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Tisztelt Csikász Brigitta!
Tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság az elmúlt három hónapban (2017.
július-szeptember) az alábbi, civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat
szüntette meg.
1. Az országos rendőrfőkapitány 2017. június 22-i hatállyal mondta fel:
- a Magyar Helsinki Bizottság és az Országos Rendőr-főkapitányság között 1997.
augusztus 11-i keltezéssel a rendőrségi fogdákban fogvatartottak helyzetének
megfigyelésével összefüggésben megkötött, és 2005. december 9-i keltezéssel; valamint
- a Magyar Helsinki Bizottság Elnöke és a Határőrség Országos Parancsnokság Rendészeti
Főigazgatója által 2002. szeptember 6-án a Határőrség idegenrendészeti fogdáiban
elhelyezett, őrizetben lévő külföldiekkel való kapcsolattartásról kötött együttműködési
megállapodást.
A felmondás indoka az volt, hogy az együttműködési megállapodások megkötése óta eltelt
időszak alatt az irányadó jogszabályi környezet jelentős mértékben megváltozott, a
megállapodásokban hivatkozott jogszabályok szinte kivétel nélkül hatályukat vesztették,
azokat új jogszabályok váltották fel.
A 2011. évi CXLIII. törvénnyel sor került a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy
megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének
kihirdetésére, amelynek célja egy olyan rendszer létrehozása, amelyben független nemzetközi
és nemzeti testületek – a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy
büntetés megelőzése céljából – olyan helyszínekre látogatnak el rendszeresen, ahol
embereket fosztanak meg a szabadságuktól. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi
CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbtv.) rendelkezik arról, hogy az alapvető jogok biztosa jár el
a fakultatív jegyzőkönyv 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak
teljesítése körében. Az Ajbtv. 39/B. § (1) bekezdése értelmében a nemzeti megelőző
mechanizmus feladatainak teljesítése érdekében az alapvető jogok biztosa a Jegyzőkönyv 4.
cikke szerinti fogvatartási helyen szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot
– a 18. § (1)-(7) bekezdésére tekintet nélkül – beadvány és felmerült visszásság hiányában is
rendszeresen vizsgálja.
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A fentiekre tekintettel megállapítható volt, hogy az együttműködési megállapodások 1997ben, illetve 2002-ben történt aláírásakor szem előtt tartott célok megvalósítására a nemzeti
megelőző mechanizmus alkalmas, a megállapodások betöltötték az aláírásakor szem előtt
tartott célokat, a jelenlegi jogi szabályozási környezetben fenntartásuk nem indokolható.
2. Az országos rendőrfőkapitány szintén 2017. június 22-i hatállyal mondta fel a Magyar
Helsinki Bizottság, az Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet és az Országos Rendőrfőkapitányság által 1997. szeptember 25-i keltezéssel megkötött együttműködési
megállapodást, figyelemmel arra, hogy annak alapján a felek között tényleges együttműködés
nem folyt, annak egyes rendelkezései a hatályos jogszabályokkal sem álltak összhangban.
3. Az országos rendőrfőkapitány 2017. szeptember 21-i hatállyal mondta fel a Magyar
Helsinki Bizottság, a Határőrség Országos Parancsnoksága és az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosság Regionális Képviselete közötti, a menekültekkel kapcsolatos magyarországi
helyzet monitorozásával összefüggésben 2006. december 28-án kötött együttműködési
megállapodást.
A felmondás indoka, hogy a megállapodás megkötése óta az abban hivatkozott jogszabályok
szinte kivétel nélkül hatályukat vesztették, azok helyébe jelentős mértékben eltérő tartalmú
jogszabályok léptek, ezért a megállapodás egyes rendelkezései a hatályos jogszabályokkal nem
álltak összhangban. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása következtében a
megállapodás megkötésének időpontjában a Határőrség által vállalt kötelezettségekkel érintett
feladatok jelentős részben átkerültek a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal feladatkörébe. A
menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján menedékjogi eljárás alatt álló személy nem
tartózkodhat rendőrségi őrzött szálláson, csak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által
üzemeltetett menekültügyi őrzött befogadó központban, ezért a megállapodás ezzel összefüggő
rendelkezései már nem voltak alkalmazhatók.

A fenti együttműködési megállapodások felmondása érinti a Rendőrség területi és helyi
szerveit is, hiszen azok végrehajtásában korábban ezen rendőri szervek is érintettek voltak.
Budapest, 2017. október „
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