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Napirendi javaslat

1. Dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt kinevezés előtti
meghallgatása
(A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (2) alapján)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kövér László Csaba (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig Tamás Barnabásnak (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

További résztvevők

Balla Gergő (Jobbik) országgyűlési képviselő
Endrésik Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár
Dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt

Megjelentek

Palásti Ferenc vezérőrnagy, a köztársasági elnök Katonai Irodájának vezetője
Dr. Piros Attila rendőr dandártábornok, ORFK hivatalvezető

(Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc)

Az ülés megnyitása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
ülésén. Az ülést megnyitom.

Elsőként külön köszöntöm dr. Kontrát Károly államtitkár urat és dr. Hatala József
rendőr altábornagy urat, országos rendőrfőkapitány-jelöltet. Köszöntöm továbbá Palásti
Ferenc vezérőrnagy urat, a köztársasági elnök Katonai Irodájának vezetőjét, és köszöntöm
továbbá Piros Attila tábornok urat, valamint a sajtó valamennyi kedves munkatársát és a
bizottság tagjait, hölgyeket, urakat.

Tisztelt Bizottság! Jelen van országgyűlési képviselői minőségében Balla Gergő és
Endrésik Zsolt képviselőtársunk. Javasolnám az ő esetükben, hogy a Házszabály 68. §-ának
(2) bekezdése szerint adjuk meg számukra a hozzászólási jogot a mai nyílt bizottsági ülésre.

Kérem, szavazzanak arról, hogy ki az, aki ezt az ügyrendi javaslatot támogatja!
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk az ügyrendi javaslatot.

A határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat elfogadása

Tisztelt Bizottság! Most a határozatképesség megállapítására kerül sor. 13 fő van
személyesen jelen, helyettesítési megbízást adott 4 fő: Iváncsik Imrét Juhász Ferenc képviselő

úr, dr. Simon Miklóst Tamás Barnabás, Farkas Zoltánt Csampa Zsolt és Kövér Lászlót dr.
Mátrai Márta képviselő asszony helyettesíti.

Megállapítom, hogy bizottságunk a helyettesítésekkel együtt 17 fővel határozatképes.
Javaslatot tennék a napirend elfogadására, tisztelt bizottság. A kiküldött meghívóhoz

képest a napirendi pontokban nincs változás, tehát dr. Hatala József rendőr altábornagy,
országos rendőrfőkapitány-jelölt kinevezés előtti meghallgatása az egyetlen napirendi
pontunk.

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk.

Dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos rendőrf őkapitány-jelölt kinevezés
előtti meghallgatása

Rátérünk tehát a napirendi pontunk tárgyalására. A rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 6. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az országos
rendőrfőkapitányt a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A jelöltet a
kinevezést megelőzően az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottsága meghallgatja, és
alkalmasságáról állást foglal. A felkérés megérkezett, az altábornagy úr életrajza kiosztásra
került.

Elsőként megadnám a szót dr. Kontrát Károly államtitkár úrnak, majd ezt követően a
rendőrfőkapitány-jelölt úrnak, és ezek után hangoznak majd el a bizottság tagjai részéről a
kérdések, hozzászólások, vélemények.

Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon.

Dr. Kontrát Károly bevezetője

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök
úr. Tisztelt Honvédelmi és Rendészeti Bizottság! Pintér Sándor belügyminiszter úr
kezdeményezte a miniszterelnök úrnál dr. Hatala József rendőr altábornagy országos
rendőrfőkapitánnyá való kinevezését. Úgy, ahogy az elnök úr hivatkozott a vonatkozó
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törvényi helyre, ennek megfelelően kezdeményezte a belügyminiszter úr a jelölt bizottság
előtti meghallgatását.

Tisztelettel kérem a Honvédelmi és rendészeti bizottságot, a bizottság tagjait, hogy
hallgassák meg Hatala József rendőr altábornagy urat a kinevezése előtt, és a meghallgatás
után döntésükkel támogassák a kinevezését.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Hatala József rendőr altábornagy
úrnak, országos rendőrfőkapitány-jelöltnek. Parancsoljon, altábornagy úr, öné a szó!

Dr. Hatala József expozéja

DR. HATALA JÓZSEF rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt: Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Számomra nagy megtiszteltetés, hogy ezen a
bizottsági meghallgatáson részt vehetek. A képviselő urak és hölgyek az életrajzomat
megkapták, pontosan ismerik szakmai pályafutásomat.

A kérdések előtt egyetlenegy gondolatot szeretnék elmondani, amely az egész rendőri
szakmai pályafutásomon végigkísért, és ezen gondolatok jegyében kívánom, amennyiben
alkalmasnak találnak és kinevezésre kerülök az Országos Rendőr-főkapitányság élére, a
Magyar Köztársaság rendőrségét vezetni és irányítani. Meggyőződésemmé alakult és vált,
hogy rendőrnek lenni az egy családot és embert próbára tevő hivatás, ezt csak emberi és
szakmai tisztességgel lehet végezni. Az eskünkben foglaltakat minden esetben a törvények, az
alkotmány szellemében hajtottam végre és végeztem. Fontosnak tartom, hogy a rendőrség
személyi állománya az emberi méltóságot, az emberi szabadságjogokat messzemenően
tiszteletben tartsa.

Köszönöm, várom az önök kérdéseit.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen, altábornagy úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e
kérdés, hozzászólás. (Jelzésre:) Dr. Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon, öné a szó!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Tábornok Úr!
Néhány szakmai kérdésem lenne, ha lehetséges.

Szeretném kérdezni, hogy lesz-e koncepcionális változás a rendőrség működésében az
ön, illetve a sajtóból tudható egyéb személycserék nyomán. Például terveznek-e strukturális
változást? Jónak tartana-e egy regionális átszervezést vagy egy külön bűnügyi rendőrség
megszervezését? Tisztában van-e a rendőrség anyagi helyzetével? Tudja-e, hogy a mostani
három milliárdos zárolás, ami a Belügyminisztériumot érintette, hogyan érinti a rendőrség
szervezetét? És van-e arról hozzávetőleges száma, hogy mennyi pluszpénz kéne a
rendőrségnek ahhoz, hogy tényleg ideális szakmai munkát tudjon végezni?

Szeretném megkérdezni - a Medgyessy- és az első Gyurcsány-kormány alatt is
közbiztonsági igazgatója volt a rendőrségnek -, hogy 2005-ben tisztában volt-e a REBISZ és a
vidéki bevetési századok felszereltségének hiányosságáról és a rendőr kollégák
felkészületlenségéről? És ön szerint van-e most ilyen területe a rendőrségnek akár anyagi,
akár szakmai értelemben?

És azt szeretném még kérdezni, abszolút szakmai szempontból, hogy kíván-e, akar-e
ön a rendőrség létszám- és eszköz újraelosztásába belevágni, jelesül egy normásításba,
mondjuk lakosságszám és bűnügyi fertőzöttség vagy bármilyen mutatók alapján azt a
területileg aránytalan létszám- és erőelosztást újra elosztani, ami szerintem egy nagyon fontos
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feladat lenne, de nyilván miután nagyon sok érdeksérelemmel jár, ezért nyilván nagyon nehéz
feladat.

A belügyi államtitkár úrhoz lenne még egyetlenegy kérdésem, ha lehet: a belügyi
kormányzattól örültünk volna, ha megtisztelte volna egyrészt a leváltandó rendőri vezetőket,
másrészt a közvéleményt és nem utolsó sorban az Országgyűlést, hogy nem egy bizottsági
meghívóból értesülünk arról, hogy ilyen nagyságrendű személycserékre fog sor kerülni. Én
tudom, hogy az állománygyűlés a helye annak, hogy az állomány előtt ez bejelentésre
kerüljön, de úgy gondolom, hogy ez van olyan szintű dolog, amit az egész országnak és az
Országgyűlésnek is másmilyen módon kellett volna a tudomására hozni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Elsőként válaszadásra megadom a szót dr. Kontrát Károly államtitkár úrnak.
Parancsoljon!

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök
úr. Tisztelt Honvédelmi és Rendészeti Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Először is azt
szeretném még kiegészítésül mondani a fölvezetőmhöz, hogy kitűnő jelöltet tudunk javasolni
a tisztelt Honvédelmi és rendészeti bizottságnak Hatala tábornok úr személyében.

A második pedig: ha visszagondol a képviselő úr az elmúlt időszakra, az elmúlt
harminc napra, Pintér Sándor hivatalba lépésekor és a bizottsági meghallgatása során is
kifejezte azt az álláspontját, hogy először értékeli a rendőri vezetők munkáját, és azt követően
hoz személyi döntéseket.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos és felelős munka volt, a
legnagyobb figyelemmel, felelősséggel végezte ezt a munkát a belügyminiszter úr és a
Belügyminisztérium vezetése. A hatályos jogszabályok, a hatályos rendőrségi törvény teljes
mértékben való tiszteletben tartásával és annak alapján cselekedett a belügyminiszter úr,
amikor kezdeményezte az országos rendőrfőkapitánnyá való kinevezését Hatala tábornok
úrnak, és azonnal megkereste a törvény szerint az illetékes Honvédelmi és rendészeti
bizottságot. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy felelősen, törvénytisztelően, törvényesen és
az ország érdekében eljárva teszi meg a Belügyminisztérium vezetése a lépéseit. Szeretném
emlékeztetni a tisztelt Honvédelmi és rendészeti bizottságot arra is, hogy a parlament által
elfogadott kormányprogram kiemelt nemzeti ügynek tekinti a közbiztonság és a közrend
helyreállítását, ebben - a közrend és közbiztonság helyreállításában - elkötelezett a
kormányzat.

Azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt esztendőkben, az elmúlt években a magyar rendőrség
elvesztette az emberek támogatását, bizalmát. Úgy gondoljuk, hogy a rend érdekében nemzeti
ügynek tekinthető, hogy új rendőrség szülessen. Az új rendőrségnek értékeiben, erkölcsében,
mentalitásában, gondolkodásában gyökeres változtatásra van szükség. Ehhez az új
rendőrséghez, ehhez az új feladathoz, ehhez az új szemlélethez, ehhez az új értékrendszerhez
új vezetőkre van szüksége a rendőrségnek. Szemléletváltásra, változásra van szükség, ezért
tette meg belügyminiszter úr a kezdeményezését. A többi személyzeti változást, személyzeti
döntést, személycserét pedig szintén a hatályos jogszabályok, a rendőrségi törvény alapján ezt
követően fogja megtenni, és erről a tisztelt bizottságot, az ország nyilvánosságát, a
parlamentet a törvényben meghatározott módon fogja tájékoztatni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Hatala József altábornagy úrnak.
Parancsoljon, öné a szó!
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HATALA JÓZSEF rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt: Köszönöm
szépen. Képviselő úr, ha megengedné, a következővel kezdeném a válaszadásomat. Ha jól
értettem a kérdését, az arra vonatkozott, hogy 2005-ben tisztában voltam-e a rendőrség akkori
állapotával mint közbiztonsági főigazgató.

2004 elején készítettem egy jelentést az országos rendőrfőkapitánynak, nevezetesen
hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásra való felkészülés jegyében milyen hiányosságai
vannak a Magyar Köztársaság Rendőrségének. A jelentés elsősorban a csapatszolgálati
tevékenység problémáit vetette fel. Emlékezetem szerint az akkori főkapitány egy
feljegyzéssel tulajdonképpen nem igazán foglalkozott ennek a jelentésnek a kérdésével,
különösen akkor nem, miután a számítások után kiderült, hogy ennek a rendbetétele durván
20 milliárdos költségvetést igényel. Gyakorlatilag az a megfogalmazás, hogy amennyiben
ezen a területen a Magyar Köztársaság Rendőrsége nem lép, a hiányosságok miatt az európai
uniós kötelezettségeinkből adódó rendezvényeknél előfordulhat kaotikus és nemkívánatos
esemény, aminek nem fog a magyar rendőrség megfelelni. Ebben az időszakban az akkori
országos főkapitány szerintem nem kellő eréllyel járt el. Úgy tudom, hogy bizonyos
vonatkozásban - ahogy az eseményeket már kívülről néztem mint nyugalmazott rendőr - ezen
jóslatok egy része bekövetkezett, és láthatóak voltak a főváros, illetve az ország közterületein.
Felelősségteljesen jártunk el. Pontosan a hierarchiában elfoglalt helyem és a szakmai
lojalitásom és a vezetőm iránti lojalitásom miatt ennél többet nem volt módom, lehetőségem
tenni.

Természetesen egy rendőrségnek a szervezete soha nincs befejezve. Az élet változik, a
bűnözés is változik, újabb bűncselekmény-elkövetési formák jelennek meg, és a magyar
rendőrségnek és minden rendőrségnek ehhez a változáshoz a szervezetét hozzá kell igazítani.
1910-ben a magyar rendőrségnek nem kellett harcolnia a bűnözéssel az informatika területén
vagy adott esetben nem kellett a szomszédos és szerzői jogokkal, de ma ez egy komoly
probléma, és ehhez mindig hozzá kell igazítani a szervezetet. Szervezeti változást ad hoc
jelleggel, ötletszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy most új vezetői beosztásba kerül valaki
és rögtön átszervez, nem tartom helyesnek. Kiérlelt értékelő-elemző munka után, a bűnözés
folyamatait elemezve lehet és kell a szervezetet igazítani az aktuális állapotokhoz. Ebből
adódóan biztos, hogy a szervezeten valamilyen finomítást kell tenni. Mindenkivel, aki a
szervezetben dolgozik, és elfogadja az esküjében foglaltakat és a törvények tiszteletét, és
becsülettel, tisztességesen dolgozik, együtt kívánok tenni. Természetesen aki ezeknek az
igényeknek nem felel meg, kulturált módon más beosztásba, más területre irányítva
gondoskodni fogunk róla.

Hangsúlyozottan kapcsolódnék Kontrát államtitkár úr mondásához: legfőbb
feladatomnak tekintem a rendőrség szolgálati fegyelmének és rendjének erősítését, a
parancsnoki munka tekintélyének visszaállítását, a felelősségi rendszer rendbetételét. Nem
lehet azon gondolkodni, hogy mit fog szólni a főnököm, ha ezt vagy azt teszem. A törvény és
a beosztási hierarchia mindenkinek pontosan meghatározza, hogy milyen mozgási lehetősége
van. Joggal elvárható, hogy tegye. Az állampolgárok nem azért fizetnek adót, hogy nem
megfelelő munkavégzésért tulajdonképpen illetményt és pénzt kapjanak.

Ezekből az elmondottakból az következik, hogy először teljes mértékben szeretnék
tájékozódni a rendőrség valós helyzetéről. Az új hatályos törvény szerint most zajlik, illetve
előkészítés alatt van a szervezet átadás-átvétele. Információim és ismereteim vannak a
rendőrség nehéz helyzetéről és gazdálkodási körülményeiről, mélyreható ismereteim vannak
az állománynak az egzisztenciális helyzetéről és problémáiról. Úgy gondolom, hogy ezeket a
lehető legrövidebb időn belül orvosolni kell, mert azok az emberek, akik esküjük letételekor
bizonyos jogokról lemondanak és plusz terhet vállalnak, azok joggal várhatják el, hogy
bizonyos területen kiegyensúlyozottabb egzisztenciával, megbízhatóbb családi háttérrel
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éljenek, mert akkor az az elvem megbicsaklik, hogy családot próbára tevő hivatás, ha a család
otthon anyagi gondokkal küzd, és állandó problémával szembesül a rendőr.

Ennyit szerettem volna elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés,
hozzászólás. (Jelzésre:) Tóth képviselő úr. Parancsoljon, öné a szó!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Jelölt Úr! Én a magam
részéről dr. Kontrát Károly államtitkár úrnak a mondataihoz szeretnék egy kis kiegészítést
tenni.

Én egy olyan körzetnek és egy olyan községnek vagyok a polgármestere, amely
bűnügyileg fertőzött területként nevesedik a megfelelő statisztikákban, ahol is napi szinten
történnek betörések, lopások, rablások, és ahol bizony-bizony előfordul az, hogy a rendőrök
beküldik a polgármesterhez az állampolgárt, a sértettet, hogy majd az intézkedik, meg hát az
az ő kompetenciája. Tehát szent meggyőződésem, hogy miközben a 2006-os
demonstrációknál sem a politikum, sem a rendőrség nem nagyon gondolkodott, és még a
törvénytelenségnek bizonyos formáját is gondolkodás nélkül felvállalták, hogy szétverjék és
akár emberek tömegeit is nyomorékká tegyék, aközben a rendőrség bátortalan, és megfelelő

törvényekkel nem volt kellőképpen felszerelve. Tehát szent meggyőződésem, hogy olyan
törvényekre és olyan rendőrségre van szükség, amely a Magyar Köztársaságban tudja és
kötelessége biztosítani a megfelelő közbiztonságot akár éjszaka, akár nappal, és nem várjuk el
semmiféle fajta civil szerveződésektől, hogy majd ők vigyáznak rá. Nem az ő dolguk.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót. Parancsoljon!

DR. HATALA JÓZSEF rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt:
Meggyőződésem, hogy a szolgálati rend és fegyelem erősítésével, a törvények betartásával
javítani lehet az állampolgárok megítélésén, a biztonságérzetükön. Úgy gondolom, hogy az
állampolgárok bizalmát nem lehet kikövetelni, az egy reménytelen vállalkozás, azért a
szolgálatban, a szolgálaton kívül is, minden órában, minden percben tenni kell. Egy életstílus,
egy életmód rendőrnek lenni, és bizonyos esetekben a rendőri hivatás magányosságra ítélteti
az embert. Bizonyos dolgokat nem tehet meg és bizonyos dolgoktól el kell hogy zárkózzon, és
bizonyos értelemben a közösség is, mivelhogy rendőr, annak egy része távolságot tart a
rendőrtől. Ezt a magányosságot mindenféleképpen egy egzisztenciális segítséggel,
támogatással segíteni kell, elviselhetővé kell tenni. Csak a törvények szerinti eljárást tartom
elfogadhatónak.

Én úgy gondolom, hogy itt a rendőrségnek a mindenkori gazdasági és működési
feltételei a politika világába tartoznak, azzal kell a feladatunkat megoldani, ami van, azzal az
eszközzel, ami van. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogok mint főkapitány mindent elkövetni
azért, hogy a magyar rendőrségnek a működési feltétele ne jobb, ne eredményesebb legyen.
De bármilyen anyagi megerősítést is kap a rendőrség, bármilyen új technikát, hiszem és
vallom, hogy a falak ereje a védők lelkében van.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hozzászólásra megadom a szót Juhász Ferenc
képviselő úrnak. Parancsoljon, öné a szó!
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JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen. Én véleményt szeretnék
mondani, miközben itt a balomon ülő kollégák meg, ha minden igaz, kérdeznének. Ezt
követően, hogyha visszatérhetünk egy véleménykörre, akkor azt örömmel vennénk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ahogy a képviselő úr óhajtja. Kérdés? (Jelzésre:) Rubi Gergely képviselő úr,
parancsoljon! (Dr. Dorosz Dávid megérkezik az ülésre.)

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni a
főkapitányjelölt úrtól, hogy amennyiben egy rendőr együttműködne esetleg egy polgárőr
egyesülettel, mondjuk a szerbiai polgárőr egyesülettel, akkor dezertőrnek fogja-e tartani.

Illetve a második kérdésem az lenne, hogy meg fogja-e védeni a rendőröket abban az
esetben, sokszor hallottuk a sajtón keresztül, hogy ha egy rendőr elfogott egy bűnözőt, a
végén ő húzta a rövidebbet, mert esetleg úgy indokolta a helyzet, hogy kényszerítő eszközt
kellett alkalmaznia, esetleg lőfegyvert, és azonnal felfüggesztették a rendőrt. Ki fog-e állni a
rendőrök mellett?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót az altábornagy úrnak.
Parancsoljon!

DR. HATALA JÓZSEF rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt: Minden
rendőr mellett, aki a szolgálati előírásokat, a törvényt betartja, ki fogok állni, de nem vagyok
hajlandó törvénytelenségeket, jogtalanságokat elviselni. Minden kérdéses, esetlegesen
problémás ügynél korrekt, tisztességes kivizsgálást ígérek, és azt fogom tenni. Úgy gondolom,
hogy a rendőri pályafutásom alatt ilyen ügyekben soha nem ért kifogás és támadás. Pontosan
tudom, hogy egy rendőri intézkedés során az intézkedés hevében három másodperc alatt
hozandó döntéseknél becsúszhatnak hibák, tévedések. Ezeket a hibákat, tévedéseket korrektül,
tisztességesen el kell ismerni, a szükséges tanulságokat le kell vonni, adott esetben az
állomány okulására kell hozni. De ha abban nem érhető tetten a sunyiság, az alattomosság, a
szándékosság vagy a bosszúállás, akkor ha lerendeztük az ügyet, az élet megy tovább, és ez a
rendőr ugyanúgy tisztességes tagja lehet a rendőrségnek.

Hogy milyen polgárőr szervezettel dolgozhat együtt a rendőr: a polgárőrségről szóló
törvény pontosan szabályozza, hogy mely tevékenység minősül polgárőr tevékenységnek. Ez
a törvény van hatályban, és ennek a törvénynek a szellemében kívánok együttműködni a
polgárőr tevékenységet végző emberekkel. Hogy a polgárőr egyesületek egymás között
bizonyos viszonyaikat hogy rendezik, az nem a Magyar Köztársaság rendőrségének a dolga.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kérdésre megadom a szót dr. Harangozó
Tamás képviselő úrnak. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Tábornok úr, nagyon
szépen köszönöm a válaszokat. Két dolgot ha még egyszer megkérdezhetnék, hogy tud-e
mondani egy nagyságrendi számot, hogy körülbelül mennyi pluszforrásra lenne szüksége a
rendőrségnek. És ha már a múltat feszegettem, természetesen a lényege az volt a
kérdésemnek, hogy lát-e most olyan területet, mint amit ezek szerint akkor is látott, hogy
azzal ott gond van, ami hasonlóan esetleg anyagi, felszereltségi vagy szakmai értelemben
probléma a rendőrségnél, és kéne kezelni.
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Véleményként meg szeretnék még annyit elmondani, hogy egyáltalán nem vonjuk
kétségbe, hogy a belügyminiszter úrnak joga van megválasztani a rendőri felsővezetőket,
akikkel együtt kíván dolgozni, ezt szeretném leszögezni. Én nagyon örülök neki, hogy ígéretet
kaptunk most a tábornok úrtól is, hogy a leváltásra kerülő rendőri vezetőkkel szakmai
életútjuknak megfelelően fognak bánni. Ez egy tisztességes és elfogadható eljárás, tekintve
azt, amit Hende Csaba a Honvédelmi Minisztérium területén az utóbbi időben ezen a területen
tett. A tábornok úr szakmai felkészültségét nagyra értékeljük, támogatni fogjuk egyébként a
rendőrség megerősítésében végzett munkáját. Kinevezése azonban megítélésünk szerint a
kormánytöbbség felelőssége, a tartózkodásunk ennek fog szólni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Reagálásra megadom a szót az altábornagy úrnak,
parancsoljon!

DR. HATALA JÓZSEF rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt: Az én
jelenlegi ismeretem szerint, mivel említettem, az átadás-átvétel még nem fejeződött be, most
zajlik, pontos képet akkor tudok mondani a rendőrség anyagi helyzetéről. Az én tudomásom
szerint jelen pillanatban egy 4,2 milliárdos hiány mutatkozik a rendőrség költségvetésében,
illetve a költségvetési tárgyaláson bizonyos szempontokat figyelembe véve és várható
feladatokat véve egy közel 10 milliárdos pluszigényt támasztottak a megyei rendőr-
főkapitányságok. Ennek valósságát vagy jogosságát most nem tudom megítélni, ezt a
belépésem után tudom megmondani.

Meggyőződésem, hogy a költségvetés biztosítását stabilizálni kell, nem lehet a
rendőrség működését bevételekhez kötni, át kell tekinteni az objektív felelősséggel
kapcsolatos bírságolási gyakorlatot. Ezt egyébként is a lakosság meglehetősen morózusan
fogadta és nagy kritikával illeti, nem egy esetben szinte adóbehajtásnak minősítették. Át kell
tekinteni, és ezt úgy kell áttekinteni, hogy a közlekedés biztonságában elért eredmények és
vonzatok semmiféleképpen ne károsodjanak, ne romoljanak. Nagyon fontos, hogy az ország
közlekedésbiztonsága tovább javuljon, hisz az ország még az én főigazgatói koromban
csatlakozott egy olyan programhoz, amely a közlekedési balesetek 50 százalékos csökkentését
vállalta, ami a nemzetgazdaságnak is jelentős megtakarítást okoz, ha ez a program sikerül.

Köszönöm, ezt szerettem volna elmondani.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hozzászólásra megadom a szót dr. Mátrai Márta
képviselő asszonynak, parancsoljon!

DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Tábornok Úr! Államtitkár Úr! Én egy olyan kérdést szeretnék feltenni
önnek, hogy én rendkívül fontosnak tartom a közrend és a közbiztonság fenntartását, illetőleg
megszilárdítását, és Somogy megyei tapasztalatokat hozok fel, amikor is azt mondom önnek,
hogy tervezi-e a jogszabályok módosítására javaslat megtételét. Annál is inkább, mert mi úgy
látjuk lent a kistelepüléseken, és olyan jelzések jönnek, hogy a közrend és a közbiztonság
valahogy ott bicsaklik meg, hogy az intézkedő rendőr nem mindig mer eljárni az elkövetővel
szemben. Teszi ezt azért, mert van egy olyan lehetőség, hogy azonnal a feletteséhez fordul az
elkövető, és ezáltal esetleg ő egzisztenciálisan is hátrányba kerülhet.

Meggyőződésem az, hogy a közrend és a közbiztonság megszilárdítása és ennek a
betartása mindenki számára kötelező, és a vidéken, a kistelepüléseken élő embereknek a
biztonságérzete és a rend betartása egy nagyon fontos kérdés lenne. Tervez-e ön ezzel
kapcsolatban valamilyen lépést, illetőleg ha szükségeltetik, akkor foglalkozik-e jogszabály-
módosítási javaslattétellel vagy gondolt-e erre?
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót az altábornagy úrnak.
Parancsoljon!

DR. HATALA JÓZSEF rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt:
Természetesen én nagyon fontosnak tartom, hogy a hatósági jogosítvánnyal élő rendőr
intézkedéseivel szemben az állampolgárnak adott esetben jogorvoslati lehetősége legyen és
panaszjoga. Ezt semmiféleképpen nem kívánom korlátozni, sőt, nagy segítség a lakosság
részéről, ha korrekt, tényeken alapuló panaszok érkeznek. Természetesen egy rosszul
értelmezett gyakorlat miatt mindenért panaszkodnak. Előre látható a panaszból, hogy ezt azért
panaszolja, hogy az eljárást húzzuk, és minél jobban elkerüljük a kötelező penitenciát.
Mindent el fogok követni, hogy ebben az esetben a parancsnokok helyesen értelmezzék az
állampolgári panaszjogot, és előre prejudikálva semmiféle szankciót és hátrányt ne
okozzanak. Nem is okozhatnak, mert ha a parancsnok jogtalanul hátrányt okoz, én úgy
emlékszem, az katonai bűncselekményt követ el, ezért én egyébként mindent megteszek.

Természetesen ha - és eddig is szakmai munkám során - olyan körülményt, tényt
észlelek, ami abba az irányba viszi el, hogy a jelenlegi gyakorlatot az idő meghaladta és
változtatni kell, akkor jogszabály-változtatással vagy új jogszabály-alkotási javaslattal éltem
vagy élek a minisztérium felé. Tudomásom szerint a jelenlegi helyzet értékelését követően a
jelenlegi vezetés is összegyűjtötte azokat, amelyeknél változtatást vagy módosítást igényel.
Jelenlegi ismeretem szerint ennek jelentős alapja és időszerűsége van, úgyhogy ezt én
komolyan gondolom.

Köszönöm. (Dr. Mátrai Márta: Köszönöm szépen.)

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hozzászólásra megadom a szót Endrésik Zsolt
képviselő úrnak. Parancsoljon!

ENDRÉSIK ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Először is
köszönetet szeretnék mondani azért, hogy mint nemzetbiztonsági kockázati tényező, szót
kaphatok itt a bizottsági ülésen. Három nagyon rövid kérdésem lenne altábornagy úrhoz, de
elég fontosak.

Az első, hogy ezt a 3500 fős létszámbővítést hogyan szeretnék megoldani, mivel
tudjuk azt, hogy a rendőr szakközépiskolák kibocsátási létszáma a felét sem éri el ennek a
számnak, viszont azt látom a rendőrség honlapján, hogy már a nyugalmazott rendőröket, igaz,
visszavárják a kötelékbe, ez elegendő lesz-e a létszám feltöltésére.

A második kérdésem, hogy minden faluba, minden településre ígértek rendőrt, igaz,
kmb-st, hogy a szolgálatilakás-program hogyan és milyen módon fog megvalósulni.

A harmadik pedig: ugyanúgy, mint a honvédségnél, a rendfokozatok eloszlása eléggé
egy felborult piramisalakot mutat, és a 40 ezres állományból körülbelül 10 ezer főtiszt van.
Ezt az anomáliát hogyan tudják majd kezelni?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi kiegészítést hadd tegyek, hogy nem mint
kockázati tényező kapott szót, hanem mint országgyűlési képviselő, és eddig is kapott minden
ülésen.

Válaszadásra megadom a szót Hatala altábornagy úrnak.

HATALA JÓZSEF altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt: Tisztelt Képviselő
Úr! Emlékezeteim szerint a Magyar Köztársaság Rendőrségének volt egy időszaka, amikor
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jelentős létszámhiánnyal küzdött. Ez emlékezetem szerint hatványozottan jelentkezett a ’90-es
évek elején és ’98-2002 között is. Megtaláltuk akkor is a módját, hogy lehet a hiányt pótolni
és hogy lehet egy oktatási intézet kibocsátási kapacitását megemelni. Biztosíthatom a
képviselő urat, hogy ennek az ismeretnek és gyakorlatnak a birtokában ezt a problémát is meg
fogjuk oldani. Természetesen reményeim szerint a két év múlva újonnan belépő rendőrök
jobb egzisztenciális feltételek közé kerülnek, és nemcsak egzisztenciális, hanem szolgálati
munkafeltételek, élet- és munkakörülmények közé is.

Nagyon fontosnak tartom, hogy elsősorban a kistelepüléseken, mezőgazdasági
területeken a rendőri szolgáltatás, a rendőri tevékenység a lakosság közelében menjen, ott
legyen, ahol a lakosság mindennapjai zajlanak. Ennek a fő bázisa a körzeti megbízotti
szolgálat. Volt időszak, amikor egy nagyon jól ellátott és felszerelt körzeti megbízotti
szolgálat volt. Ezt valamilyen oknál fogva átértékelték, megszüntették és a technikai és
infrastrukturális bázisa megszűnt, amit a mai napig sem sikerült pótolni. Természetesen az
önkormányzatok segítségével, egy jó együttműködés keretében, bizonyos pénzösszeg
ráfordításával a körzeti megbízottak elhelyezése megoldható. A világon más országokban is
ilyen jellegű szolgálatnak nagyon jól kialakult hagyományai és tapasztalatai vannak. A körzeti
megbízott lakhelye egyben a szolgálati lakása, építészetileg ez pontosan megoldható, hogy az
épület egyik fele alkalmas a lakossággal való kapcsolattartásra, adott esetben bizonyos
időkorlátozásig őrizetet, illetve elfogott személy előállítását megejteni, illetve a család
szeparált módon el tud zárkózni ettől a szolgálati munkától. Eleven részesévé válik a rendőr
az ott élő közösségnek. Természetesen itt megint az jön, hogy példaértékű rendőri életet kell
élni ahhoz, hogy egy jó rendőr egy jó körzeti megbízott legyen. Ezeket a körzeti
megbízottakat megfelelő helyükön kell értékelni, mert szélesebb tudást igényel és szélesebb
jogosítványaik is vannak, mint egy átlagrendőrnek. Úgy gondolom, ez is megoldható.

Örökös téma, hogy tiszt, tiszthelyettes, hány tiszt kell a magyar rendőrségnél, hány
főtiszt, hány tiszthelyettes. Vannak rendőrségek, ahol nincsenek ilyen rendfokozatok, és ott is
adva van a képzettség és a beosztás szerint, hogy mit hogyan nevezzenek. Át kell tekinteni,
hogy minden beosztásban olyan embert kell alkalmazni, akinek az a feladat a képzettségének
megfelel, és meg kell találni a módját, hogy milyen elismerésben és milyen javadalmazásban
részesüljön. Ez a magyar gyakorlat szerint a tiszti rendfokozathoz és főtisztihez kötődnek az
illetményeknek egy jelentős részében. Gondom lesz rá, hogy ez ismételten áttekintésre
kerüljön, és lehetőleg egy egészséges arány alakuljon ki.

Egyébként úgy gondolom, hogy a magyar lakosság is hozzászokott, szinte abban él,
hogy tiszti rendfokozatot, katonai rendfokozatot viselnek a rendőrök. Egy más rendszerre át
lehet térni, lehet hogy indokolt is, de egy pillanatra a lakosságnak zavart okozna, hogy most
egy felügyelő az kicsoda, most pontosan tudja, hogy ki egy hadnagy, ki egy főhadnagy,
körülbelül el tudja helyezni, ezekkel azért egy kicsit előrelátóan kell gondolkodni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő

úrnak. Parancsoljon! Vélemény.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Államtitkár Úr! Tábornok Úr!
Tisztelt Képviselőtársaim! Az államtitkár úr azzal kezdte, hogy felelős és törvényes a
kezdeményezés. Igen, felelős is meg törvényes is a kezdeményezés, ugyanakkor mégsem
stílszerű. Mégis azt kell mondani, hogy egy ilyen szituációban akkor, amikor egyébként éppen
a sajtó és a média érdeklődése is jelzi azt, hogy mennyire sarkalatos kérdés ma a
közbiztonság, a közrend kérdése, a rendőrség irányításának a kérdése, akkor nyilvánvalóan
elvárható minimum az, hogy ne bizottsági meghívóból értesüljön az ember a személyi váltás
szándékáról. Még egyszer mondom: felelős és törvényes, de az eljárás maga furcsán hatott.
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Ami a tábornok úr mondatában megjelent - Dobót idézve -, hogy hol van az erő. Igen,
akkor van ereje a rendőrségnek, hogyha mindannyian hasonlóképpen gondolkodunk arról,
hogy a törvények szerint kell eljárjon. Valamennyiünk felelőssége és kötelessége a közrend,
közbiztonság fenntartásában megtenni mindazt, amit meg lehet, és egyébként megfelelő

feltételeket biztosítunk, személyi és egyébként tárgyi feltételeket biztosítunk a rendőrség
működéséhez.

Ma a közbiztonsággal kapcsolatos társadalmi közérzet messze rosszabb, mint amit
egyébként általában az egyszerűen nyomon követhető statisztikai adatok igazolnának. Ennek
alapvetően az az oka, hogy az elmúlt nyolc esztendőben sajnos a politikai ütközőzóna
közepére került a rendőrség mindenféle munkájában és tevékenységében, és teljesen
természetesen ez demoralizál, teljesen természetesen elveszi egyrészről az erőt, másik részről
pedig fokozza a bizonytalanságot. Mi - mint ahogy Harangozó Tamás képviselőtársam is
mondta - alapvetően érdekeltek vagyunk abban, hogy Magyarországon legyen egy erős,
jogszerűen működő, kiszámítható rendőrség, amely megkapja a személyi és tárgyi feltételeket
és amely garantálja a magyar állampolgárok biztonságát.

De, kedves képviselőtársam, azt azért tudni kell, hogy 20 milliárdos lyuk volt akkor,
amikor Hatala tábornok úr vizsgálatot végzett és előterjesztést tett, és mindannyian tudjuk,
hogy 20 milliárdos lyuk, lehet, hogy ez csak 5 és lehet, hogy 25, de van ma is a működési
feltételekben. Hiszen hogyha ön ténylegesen ismeri - és nincs okunk feltételezni, hogy ne
ismerné - az állomány élet- és munkakörülményeit, személyi feltételeit, akkor pontosan tudja,
hogy ez a lyuk létezik. Ennek betoldozására, befoldozására mi készek vagyunk támogatást
nyújtani, egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, hogy működni kell és rendnek kell lenni.

Az ellen a magatartás ellen azonban, amit itt is csíráiban érzek, az ellen azért föl kell
picit lépni. Föl kell lépni, mert én pontosan értem azt a politikusi felháborodást, amely a piti
lótolvaj, miközben emberkedik a rendőrrel, megbüntetését igényli, de azt kell önöknek
mondanom, hogy a jog előtt mindenki egyenlő, és a piti lótolvaj, aki a rendőrrel emberkedik,
ugyanúgy regulázásra szorult, mint az a politikus, aki rendőrrel emberkedik. Ebben nincs
kivétel. Azaz hogyha mi magunk saját működésünkkel, tevékenységünkkel ássuk alá a
rendőrségnek a tekintélyét, kétfajta mércét akarunk használni és használtatni, akkor
hozzájárulunk ahhoz, hogy a védők ereje az egyébként ebben a kérdésben sokkal gyengébb
legyen.

Éppen ezért azt gondolom, hogy illő és nem zavaró kérés, és talán kormánypárti
képviselőtársaim is elfogadják, ha azt kérjük, hogy miután ön tájékozódott a rendőrség
jelenlegi állapotáról, megismeri a helyzetet magát, megfogalmazza azt a koncepciót, ami
alapján majd működni akar, ha tetszik, akkor már tudja azt, hogy milyen személyi és
szervezeti változásokat fog végrehajtani és milyen fejlesztéseket igényel, akkor szívesen
látnánk a bizottság ülésén, egyszerűen azért, mert ez egy olyan horderejű kérdés, ami nagyon
fontos.

Ha nem ön ül itt, akinek a szakmai előélete makulátlan, akkor egészen bizonyosan azt
kellett volna mondani, hogy azzal, amivel ön ideült, az kevés, hiszen nem mondott a
rendőrség átalakítására, működtetésére, múltjára és jövőjére vonatkozóan érdemi információt.
De a lojális ellenzék, az e kérdésben lojális ellenzék magatartását szeretnénk tanúsítani azzal,
hogy értjük, a későbbiekben meg várjuk azt, hogy ezzel kapcsolatosan adjon a bizottságnak is
és azt gondolom, hogy a közvéleménynek is tájékoztatást.

A tábornok úr pontosan tudja, hogy a rendőri állomány az alapvetően fiatal,
alapvetően tapasztalatlan és a térségi elrendezésében pedig kiegyenlítetlen. Nagyon jó volna,
hogyha azt, ami az elmúlt időszakban elindult, és nyilvánvalóan kormánypárti
képviselőtársaim az előző időszakban elmondták, hogy miért volt rossz az, ami működött, de
néhány jó folyamat elindult, hiszen a borsodi, szabolcsi települések rendőrökkel történő
megerősítése az nem így kezdődött (Csettint az ujjával.), közbiztonság sem így lett (Ismét
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csettint az ujjával.) egyik pillanatról a másikra, hanem valószínűleg ebben voltak már fontos
megelőző lépések. Nos, ezeket figyelembe véve, ezeket folytatva és teljesen természetesen
értve azt, hogy új helyzetben, új zenével új tánc is indul, mindenféleképpen szükséges,
hogyha ez a tánc arról szól, hogy egy demokratikus ország demokratikus rendőrsége a rendet
és a közbiztonságot fenntartja. Ebben támogatni tudjuk, már a tevékenységében támogatni
tudjuk.

Engedje meg, hogy befejezésül hadd mondjam azt, hogy azért ne mulasszanak el
alkalmasint az előző rendőri vezetésnek annyit mondani, hogy amit tenni lehetett olyan
körülmények között, az rendben volt, és amit meg elrontottak, nyilván azt is meg kell tenni.
Nagyon fontos, hogy a kontinuitás általában az ilyen szervezeteknél biztosított legyen. És
hogyha ez biztosított, akkor azt gondolom, hogy a bizalom, az állomány személyes bizalma is
erősödik, ami szintén a védők erejét erősíti. Hát én azt kezdeményezem, tanácsolom, hogyha
ez nem túl bántó és zavaró, hogy ennek megfelelően járjon el a munkája során, és ezt tartsa
szem előtt: a haza mindenek előtt.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az altábornagy urat, hogy kíván-e reagálni az
elhangzottakra. (Dr. Hatala József jelzi, hogy igen.) Parancsoljon, öné a szó!

DR. HATALA JÓZSEF rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt:
Képviselő Úr! Természetesen bármikor, amikor a bizottság igényli, munkámról és a rendőrség
tevékenységéről számot fogok adni. Ez, úgy gondolom, hogy alapvetően a demokratikus lét
feltétele. Állok elébe! Nem ígérhetem, hogy a holnapi naptól vagy a kinevezésemet követően
minden hiba megszűnik, egy 45 ezer fős testületben mindig adódnak problémák. Én korrekt,
tisztességes magatartást és korrekt, tisztességes eljárást ígérek mindenkivel szemben, az
állampolgárral szemben, a rendőrrel szemben, mert ezt csak úgy lehet rendezni.

A gondolatainak a jelentős részével egyet tudok érteni, munkámat a közbiztonság
javítása érdekében, erőmet nem kímélve fogom végrehajtani. Úgy gondolom, hogy a
képviselő úr emlékszik a közös együttműködésünk időszakára, pontosan ismeri az én ez
irányú magatartásomat és elveimet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólóként megadom a szót Dorosz Dávid
képviselő úrnak. Parancsoljon!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést kérek az
altábornagy úrtól, egy másik bizottsági ülésen kellett részt vennem, ezért nem tudtam itt lenni
a beszámolója első felén. Gyors leszek, ígérem.

A roma összekötőtiszti hálózatról szeretném kérdezni, hogy ennek a gyakorlatban
kifejtett működéséről mit gondol. Illetve az utóbbi években, hónapokban több, roma fiatalok
pályára állítását segítő kezdeményezés indult el, és erről szeretném a véleményét, illetve a
jövőben kifejtendő intézkedéseiről kérdezni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót az altábornagy úrnak,
parancsoljon!

DR. HATALA JÓZSEF rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány-jelölt:
Köszönöm szépen. Rendőri pályafutásom alatt számtalan roma kisebbséghez tartozó
munkatársam volt, és igazán jó tapasztalataim vannak: nagyon sok jó, kiváló nyomozót,
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közrendvédelmit és parancsnokot, adott esetben értékelő-elemző munkatársat ismertem meg
bennük. Természetesen egyetértek azzal, és ez a roma kisebbségi hálózat nem újkeletű, a
magyar rendőrségnél ez mindig működött, továbbra is mindent el fogunk követni, hogy minél
több roma fiatal legyen alkalmas arra, hogy a rendőri testülethez belépjen. Végig kell
gondolni, hogy ugyanez a gyakorlat, hogy pályára állítás anyagi vagy valamilyen megoldással
folytatható-e, milyen mértékben. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés énnálam abszolút nyitott
elképzelés.

Köszönöm, ennyi.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólás híján a napirendi
pont vitáját lezárom.

Határozathozatal

Kérdezném, hogy az elhangzottak alapján ki az, aki támogatja dr. Hatala József rendőr
altábornagy országos rendőrfőkapitánnyá történő kinevezését. Kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm
szépen.

Megállapítom, hogy a bizottság dr. Hatala József úr országos rendőrfőkapitánnyá
történő kinevezését 14 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.

Nagyon köszönöm meghívottainknak a megjelenését, a bizottság tagjainak a munkáját
és a sajtó tisztelt képviselőinek a jelenlétét. A bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen.
(Dr. Kontrát Károly: Köszönjük szépen!)

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 49 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Dancsecs Dóra


