
újságcikkre, amire kérdezett, ez a válaszom. 

Bilincseléssel kapcsolatban általában azért nem tudok önnek válaszolni - 
megtalálja a beszámolónkban részletesen az egyes bilincselések kapcsán hozott 
döntéseinket egyébként -, mert sajnálatos módon, minden alkalommal a jogalkotók 
ajtaján kopogunk azzal az igénnyel, hogy bizonyos jogszabályi változtatásokat a 
Független Rendészeti Panasztestület bevonásával hajtsanak végre, hivatalból nem 
járhatunk el. Tehát csak arról tudok önnek beszámolni, ami konkrét.  

Persze, ez vonatkozik az előzetes letartóztatásra és vonatkozik a decemberi 
eseményekre. Ha megengedi, nagy számban nem érkeztek hozzánk panaszok a 
decemberi dolgokkal kapcsolatban. Van olyan panasz, amit már elbíráltunk, nyilván a 
'18-as beszámolóban fogják olvasni, és van olyan panasz, amelyről azért nem 
nyilatkozhatom, mert még folyamatban van. Tehát megint visszatérek oda, hogy 
miután hivatalból nem járhatunk el, így csak konkrétan azokkal az ügyekkel 
foglalkozunk, amely ügyekben hozzánk fordulnak. Hadd mondjam el, hogy a 
panasztestület hatéves tevékenységének talán egyik komoly gyümölcse, hogy elértük 
azt az állapotot, amikor hátralékunk nincs. Ami számunkra előírt határidő, azokat 
igyekszünk maximálisan betartani. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Most a vélemények és észrevételek köre 
következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Most a bizottságnak arról kell döntenie, hogy tudomásul veszi-e a tájékoztatót. 
Kérdezem tehát a bizottságot, tudomásul veszi-e a Független Rendészeti Panasztestület 
2018. évi tapasztalatairól szóló tájékoztatóját. Ki az, aki igen? (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a tájékoztatót 
tudomásul vette. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm elnök úrnak és a 
testület tagjainak is köszönjük szépen a munkáját és a részvételét a bizottsági 
ülésünkön. Egy perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - A Független 
Rendészeti Panasztestület elnöke és tagjai elhagyják a termet.) 

Egyebek 

Most az utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalása következik. 
Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy bizottságunk a héten, július 4-én, 
csütörtökön az Európai ügyek bizottságával együttes ülést tart, melynek napirendjén 
dr. Varga Judit igazságügyiminiszter-jelölt asszony meghallgatása szerepel. 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy van-e az egyebek között bármilyen további 
javaslatuk, észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a mai részvételüket az ülésen, szép napot kívánok, és ezennel a mai 
ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 40 perc) 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  
 


