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Napirendi javaslat

1.  Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a

magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1861. számú

törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Európai ügyek bizottsága ülését megnyitom.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, ebben a tavaszi ülésszakban ez az
első ülésünk. Remélem, képviselőtársaim a szünet alatt kipihenték magukat, úgyhogy újult
erővel kezdünk a munkához.

Köszöntöm a munkatársainkat, köszöntöm a napirendi pont előadóját. A mai napra
egy napirendi pontot terveztünk, az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a
pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat módosító javaslatainak megtárgyalását. Valamint napirend előtt szeretném
röviden tájékoztatni képviselőtársaimat az elmúlt héten csütörtökön és pénteken tartott
COSAC elnökségi találkozóról.

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye. (Senki sem
jelentkezik.) Nincs.

Akkor kérdezem, ki az, aki támogatja a napirendi pontokat. (Szavazás.) Egyhangú,
köszönöm szépen.

Az elnök napirend előtti tájékoztatója

Tisztelt Képviselőtársaim! Napirend előtt szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot,
hogy 2011. február 10-11-én megrendezésre került a magyar EU-elnökség első parlamenti
rendezvénye, a COSAC elnöki találkozó. Azt is mondhatnám, hogy bizottságunk átesett a
tűzkeresztségen, hiszen 1997 óta járunk a COSAC üléseire, így számunkra az elnökség alatt
ez az egyik legfontosabb parlamenti esemény. Szeretném jelezni, hogy az eddigi
visszajelzések mind arra utalnak, hogy ez az elnöki találkozó sikeres volt.

Mint azt képviselőtársaim ismerik, az elnöki találkozó célja előkészíteni a május 29-
31-ei COSAC-ülést, amelyre már most tisztelettel meghívom képviselőtársaimat. A
rendezvényen közel 150 parlamenti képviselő vett részt az Európai Unió 27 tagállamából.

A rendezvény első napirendi pontjaként Martonyi János külügyminiszter ismertette a
magyar EU-elnökség prioritásait. Hangsúlyozta: a magyar elnökség akkor lesz sikeres, ha a
félév végére Európa erősebb lesz. Ehhez hatékonyan együttműködő intézményekre és stabil
pénzügyi helyzetre van szükség. Mivel a legnagyobb kihívást még mindig a gazdasági helyzet
jelenti, a magyar elnökség elsődleges célkitűzése a gazdaságpolitikai koordináció
megerősítése, az európai félév beindítása.

Martonyi János kiemelte, hogy az összeurópai érdek az integrált belső energiapiac; a
globális kihívások miatt egyre fontosabb lesz továbbá a mezőgazdaság helyzete, illetve az
élelmiszer-ellátás. Tehát ez volt az első alkalom, hogy a COSAC-találkozón az Európai
Bizottság adott egész évre vonatkozó munkaprogramot, ami megvitatásra került. Maroš
Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke az expozéjában hangsúlyozta, hogy az EU-
tagállamok kollektív erőfeszítésére van szükség ahhoz, hogy Európa gazdasága erős legyen, s
ebben a nemzeti parlamenteknek fontos szerepük van. (Dr. Mengyi Roland megérkezik a
bizottság ülésére.)

Azt is megjegyezte, hogy a tagállamok parlamentjei, illetve azok EU-ügyi bizottságai
egyre intenzívebben foglalkoznak az uniós kérdésekkel, mindinkább részt vállalnak a
brüsszeli jogalkotás előkészítésében. A közösségi jog átültetése kapcsán elmondta, hogy
nemcsak az uniós jogalkotás előkészítésére, hanem az alkalmazására, a nemzeti szintre
történő átültetésére is energiát kell fordítani.
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Az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos az idei legfontosabb jogalkotási
feladatok között kiemelte a pénzügyi szektor reformját, továbbá a piaci visszaélésekkel
szembeni fellépésre és a hitelminősítő intézetekre vonatkozó tervezeteket.

Tisztelt Képviselőtársaim! Végül szeretném megköszönni Firtl Mátyás és Mile Lajos
alelnököknek, illetve Bana Tibor képviselőtársamnak az elnökségi találkozón való részvételt,
és szeretném megköszönni Juhász Lászlónak, bizottságunk főtanácsadójának, munkatársainak
és Szalóki Katalinnak, valamint a Külügyi Hivatal minden munkatársának a kiváló szervezést.

Én úgy érzem, ez egy fontos megmérettetése volt bizottságunknak, a stábnak. Hála
istennek jól levezényeltük a találkozót, és köszönöm szépen még egyszer a részvételt. Ennyit
röviden napirend előtt. Természetesen májusban ismét találkozunk, és erre a májusi
találkozóra minden képviselőtársamat meghívom.

Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat

A napirendi pontunk tehát az említett Európai Rendőrségi Hivatallal kapcsolatos
törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása. Köszöntöm Felkai László közigazgatási
államtitkárt a Belügyminisztérium részéről. A T/1861. számú törvényjavaslathoz készített
ajánlástervezetet a bizottság tagjai a múlt héten a bizottsági ülés meghívójával együtt külön
dokumentumként megkapták.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a Belügyminisztérium három bizottsági
módosító javaslat benyújtását kérte bizottságunktól. A három javaslatot ma reggel a bizottság
tagjai elektronikus formában megkapták. Átadom a szót a napirendi pont előterjesztőjének.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Akkor én ezt
úgy értelmezem, hogy a három bizottságit indokoljam meg először. Az országgyűlési
biztosnak volt egy vizsgálata, és a vizsgálat befejeződésére, illetve a vizsgálati eredmények
értékelésére később került sor, mintsem hogy ezt a törvényt benyújtottuk volna a
parlamentnek.

Volt az országgyűlési biztos ajánlásában egy pont, amit megfogadtuk, és úgy
gondoltuk, hogy ennek ez lenne a legcélszerűbb módja, mert egy önálló törvényjavaslatot egy
gondolatért azért nem biztos, hogy célszerű benyújtani. Nevezetesen azt javasolta a biztos,
hogy egy kitűzőt viseljenek a vagyonőrök is, mert mondjuk hogy ha egy áruházláncban
intézkednek, és az intézkedés nem kulturált, akkor ugyanolyan nehézséget okozhat a
beazonosításuk, mint amit okozott adott esetben a rendőrség kapcsán…

ELNÖK: Ezt a módosítót majd a szavazás után kérjük előadni! Igyekezzünk, hogy az
ülést időben tudjuk befejezni. Ezért arra kérem az államtitkár urat, hogy ezt majd a szavazás
után terjessze elő!

Tehát most végigmegyünk a módosító javaslatokon. Az 1. módosító javaslatot
Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be. Tisztelettel kérdezem a kormány részéről az
állásfoglalást.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány
támogatja. És miután az 1. és a 2. pont tartalmilag összefügg, ez igaz a 2. pontra is.

ELNÖK: Akkor együtt szavazunk az 1. és 2. módosító javaslatokról. Kérdezem, ki az,
aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.

A 3. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be.
Kérdezem a kormány álláspontját.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, nincs meg az
egyharmad. Köszönöm szépen.

A 4. módosító javaslatot szintén dr. Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be. Ezzel
kapcsolatban kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja a
kormány.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a
javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk, köszönöm szépen.

Az 5. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, nincs meg az
egyharmad.

Az 6. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3 igen szavazat, nincs meg az
egyharmad.

A 7. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be. Ezzel
kapcsolatban kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja a
kormány.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a
javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk, köszönöm szépen.

A 8. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be. Ezzel
kapcsolatban kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja a
kormány.
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ELNÖK: Támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a
javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk.

A 9. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, nincs meg az
egyharmad.

A 10. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, nincs meg az
egyharmad.

A 11. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be. Ezzel
kapcsolatban kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja a
kormány.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a
javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk, köszönöm szépen.

A 12. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, nincs meg az
egyharmad.

A 13. módosító javaslatot szintén Harangozó Tamás képviselő úr nyújtotta be.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazat, nincs meg az
egyharmad.
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A 14. módosító javaslatot Szabó Timea képviselő asszony nyújtotta be. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye. (Jelzésre.) Mile alelnök úr, tessék parancsolni!

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Csak egyetlen egy mondat. Ennek a
módosítónak az a célja, hogy az esetleges hatásköri túllépéseket, vagy incidenseket el tudja
kerülni.

Egy egyszerű példát hozok fel. Hogy ha az őrző-védő vagy vagyonvédő olyan esetben
tapasztal valamilyen rendellenességet, ami nem az ő kompetenciája, akkor ne lehessen neki
hatósági jogköre. Tehát csak kimondottan a szerződésében vállalt feladatai teljesítésére
szorítkozhasson a feladatvégzése.

ELNÖK: A kormányt kérdezem.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Akkor ezt
meg kell indokolnom, ugye? Ez a módosító javaslat arra irányul, hogy a vagyonőr kizárólag a
jogos önhatalom keretei között végezhesse a tevékenységét.

A jogos önhatalom egy polgári jogi fogalom. A polgári jogban, részben a Ptk., részben
a bírói gyakorlat alapján, azt jelenti, hogy a birtok ellen intézett jogtalan támadást - és
aláhúzom: jogtalan támadást - arányos eszközökkel el lehet hárítani. Amennyiben ezt a
fogalmat kiterjesztenénk a vagyonőrre, akkor a jelenlegihez képest lényegesen leszűkítenénk
a jogkörét. Miért? Amikor mondjuk egy Fradi-meccsen átnézi az illetőket, hogy nincsenek-e
tiltott eszközök, akkor nem jogtalan támadást hárít el. Magyarul: hogy ha azt mondanánk,
hogy a jogtalan támadás elhárítása a tevékenységének a kerete, akkor tiltott tárgyakat
mondjuk nem nézhetne meg, beléptetést nem akadályozhatna meg, tehát emiatt nem tudjuk
elfogadni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a javaslatot.
(Szavazás.) 1 igen szavazat, az egyharmadot sem kapta meg.

A 15. módosító javaslatot Bertha Szilvia képviselő asszony nyújtotta be. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 5 igen szavazat. Hat
szavazatnál van meg az egyharmad, tehát az egyharmadot sem kapta meg.

A 16. módosító javaslatot szintén Bertha Szilvia képviselő asszony nyújtotta be.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatja a kormány.
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ELNÖK: Nem támogatja a kormány.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3 igen

szavazat, az egyharmadot sem kapta meg.
Több módosító javaslat nincs. És akkor most kérem az államtitkár urat, hogy a három

tervezett bizottsági módosító javaslatot külön-külön adja elő, és akkor erről szavazunk, hogy
benyújtsuk-e vagy sem. Tessék parancsolni!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm.
Az egyik, amit lényegében az elején a felvezetésben elmondtam: elfogadjuk az országgyűlési
biztos azon ajánlását, amelyik azt javasolja, hogy a vagyonőrök viseljenek kitűzőt.

ELNÖK: Tehát ezt önálló bizottsági indítványként szeretnénk akkor beadni.
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nem
látok ilyet.

Kérdezem, ki támogatja a módosító javaslat beadását, mint bizottsági módosító
javaslatot. Aki igen, kérem, hogy emelje fel a kezét! (Szavazás.) Ez egyhangú, köszönöm
szépen.

A következő!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A másik
bizottsági módosító tulajdonképpen az előzőekben szereplő, leszavazott két bizottsági
indítványhoz kapcsolódik, annyiban, hogy azok jobbított változata. Azt hiszem, a 14. és a 15.,
vagy a 15. és a 16. bizottsági módosító indítvány volt az, amelyik észlelte, hogy a kamara
köztestületi szerepe, meg a végrehajtási jogszabályok között ellentmondás van. Az
ellentmondás valóban fennáll, tehát az IRM-rendelet, meg a törvény nem azonos módon
rendelkezik.

Mi azonban úgy gondoltuk, hogy a köztestületi jellegétől nem lenne célszerű
megfosztani a kamarát. És úgy próbáljuk kiegyenlíteni a két jogszabályszint közötti
ellentmondást, hogy a köztestületi jelleget ezzel a módosítóval megkíséreljük meghagyni.

Magyarul mondom akkor: idáig azért volt köztestület, mert kötelező kamarai tagság.
volt. A kötelező kamarai tagság egy részét több okból is, például az EU-s jogharmonizáció
okából nem lehet megtartani, ezért ez a kötelező állami feladat, ami a köztestületi mivoltnak a
differencia specifikája, elveszik.

Azonban a kamara nagyon fontos szerepet tölthet be a képzés, továbbképzés,
vizsgáztatás kapcsán. Minden kamara, kereskedelmi kamara, iparkamara részt vesz a
képzésben és a vizsgáztatásban. Ez a törvénymódosítás tulajdonképpen akkor arra irányulna,
hogy a képzésben - a képzési irányelvek, az oktatási irányelvek, meg a vizsgáztatás
kidolgozásában - részt vesz a kamara, és akkor ezáltal az előbb említett két jogszabályszint
közötti ellentmondás is megszűnik.

Ugyanakkor - garanciális okokból - ezt a belügyminiszterrel kötött együttműködési
megállapodás alapján teheti, mert sokakban volt olyan félelem, és az előző rendészeti
bizottsági ülésen ez pont az indítvány beterjesztőjétől hangot is kapott, hogy nem lesznek-e
monopolhelyzetben, nem élnek-e vissza azzal, hogy a kötelező kamarai tagság megszűnt, nem
akarnak-e visszaütni, nem támasztanak-e ironikus, irreális feltételeket? Ezért gondoltuk azt,
hogy a belügyminiszterrel kötött megállapodás a monopóliumnak ellene szólhat, lehet egy
korlátja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki ezzel
kapcsolatban szólni. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet.
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Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy bizottságunk önálló módosító javaslatként
benyújtsa ezt. Aki igen, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.

És a harmadik?

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A harmadik
módosító a felhatalmazó rendelkezéseket teszi teljessé. Tehát azáltal, hogy a pirotechnikai
termékekről szóló kormányrendeletben, ami egyébként EU-s jogharmonizációs kötelezettség
körébe eső normákat szabályoz, most notifikáción van kint Brüsszelben, magyarul: hogy
teljesebb körben szabályozhassuk a megoldandó kérdéseket, ezért a pirotechnikai termék
vonatkozásában kibővül a felhatalmazó rendelkezés.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki szólni ezzel
kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.

Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy ezt az elhangzott javaslatot bizottságunk önálló
módosító javaslatként nyújtsa be. (Szavazás.)

A többség támogatja, köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előterjesztőnek.
Tisztelt Képviselőtársaim! Más napirendi pontunk nincs.
Tájékoztatásul közlöm a bizottság tagjaival, hogy a német Bundestag EU-

bizottságának delegációja 2011. március 2-án, szerdán Budapestre látogat. A program szerint
11 órától eszmecserére kerül sor az Európai ügyek bizottságával. Kérem képviselőtársaimat,
hogy akik részt kívánnak venni a találkozón, jelezzék a bizottság titkársága felé!

Köszönjük szépen, képviselőtársaim, a bizottsági ülést bezárom. A jövő héten
valamikor tartunk majd bizottsági ülést, viszontlátásra.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária


