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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/2916 . számon előterjesztett, A Rendőrségről szóló 1994 . évi XXX1V. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2007 .
május 15-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli indokolását . Az Előterjesztő képviselője kiemelte, hogy az ötpárti
egyeztetés tovább folyik a törvényjavaslatról, elképzelhető, hogy egyes területeken
további kompromisszumos javaslatok születnek . A bizottság feladat- és hatásköréből
adódóan az Előterjesztő képviselője különösen az öttagú Független Rendészeti
Panasztestület tervezett felállítására vonatkozó rendelkezésekre hívta fel a figyelmet,
ennek kapcsán utalt az angol rendszerre is . Jelezte, hogy a rendőrség regionalizációja
kikerült a törvényjavaslatból az ellenzéki pártok támogatásának hiánya miatt .

A bizottsági vitában több kérdés és észrevétel hangzott el a független Testület
működésével kapcsolatban. A többségi vélemény képviselője örömmel üdvözölte, hogy
bekerült a törvényjavaslatba a Testület létrehozása, melynek megalakítását több civil
szervezet, többek közt a Helsinki Bizottság is szorgalmazta, illetve oly sok szó esett a
bizottságnak a szeptemberi és októberi eseményekkel és az azzal kapcsolatos rendőri
intézkedésekkel foglalkozó kihelyezett és három bizottsággal közös együttes ülésein . E
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vélemény képviselője fontosnak tartotta a tudós és civil kontroll megteremetésére
irányuló lehetőséget .

A kisebbségi vélemény képviselői részéről kétely fogalmazódott meg a
Panasztestület függetlenségét illetően, mivel annak tagjait a miniszterelnök nevezné ki .
A kisebbségi vélemény másik képviselője szerint e kérdés módosító javaslatok
elfogadásával még korrigálható, azonban fontosnak tartotta a szakmai alkalmassági
szempontok előtérbe kerülését annak érdekében, hogy valóban ne „politikai
komisszárok" kerüljenek be a Testületbe. E nézet képviselője szerint további tisztázásra
szorul az is, hogy ki fordulhat panasszal a független Testülethez .

E kisebbségi vélemény képviselője részéről elhangzott az is, hogy a
törvénymódosítás előtt mindezidáig nem volt olyan átfogó vizsgálat, amely valóban
megalapozhatná a rendőrségre vonatkozóan tervezett módosításokat . Kérdés hangzott el
arra vonatkozóan, hogy a rendőrséget érintő, továbbiakban tervezett szakmai
módosításokkal kapcsolatos javaslatok kidolgozása során a Gönczöl Katalin vezette
bizottság javaslatai mellett az egyéb, alternatív és független bizottságok javaslatait is
figyelembe kívánják-e venni . Felmerült kérdésként az is, hogy a jelenleg meglévő
antidiszkriminációs hálózatot, illetve a jelenleg a törvény által biztosított lehetőségeket a
törvényjavaslat Testületre vonatkozó rendelkezései erősítik, vagy gyengítik-e. Egyes
vélemény szerint a kormány „államosította" az antidiszkriminációs rendszert, és a civil
kontroll mellőzve van .

A bizottság többsége egyetért a törvényjavaslat célkitűzéseivel, és elfogadta a
kérdésre adott alapos és szakszerű válaszokat .

A kisebbségi vélemény képviselői fenntartják aggályaikat .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (10i, 2n, 7t)

A bizottság előadója az általános vitában : Gusztos Péter (SZDSZ)
A kisebbségi vélemény képviselője : Balog Zoltán elnök (Fidesz)

Budapest, 2007 . május 15 .
Balog Zoltán

a bizottság elnöke
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