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Napirendi javaslat

1. A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat (T/580. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

Meghívottak:
Belügyminisztérium képviselői

2. Döntés a Független Rendészeti Panasztestület összeférhetetlenség okán megüresedő

helyére javasolt személy jelöléséről (Döntés a jelölt személyéről)
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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
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz)
Farkas Zoltán (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) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) távozása után Tóth Gábornak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

További résztvevők

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

Hozzászólók

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 35 perc)

Az ülés megnyitása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
tagjait. Az ülést megnyitom. Külön köszöntöm körünkben dr. Felkai László urat, a
Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárát, továbbá valamennyi kedves vendégünket,
munkatársakat, szakértőket és minden megjelentet.

Tisztelt Bizottság! Jelen van országgyűlési képviselői minőségében Volner János,
Balla Gergő és Endrésik Zsolt képviselőtársunk, és javaslom, hogy a Házszabály 68. § (2)
bekezdése szerint adjuk meg számukra a hozzászólási jogot a mai nyílt bizottsági ülésünkre.

Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat elfogadása

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség megállapítására kerül sor. Tizennyolc
képviselő van jelen, helyettesítéssel pedig egy: dr. Kövér Lászlót Csampa Zsolt alelnök úr
helyettesíti, eképpen a bizottság 19 fővel, 18+1 fővel határozatképes.

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest annyi
változás lenne, hogy 3. napirendi pontként az albizottságok megalakítását vegyük föl
napirendre, eképpen módosulna a kiküldött meghívóban látható napirend.

Kérdezem, hogy ki az, aki az imént módosított napirenddel egyetért. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat (T/580. szám) módosító javaslatainak megvitatása

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontunk a közbiztonság javítása érdekében
szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/580. számú törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megtárgyalása.

A döntések megkezdése előtt szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete e-mailben
megkereste a bizottságunkat a tárgyalt törvényjavaslattal összefüggésben. A levél kiosztásra
kerül, és kérném, hogy tanulmányozzák azt.

A tárgyalás menetéről engedjenek meg néhány gondolatot. A kiosztott 2010. július 6-
ai ajánlásból fogunk dolgozni, ez ott van önök előtt. Első helyen kijelölt bizottságként
valamennyi ajánlási pontról döntenünk kell, és az ajánlás pontjairól sorban szavazunk.
Javaslom, hogy az összefüggő ajánlási pontokról együtt szavazzunk, ez az eljárásban
feltüntetésre került. Az ajánlási pontról való döntésnél elsőként a kormány álláspontját
kérdezném majd az államtitkár úrtól, hogy egyetért vagy nem ért egyet, és amennyiben a
módosító javaslat előterjesztője az ajánlási pontot indokolni szeretné vagy a kormány
álláspontjának bővebb kifejtését igényli, az kérem, jelezze majd ez iránti igényét. A bizottság
döntései során jelezni fogom, hogy az ajánlási pontot támogatjuk vagy nem támogatjuk, vagy
a bizottság egyharmada sem támogatja.

Elsőként tehát akkor az 1. és a 12. ajánlási pontról kérdezném dr. Felkai László
államtitkár urat, hogy egyetért, nem ért egyet. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó!

Dr. Felkai László bevezetője

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Ezzel nem
értek egyet, de ha megengedik, akkor két gondolattal fölvezetném az egészet.
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Igeneket és nemeket fogok mondani. Ezeknek a döntő része következik a tegnapi
ülésen elmondottakból és a kérdéseikre adott válaszokból. Arra nem is térnék ki, azonban két
momentumra igen, mert az újdonság lehet.

Az elsőre azért is, mert úgy tudom, hogy önök az alkotmánymódosítást nem
tárgyalják, holott a bírósági titkárra vonatkozó rész ismételten szerepel az
alkotmánymódosításban is. A kormánynak az volt az álláspontja - és tegnap itt kérdésre is
kifejtettem -, hogy a bírósági titkárnak a szerepe nemzetközi egyezménybe nem ütközik, tehát
a jelenlegi formájában elfogadható. Ezzel kapcsolatban módosító indítványokat nyújtottak be
önök mind az alkotmányhoz, mind pedig a közbiztonsági törvénycsomaghoz.

Innentől kezdve a kormány álláspontja háromféle lehet. Mondhatja azt, hogy ez a
javaslat nem ütközik nemzetközi szerződésbe, tehát mind az alkotmány, mind a közbiztonsági
törvénycsomag bírósági titkárra vonatkozó része úgy jó, ahogy van, és akkor módosító
indítványokat egyik oldalról sem fogadunk be. Mondhatja azt a kormány, hogy nem árt,
hogyha mondjuk az alkotmányban a bírósági titkár függetlenségét egy mondatban
megerősítjük, és akkor mondjuk befogad egy olyan módosítót ide. És mondhatja
harmadsorban azt is, hogy de az alkotmány általában közvetlen jogokat nem keletkeztet,
hanem abból különböző törvények vezetnek le jogokat és kötelezettségeket, tehát mondjuk
befogad egy olyan javaslatot is, amelyik a bírói függetlenséget részletszabályaiban megerősíti.

Most a kormány ezt a harmadik utat választotta. Tehát noha nem revideálom azt az
álláspontot, amit tegnap mondtam, hogy nem ütközik nemzetközi szerződésbe a bírósági
titkárnak a jogállása, de befogadjuk azt a módosító javaslatot is, ami a bírósági titkár
függetlenségét az igazságügyi alkalmazottakról szóló törvénnyel erősíti. Tehát ez egy nóvum,
meg kellett indokolnom, hogy miért teszem.

A másik: elhangzott tegnap egy képviselői felvetés arra vonatkozóan, hogy a
magánlakásba tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása céljából történő belépés jogorvoslat
szempontjából miként is minősül, amire azt mondtam, hogy van helye jogorvoslatnak:
független panasztestület, illetőleg felettes rendőri szerv. Azonban érkeztek módosító
indítványok ezzel kapcsolatban is, és azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy ezek a
jogorvoslatok, jogorvoslati fórumok, amikről tegnap beszéltem, működnek, de sokkal
megnyugtatóbb, hogyha egy külső szervhez, mondjuk az ügyészséghez telepítjük a
jogorvoslatot. Ezért befogadjuk azt a módosító indítványt, ami arról szól, hogy az
ügyészséghez lehet panasszal élni a rendőri intézkedés ellen. De miután a panaszjog, a
szabálysértési intézkedések elleni panaszjog a szabálysértési törvényben szereplő

jogintézmény, ezért befogadjuk azt a módosítást, hogy kerüljön ki a jogintézmény a
rendőrségi törvényből, és akkor a szabálysértési joggal ebbe a jogi környezetbe kerüljön bele.
Tehát ez a kettő dolog nóvum a tegnaphoz képest, ezért kezdtem ezzel.

És akkor visszatérve az elsőre: az első javaslatra a válasz, hogy nem támogatjuk.

Határozathozatalok

ELNÖK: Köszönjük az államtitkár úrnak az álláspontját. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy ki az, aki támogatja az 1. és a 12. ajánlási pontot. (Szavazás.) Három igen.
Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) És ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő.

Az 1. és a 12. ajánlási pontot a bizottság egyharmada sem támogatja.
Másodikként a 2., az 5. és a 13. ajánlási pontról kérdezem a kormány álláspontját.

Felkai államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem
támogatjuk.
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a 2., 5. és 13.
ajánlási pontot támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Négy. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) És ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)

Harmadikként a 3., 7., 9. és 15. ajánlási pontról kérdezem az államtitkár urat.
Parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a 3., 7.,
9. és 15. ajánlási pontokat. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Negyedikként Volner képviselő úr javaslatáról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
Ötödikként az ajánlás 6. pontjában szereplő módosításról kérdezem az államtitkár urat.

Parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki a 6. és 11. ajánlási
pontot, összefüggő ajánlási pontokat támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Egy. Ki az, aki ellenzi, (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs ilyen.

A bizottság egyharmada sem támogatja.
Az ajánlás 8. pontjában foglaltakról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: A 8. és a 14. összefüggő ajánlási pontok. Kérdezem a tisztelt bizottságot,
hogy ki az, aki támogatja a 8. és a 14. összefüggő ajánlási pontokat... (Dr. Harangozó Tamás:
Egy kérdést, ha lehet!) Megadom a szót dr. Harangozó Tamás képviselő úrnak, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bár nem az én előterjesztésem, azért hadd
kérdezzem meg, hogy a kormány ezt a szabályt, már tudniillik hogy a terhesség első négy
hónapját, ami egyébként a legveszélyeztetettebb időszaka a terhességnek, kizárja az elzárás
időtartamából, mivel indokolja.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Azzal
indokolom, hogy ez nem új szabály, 1999 óta, az első a '68 évi rendelkezés óta, de hogy ’99
óta benne volt a törvényben, az biztos. Tehát ebben a bekezdésben nem ez az új, és idáig, az
elmúlt években nem jött olyan jelzés, hogy ez bármilyen egészségkárosodást okozott volna, és
az ember akkor módosít, hogyha valami konkrét társadalmi igény, negatívum fölmerül.

ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon!
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Csak annyi, hogy most
újdonságként a fiatalkorúakat is elzárogatjuk. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt nem tartják-e
aggályosnak, hogy mondjuk iksz napra, akár egy hónapra elzárunk mondjuk olyan fiatalkorút,
aki a legveszélyeztetettebb terhességi időszakban van.

ELNÖK: Államtitkár Úr!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Itt most
válasszuk ketté: az egyik rész arról szól, hogy fiatalkorúval szemben ezentúl elzárást ki lehet
szabni, korábban nem lehetett; a másik pedig arról szól, hogy terhes nővel szemben mikor kell
az elzárás büntetést alkalmazni. A terhes nő vonatkozásában a szabályok nem változnak, tehát
most is ugyanúgy szól, hogy négy hónap a cezúra, ebben nincs változás. A módosító javaslat
tartalmaz változást, de erre mondtam azt, hogy mivel az eddigi szabályozás nem vetett föl
aggályokat, ezért nem nyúltunk erre tekintettel a szabályhoz.

ELNÖK: (Jelzésre:) Balla Gergő képviselő úr, parancsoljon!

BALLA GERGŐ (Jobbik): Köszönöm. Én csak annyit fűznék ehhez hozzá, hogy
nagyon jól tudjuk, hogy vannak, akik megélhetési gyermekszülésből tartják fenn önmagukat,
és akkor nehogy az legyen már, hogy pontosan ezért kikerüljenek ebből a dologból. Sőt, itt
szerepelt a 14 éves életkor is. Azért azt nem mondanám, hogy őket se lehessen, mert eleve
már nem jó dolog, hogyha tizennégy éves kor alatt valaki terhes.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a 8. és a 14.
ajánlási pontot. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki
tartózkodott? (Szavazás.)

Az egyharmada sem támogatja a bizottságnak.
Az ajánlás 10. pontjában foglaltakról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja az
ajánlás 10. pontjában foglaltakat. (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatta.
A 11. pontról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki
támogatja a 11. pontban foglaltakat. (Szavazás. - Dr. Harangozó Tamás: Már szavaztunk
róla.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
Az ajánlás 16. pontjában foglaltakról kérdezem Felkai államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a
16. pontban foglaltakat. (Szavazás.) Egy. Ki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott?
(Szavazás.)
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A bizottság egyharmada sem támogatja.
A 17. pontban foglaltakról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. Kérem,
kézfeltartással jelezze... (Dr. Harangozó Tamás: Kérdést lehet feltenni?) Persze, lehet! (Dr.
Harangozó Tamás: Köszönöm szépen.) Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak,
parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Itt az eredeti javaslattal kapcsolatban
szeretném kérdezni, ez egy nemrégen változtatott szabály, hogy mi indokolja, hogy
visszahozzák. Olvastam az indokolást, de hogy...

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 17-esnél?

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): A 17-esnél, igen.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! (Dr. Harangozó Tamás: Tehát hogy a
szabálysértési ügyeknél...)

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Ha jól
emlékszem, ez év január 1-jétől változott a szabály, és az illetékesség a mostani szabályban
meg a megváltozott szabályban is vagylagos, csak más a főszabály. Most az a főszabály, hogy
az elkövető lakóhelye... - a két szabály között az a különbség, hogy az egyik esetben az
elkövető lakóhelye, a másik esetben pedig az elkövetés helye az, amelyik a főszabály az
illetékességben.

Az volt a január 1-jei szabályváltoztatásnak az indoka, hogy az sértettcentrikusabb, de
kiderült, hogy nem. Kiderült, hogy az elkövetés helyének az illetékességi szabálya az sokkal
több utaztatással jár, gondoljunk bele egy közlekedési szabálysértésbe. Tehát ez a fölvetés a
szabálysértési hatóságok részéről jött, hogy két vonatkozásban érinti őket hátrányosan:
egyrészt sokkal több a megkeresés, emiatt azután költségigényesebb az eljárás, másrészt pedig
a megkeresések folytán el is húzódik az eljárás. Tehát ennek nem ideológiai, hanem
gyakorlati fölvetés volt az alapja. (Dr. Harangozó Tamás: Köszönöm!)

ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót Volner képviselő úrnak, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném kérdezni az
államtitkár urat, hogy a minisztérium számolt-e azzal, hogy ha két különböző
rendőrkapitánysághoz kerül ilyen módon az ügy, az egyik a lakóhelye, a másik pedig az
elkövetés helye szerint illetékes, akkor vajon az elkövetés helye szerinti rendőrkapitányság
milyen módon fog eljárni azokban a nyomozati cselekményekben, amelyeket a
belügyminiszter úr korábban kilátásba helyezett. Ez milyen ösztönzést jelent? A rendőrségen
belül is működnek különböző ösztönzőrendszerek. Az egyik szabálysértési hatóság, a
lakóhely szerinti szabálysértési hatóság az, amelyik az elkövetővel szemben eljár, egy másik
szabálysértési hatóság illetékességi területén belül történt maga a cselekmény - nem tudom,
érti-e az államtitkár úr, miről beszélek és mi az, ami...

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az
ösztönzőrendszer...
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ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Felkai államtitkár úrnak, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A kérdés az,
hogy miként jár el. A közigazgatásban - ez a Ket.-re is igaz, a szabálysértésre is igaz, de
mondjuk adott esetben a büntetőeljárásra is igaz - a megkeresés intézményét kell alkalmazni.
Tehát hogyha az egyik szabálysértési hatóság az illetékes, de a másiknak az eljárási területén
kell eljárási cselekményeket végezni, akkor általában megkeresik amazt a szabálysértési
hatóságot, és akkor amaz jár el.

Na most, az ösztönzésre vonatkozó részt nem teljesen értettem, tudniillik jelenleg, a
legjobb tudomásom szerint a szabálysértési hatóságok között, a rendőrieknél biztos, de az
önkormányzatiaknál sem tudom, hogy mondjuk eredményes felderítés alapján valami
ösztönzési vagy premizálási rendszer lenne. Tehát hogyha arra vonatkozna, hogy mennyiben
érdekelt az egyik, hogy a megkeresést teljesítse, mikor egyébként az eredményes
megkeresésnél az esetleges jutalmazás nem nála csapódik le, nem tudom, hogy ilyen rendszer
működne, ami ellenérdekeltséget szül.

ELNÖK: Volner képviselő úr, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Szakmai és rendfokozati előmenetele a rendőrnek ilyen
esetben nyilvánvalóan a hasonló cselekményekben mutatott nyomozati eredményességétől is
függ. Most ezzel azt csináljuk, hogy az egyik helyen elköveti az elkövető a szabálysértést, a
lopást, a másik helyen pedig eljárnak ez ügyben, és szabálysértési ügyekkel kezdjük el az
egyik rendőrhatóságot megkeresni. Hiszen még egyszer mondom, a miniszter úr kilátásba
helyezte azt, hogy szabálysértési ügyekben a rendőrség majd el fog járni.

Ismerve azt az óriási ügyiratmennyiséget, ami egyébként is keletkezik a rendőrségnél,
és hozzátéve azt, hogy ebben az esetben az az ember, aki esetleg ismerhetné az elkövetőt -
mondjuk a jelenlegi szolgálati rend alapján a körzeti megbízottak -, esetleg ismerhetné
személyesen az elkövetőt, és volna gyakorlati esélye arra a rendőrségnek, hogy egy olyan
ember járjon el benne, aki ismeri az elkövetés helyét, az elkövetőt, ismeri ennek a
kapcsolatait, ez gyakorlatilag ilyen módon kikerül, egy további lépést teszünk bele a
rendszerben azzal, hogy az egyik hatóság megkeresi a másikat. És még egyszer mondom, már
most is jelentős az adminisztratív leterheltsége a rendőrségnek, most egy újabb lépéssel
növeljük ezeket a terheket: gyakorlatilag több százezer új ügyiratot gyártunk, úgy gondolom,
hogy teljesen feleslegesen.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Én meg azt
mondom, hogy van mondjuk durván kétszázféle szabálysértés, hogyha a különös részt
megnézzük, mert nemcsak a törvény, sőt, nem elsősorban a törvény, hanem egy
kormányrendelet szabályozza, hogy milyen szabálysértések vannak. Ha most tulajdonképpen
bármelyik illetékességet is helyezzük főszabálynak, mindig lesznek olyan szabálysértések,
amelyek egy másik illetékességi szabály alapján vizsgálhatók eredményesebben. Tehát a
szabálysértések sokszínűsége miatt, hogy valami helyhez kötődik, lakóhelyhez kötődik, mint
mondjuk a tulajdon elleni szabálysértés, de egy közlekedési szabálysértés meg nem kötődik, a
lakóhelytől függetlenül bárhol bekövetkezhet. Szóval a szabálysértési rendszer az
eredményesség, vizsgálati hatékonyság vagy költségtakarékosság szempontjából nem
homogén, ezért tartalmaz ez a szabály is kisegítő, vagylagos szabályt. Tehát adott esetben át
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lehet térni a lakóhely szerintire is, hogyha a gazdaságosság, eredményesség és a többi
szempontjából ez indokoltabb.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a 17. ajánlási pontban
foglaltakkal egyetért, támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) És ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három.

A bizottság egyharmada sem támogatja.
Az államtitkár urat kérdezem az ajánlás 18. pontjában foglaltakról.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Négy. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.)

Egyharmad sem támogatja.
A 19. ajánlási pontról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki
támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az,
aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő.

A bizottság egyharmada sem támogatja.
A 20., Harangozó képviselő úr által jegyzett pontról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Itt nem
szerepel, de én azt gondolom, hogy a 20-as a 24-essel és a 36-ossal összefügg, mert ahogy a
fölvezetőben mondtam, az egyik áthelyezi, a másik hatályon kívül helyezi, a harmadik meg
megnyitja a jogorvoslatot az ügyészség részére. És hogyha a 20., a 24. és a 36. pontról együtt
szavazunk, akkor én így ezt a hármat támogatom.

ELNÖK: Jó. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a 20., 24. és 36.
pontokban foglaltakat. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizenöt. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) És ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)

A 21. pontban foglaltakról kérdezem az államtitkár urat. (Dr. Simon Miklós távozik a
bizottság üléséről.)

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Igen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a 21. pontban
foglaltakat. (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság támogatja.
A 22. pontban foglaltakról kérdezem, államtitkár úr.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
A 23... (Jelzésre:) Volner képviselő úr, parancsoljon!
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VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva nem értettük
a törvényjavaslat-csomag - hiszen több törvényt is érinthet ez a változás, amit most
előkészített a kormány -, a törvényalkotó célját, ugyanis a közbiztonság megszilárdítását
célozta volna eredeti célja szerint a törvényjavaslat. Tegnap sajnos a fideszes képviselőtársak
zöme, én is csak este tíz órakor jutottam hozzászólási lehetőséghez ez ügyben a vitában, több
szempontra fölhívtam ezzel kapcsolatban a figyelmet.

Először is úgy gondoljuk, hogy ha a közbiztonság ügyéért szeretne a kormány tenni,
akkor nem elsősorban a feloszlatott társadalmi szervezetekkel kellene foglalkozni.
Elmondtam, és most nem akarom megismételni azt a tizenöt perces beszédet, amit tegnap
tartottam, de elmondtam azt, hogy például sokkal hatékonyabb megoldás lett volna, hogyha a
munka világa felé tereljük az elkövetőket. Az államtitkár úrnak minden bizonnyal hivatalból
is tudomása van arról, hogy például a jelenlegi közérdekű munka rendszere átdolgozásra
szorul, a közérdekű munkára ítélt elkövetőknek, amelyet nagyon gyakran alkalmaznak
hasonló szabálysértési ügyekben büntetésül, közérdekű munkára ítélt elkövetőknek mindössze
57 százaléka tölti le a büntetését. Én kérdezem a kormánytöbbséget, hogy miért nem
foglalkoztak inkább ezzel, hogy egy olyan büntetési nemet próbáljanak meg ilyen esetben
átdolgozni, amely hatékony, a társadalom épülését szolgálja, hozzáadott értéket termel a
magyar gazdaság számára.

Ez egy annyira marginális kérdés, hogy feloszlatott társadalmi szervezet mit tesz vagy
mit nem, alapvetően a közbiztonság megszilárdítását célzó törvényjavaslatról van szó. Én azt
gondolom, hogy ez a 38. probléma körülbelül a sorban, amit meg kellene oldani. Nem is
értjük azt egyébként, hogy egy ilyen, a mostanihoz hasonló salátatörvényben miért lett
egymás mellé terelve ez a kettő. És megjegyezem egyébként, hogy amikor tegnap az ezzel
kapcsolatos vita folyt a tisztelt Házban, akkor több, más párthoz tartozó képviselő is azt
fogalmazta meg, hogy a Fidesz-kormányzat ezzel összeterel egy politikai problémát egy
gazdasági problémával. Maga az LMP, amely egyébként nagyon ritkán szimpatizál a
Jobbikkal, az LMP képviselője fogalmazta meg azt, hogy a Fidesz-kormány gyakorlatilag a
jogot ebben az esetben a saját politikai céljainak az érdekében használja. Én azt szeretném
látni, hogy a jövőben a hasonló javaslatok, hogyha valóban a közbiztonság megszilárdítását
célozzuk, akkor maradjanak a szakmaiság talaján, és ne legyen egy ilyen önkényes
kiterjesztése a jog eszközeinek.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Az államtitkár úrnak adom meg a szót, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Én annyiban
egyetértek önnel, hogy a közérdekű munkának az intézményrendszerét meg általában a
büntetés-végrehajtási jog és a munka viszonyát újra kell gondolni. Csak jelenleg azért ilyen
kis százalék, az én ismereteim szerint még kisebb százalék a közérdekű munkát végzőknek a
száma, tudniillik jelenleg a büntetőben is meg a szabálysértésiben is az illető beleegyezésétől
függ, és ha nem akar, akkor nem dolgozik. Tehát nem úgy szól a történet, hogy mondjuk a
bíró vagy a szabálysértési hatóság arra ítéli, és akkor neki kötelező elvégezni. Hogyha önként
nem veti alá magát, akkor nem.

Önnek igaza van abban, hogy ezen meg kell fontolni a változtatást. Azért fogalmazok
ilyen óvatosan, mert Magyarország is tagja a kényszermunkáról, kötelező munkáról szóló
nemzetközi egyezménynek, és akkor nagyon alaposan meg kell nézni ezt az emberi jogi
egyezményt meg nem EU-s, az európa tanácsi egyezményt, a strasbourgi bíróságnak a
gyakorlatát. De igaza van, meg kell nézni valóban. Közig’ államtitkári... - de azért még a
kormányprogrammal hadd érveljek, hogy a kormányprogramban is szerepel az, hogy a
büntetés-végrehajtásban meg kell vizsgálni, hogy nem lehetne-e kötelezővé tenni a munkát, a



14

munka világába való visszavezetést azáltal, hogy ott is kötelezően foglalkoztatják őket. Tehát
a két kérdéskört valóban át fogjuk tekinteni ősz végén.

ELNÖK: (Jelzésre:) Rubi Gergely képviselő úr, parancsoljon!

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azt
látszik, hogy szakértőkkel nem nézették ezt meg, ugyanis ha egy emberre vagy egy
embercsoportra irányul egy törvényjavaslat, az teljesen alkotmányellenes, és itt kimondottan
egy társadalmi szervezet van. Vagy ha esetleg tud mondani még esetleg három társadalmi
szervezetet, amelyik fel van oszlatva, azt szívesen hallanám, egyébként alkotmányellenesnek
tartom és tartjuk a feloszlatott társadalmi szervezetről külön törvényt hozni.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Ahogy
jeleztem tegnap is, a törvényt nem erre hoztuk. Mi változtatás nélkül átemeltük azt a már több
hónapja élő és az előző kormány által vagy az előző jogalkotó által megszavazott tényállási
helyet. Csak azért szerepel ebben a törvényjavaslatban, mert a pénzbüntetés helyett elzárással
kívánjuk sújtani, de a tény, tényállás változatlan, egy betűt nem változtattunk rajta.

ELNÖK: (Jelzésre:) Volner képviselő úr, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Elnök Úr! Nem szeretném a vitát politikai síkra terelni,
viszont most egyetlen mondat erejéig mégis meg kell tegyem.

Én attól tartok, hogy ez a törvényjavaslat ebben a formában, ilyen tartalommal, össze
nem illő elemekkel nem fog másra szolgálni, minthogy Répássy úr majd megint felálljon a
plenáris ülésen, és bejelentse azt, hogy a Jobbik ezt sem szavazta meg, ugyanúgy, mint a
három csapás törvényt. Mi akkor is elmondtuk, hogy a három csapás törvénnyel azzal együtt
is egyetértünk, hogy gyenge eszközöket használ és meglehetősen célszerűtlenül bánik a
rendelkezésre álló jogalkotási lehetőséggel. Viszont ebben az esetben azt látjuk, hogy ismét
egy olyan salátatörvény készül, amit nem tudunk megszavazni. A három csapás törvényt
érthető módon a holokauszttagadás és a hasonló ügyek miatt nem tudtuk, hiszen hiszünk a
véleménynyilvánítás szabadságában és ezt az ország Házában is szeretnénk képviselni. Ezt
megint más okból kifolyólag nem tudjuk.

Mi arra kérjük az előterjesztőt, hogy ezt vegyük külön, ne csak a szavazás szintjén. Mi
ezt ki fogjuk nyilván kérni majd, amikor arra sor kerül, de ne csak a szavazás szintjén, hanem
emeljük ki a törvényjavaslatból, hiszen jól látható, és gondolom, az államtitkár úr is
szakember ezen a területen, nyilván egyetért velem abban, ha politikailag ezt nem is
mondhatja ki, hogy egy ilyen törvényjavaslat nyilvánvalóan kevésbé fontos közbiztonsági
problémákat feszeget, kevésbé fontos ennek a beemelése ebbe a törvénycsomagba,
minthogyha mondjuk a közérdekű munka rendszerének az átdolgozása történt volna meg. És
ezért most egy kicsit az értetlenségemet kell hogy kifejezzem: önök nyolc évet töltöttek el
ellenzékben, és ezt most nem felhánytorgatásképpen mondom, de nyolc év alatt közérdekű
munka rendszerének törvényi feltételeit, végrehajtási utasítását részletesen ki lehetett volna
dolgozni. Nem tudjuk, hogy mire ment el ez az időszak, nem tudjuk, hogy miért kell ezzel
várni.

Mi azt támogatnánk nagy örömmel - és higgyék el, hogy ezzel a javaslattal is
egyetértenénk, még a gyenge eszközökkel együtt is -, hogyha ezek a rendelkezések
kikerülnének belőle, és megfelelő módon, megfelelő szakmaisággal át lenne dolgozva az
egész.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az én jogi
ismereteim szerint a salátatörvény azt jelenti, hogy különböző, össze nem illő jogszabályokat
hoz össze egy törvénybe. Most amiről itt szó van, az mind a szabálysértési jogszabályoknak
bizonyos eleme, tehát ebből a szempontból salátatörvénynek ez nem nevezhető.

ELNÖK: (Jelzésre:) Tóth Gábor képviselő úr, parancsoljon!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ténylegesen nem akarván
elvinni az egész történetet a politika síkjára, de miután a most elhangzottakból tisztelt
képviselőtársam azt szűri ki, hogy ez és egyetlenegy társadalmi csoportosulás vagy
szerveződés felé, a Magyar Gárda felé akarja tolni az egészet, biztos vagyok benne, hogy
nem, mert a kérdés az költői: itt roma gárdától kezdődően az ifjú gárdáról már nem is
beszélve, amiről gyerekkoromban olvastam, sok minden van készülőben. És ebben az
országban nem gárdásdikat kell játszani, hanem rendet kell csinálni, arra meg megvannak a
megfelelő állami erőszakszervezetek.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: (Rubi Gergely jelentkezik: Rövid leszek!) Rubi képviselő úr, parancsoljon!

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. De a „feloszlatott” szó még nem a
meglévő gárdák, hanem feloszlatott gárdáról vagy feloszlatott társadalmi szervezetekről szól.
(Tóth Gábor: A munkásőrség is fel van oszlatva!)

ELNÖK: Az ülés rendjét, kérném, hogy a jegyzőkönyv miatt főképp meg egymás
tiszteletben tartása végett is tartsuk meg!

RUBI GERGELY (Jobbik): (Tóth Gáborhoz fordulva:) Tehát akkor még egyszer a
kérdésem: A feloszlatott társadalmi szervezetekből gyakorlatilag egy van Magyarországon
most. Vagy tudnak mondani esetleg még többet? Tehát akkor Magyar Gárda-törvénynek
hívják ezt igaz?

ELNÖK: Kérném, hogy ez a fajta kérdés-válasz ne menjen. Az államtitkár úrtól
kérdezzenek lehetőleg, ne egymástól. (Jelzésre:) Balla képviselő úr, parancsoljon!

BALLA GERGŐ (Jobbik): Köszönöm a szót. Csak egy kiegészítést tennék pontosan
ehhez, hogy gárda, gárda, akkor svájci gárda. Pontosan ma volt az, és tegnap, amikor egy
focimeccset játszottak a cigány válogatottal, a cigányok nyertek, örüljenek neki, és pont ma
volt az, amikor Semjén úr fogadta őket és a házelnök úr fogadta a svájci gárdát. Csak ennyi
kiegészítést szerettem volna tenni.

ELNÖK: (Jelzésre:) Mátrai képviselő asszony, parancsoljon!

DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Csak egy mondatot fűznék hozzá, ami a szabálysértési törvénnyel kapcsolatos,
tehát a salátatörvényről azt elmondta már az államtitkár úr, ami a véleményemmel teljesen
megegyezik. A másik pedig az, hogy nemcsak a társadalmi szervezet feloszlatásáról szól a
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szabálysértési törvény. Én nagyon örültem volna, hogyha a tulajdon elleni szabálysértések
szigorításával kapcsolatos eljárási szabályokat is ugyanilyen górcső alá vették volna és
üdvözölték volna, ami a rend fenntartását szolgálja.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a 23. ajánlási
pontban foglaltakkal ki az, aki egyetért, ki az, aki támogatni tudja. Kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság támogatja.
A 25. pontról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a 25. pontban
foglaltakkal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság támogatja.
A 26. pontról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a 26. pontban
foglaltakkal egyetért. (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
(Jelzésre:) Megadom a szót Volner képviselő úrnak, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem nem hosszúra
húzni. A módosítót ebben az esetben az indokolja, hogy magánlaksértéses esetek tömegével
találkoztam már én magam is. Akkor, amikor beköltözik valaki valakinek a lakásába, kimegy
a hatóság, megállapítja, hogy nem tudja onnan az illetőt kitenni, aztán hónapokra vagy akár
több mint egy évre is konzerválódik ez az állapot a hatóságok leterheltsége miatt, azért, mert a
bíróság meglehetősen csekély hatékonysággal próbálja kezelni a problémát.

Az lett volna az eredeti javaslatunknak ezzel a célja, hogy ilyen módon kerüljön át ez
az ügy a rendőrség kezelésébe, amikor a rendőrök kimennek a helyszínre, regisztrálják az
ottani állapotot, aztán lehetőség szerint minél gyorsabban igyekeznek a jogsértő állapotot
fölszámolni. Most ezzel, a rendelkezésnek az elutasításával gyakorlatilag nem fogunk egyebet
tenni, minthogy ezt az áldatlan állapotot konzerváljuk. És megjegyzem egyébként, hogy
nagyon csúnya és elmérgesedett konfliktusoknak lesz ez a későbbiek folyamán továbbra is az
alapja.

Én magam is, és most emlékeztetném önöket, talán látták az erről szóló
tévéfelvételeket néhányan, az Echo tévé beszámolt arról részletesen, amikor Galgagyörkbe
mentünk ki, egy magyar családnak a melléképületébe beköltözött egy cigány család, tipikus
szabálysértési ügy volt, hónapokon keresztül járkáltak az önkormányzathoz, az önkormányzat
nem tett semmit, mert leterhelt volt vagy nem akart eljárni. A probléma nem lett megoldva, a
vége pedig egy nagyon csúnya és elfajuló etnikai konfliktus lett a magyarok és a cigányok
között.

Tehát az volna a kérdésem az államtitkár úrhoz, hogy mi az oka annak, hogy ebben az
esetben úgy gondolják, hogy ezt a fennálló rendszert kell tovább őrizgetnünk.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt kérném egyébként a következőkre nézve, hogy az
ajánlási pontoknál az államtitkár úr álláspontja ismertetése után és ne a szavazás után
mondják el a ponttal kapcsolatos véleményüket.

Megadom a szót az államtitkár úrnak, parancsoljon.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A
szabálysértés különbséget tesz önkényes beköltözés és magánlaksértés között. Az önkényes
beköltözéshez most a tervezet nem nyúl, az máshol foglal helyet a szabálysértési
jogszabályokban, és ez arról szól, hogy ha valaki üres lakásba beköltözik, akkor követi el
valaki az önkényes beköltözést. Ez elzárással büntetendő, tehát mondjuk a dolog jellegéből
következik, az elzárás lehetőségéből meg végrehajtásából, hogy akkor az önkényes beköltöző
ott nem lakhat.

A magánlaksértést illetően meg ez elvileg nem bírósági hatáskör első lépésben, hanem
ha valaki lakott lakásba bemegy, az birtokháborításnak minősül, ahol - fejből idézem, de
remélem, nem rosszul - nyolc napon belül kell a jegyzőnek dönteni. A jegyző határozata ellen
bírósághoz lehet fordulni, de a határozat az a kereset benyújtásától függetlenül végrehajtható.
Tehát elvileg nem az úgymond lassú bíróságok járnak el, hanem a jegyző nyolc napon belül.
A bíróság akkor jár el, hogyha meghatározott határidőn belül az illető nem fordul jegyzőhöz.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Volner képviselő úr, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is egy ilyen esetet vázoltam föl, és
erre mondom azt, hogy egy nagyon csúnya, elfajuló etnikai konfliktus lett ennek a nagyon
hosszú időn keresztül elfajuló vitának a vége. Ezért is tartjuk hibásnak azt, hogy igyekszünk
megőrizni a jelenlegi állapotot. Ezen a területen rettenetes hatékonysággal működik a magyar
jogrendszer, és ezen most lett volna lehetőség változtatni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megadom a szót Tóth képviselő úrnak. Parancsoljon!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csupáncsak két szót, miután
bizonyos szintű érintettségem is van momentán Galgagyörk esetében. Konkrétan ott azért
nem történtek meg a dolgok a törvények szellemében, amiknek kellett volna, merthogy
Bagnak a volt jegyzője regnált ott éppen, aki nem állt a magaslatán ennek a feladatnak, név
nélkül, és miután ezek a feszültségek ott kirobbantak, ezt követően el is hagyta a terepet. Én
magam kértem a váci rendőrkapitányt és az illetékeseket, hogy ebben a dologban hatékonyan
és hathatósan lépjenek közbe. Tehát én magam erről a dologról konkrétan információkkal
rendelkezem, ez nem a tipikus példája és esete magának a törvények szellemének.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az államtitkár urat, hogy az ajánlás 27. és 38.
pontjában foglaltakkal egyetért-e, támogatja-e.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki a 27. és 38. pontban foglaltakkal
egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki
tartózkodott? (Szavazás.)

Egyharmad sem támogatja.
A 28. pontban foglaltakról kérdezem az államtitkár urat.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem. Bocsánat, ez a 45-össel is összefügg, 28. és 45.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Ki
az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
A 29. pontban foglaltakról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Igen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki
ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság támogatja.
A 32. pontban foglaltakról kérdezem Felkai államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
A 33. pontról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság támogatta.
A 34. pontban foglaltakról kérdezem, államtitkár úr.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. Kérem,
kézfeltartással jelezze… (Dr. Harangozó Tamás: Bocsánat, kérdés lenne!) Harangozó
képviselő úr, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Az alkotmányügyi bizottságban átszaladtunk
ezen. Azt szeretném kérdezni az államtitkár úrtól, hogy nagyon egyszerűen mi indokolja ezt.
Az indoklásból semmi nem derült ki. Tehát konkrétan mi indokolja ezt? Milyen változás
történt a világban vagy az államigazgatásban, vagy bárhol, ami ezt indokolja? Vagy mitől lesz
jobb az élet ettől, hogy a belügyminiszterhez telepítjük ezt a jogkört?

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Lehet
általánosságban és konkrétan is válaszolni. Általánosságban: minden minisztériumban az,
hogy mi tartozik a miniszterhez és mi tartozik az alárendelt szervhez, mondjuk jelen esetben a
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rendőrséghez, az munkamegosztási, ha úgy tetszik, vezetésfilozófiai kérdés. Tehát erre
igazából szakmai szabályok nincsenek, függ az illető miniszter habitusától, szóval sok
mindentől függ, tehát nincsenek rá szabályok.

Jelenleg a belügyminiszterhez tartoznak, szerintem '94 óta, a rendőrségi törvény óta
tartoznak bizonyos rendészeti jogosítványok, mondok egyet: a rendőrség belső elhárítása az
'94 óta a belügyminiszter feladatköre. Ez azt jelenti - és akkor most rátérek majd a
konkrétumra -, hogy ami az országos rendőrfőkapitány jogköréből kiemeltetik a
belügyminiszter jogkörébe, ott a belügyminiszter közvetlenül irányítja a szervezetet. Tehát az
előzőeknél maradva: a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, ami a belső bűnmegelőzési
szervezete, ha úgy tetszik az elhárítása a rendőrségnek meg más rendészeti szerveknek is, az
'94 óta a belügyminiszter irányítása alatt áll, kiemelve a rendőrségből, ezért aztán miniszteri
hatáskörben van.

Na most, a terrorelhárítással kapcsolatban ugyanez indokolta: tehát a miniszter a
közvetlen alárendeltségében tervez létrehozni egy terrorinformációkat elemző, értékelő
egységet. De ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz ezt a tevékenységet magához kell emelni
az országos rendőrfőkapitány jogköréből.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt kérném, hogy a 34. pont tekintetében a bizottság
kezdje újra a szavazást, én nem vettem észre, hogy Harangozó képviselő úr még a szavazás
előtt szólni kívánt, ezért elnézést kérek.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a 34. pontban foglaltakat  támogatja.
(Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
A 35. pontban foglaltakról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 35. pontban
foglaltakkal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki
tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
A 37. pontban foglaltakról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság támogatta.
A 39. pontban foglaltakról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, jelezze!
(Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

Egy tartózkodással a bizottság támogatta.
A 40. pontban foglaltakról kérdezem az államtitkár urat.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon!
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Szintén az alkotmányügyi
bizottságban erről már hosszan beszéltünk. Nem tudom megállni, hogy el ne mondjam, hogy
ebből a módosítási mennyiségből is látszik meg amiről szólnak, hogy ennek a törvénynek,
ahogy elmondtuk, nem a céljával meg nem a tárgyával van gond, hanem egyszerűen az
előkészítésének a színvonaltalanságával. Itt is szeretném elmondani, hogy elképesztőnek
tartjuk, hogy a kétnapos parlamenti vita alapján most éppen a kormányzati többség belátta,
hogy nem jó felé mennek és nem jól kezelik az ügyeket, ezért most egy nap alatt behoztak ide
egy olyan módosítást, ami a szabálysértési törvény módosítása keretében tokkal vonóval átírja
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényt vagy legalábbis azért
nagy terjedelemben módosítja.

Nem tudom erről a módosításról azt mondani, hogy a tartalmával egyébként, ami itt
ebben benne van, nem lehet egyetérteni, de azt sem tudom megmondani pár óra leforgása
alatt, elnézést, és én azt gondolom, hogy önök sem tudják megmondani felelősséggel, mint
ahogy az a törvény más pontjáról is kiderült, hogy ez a módosítás minden olyan részre
kiterjed-e, ami az életben szükséges ahhoz, hogy a bírósági titkárok valóban függetlenül
tudjanak ítélkezni más magyar meg egyébként nem magyar állampolgár szabadságelvonással
is járó ügyében, azt ez itt garantálja-e.

Szól a javaslat arról, hogy hogyan kell kijelölni a titkárt, valóban benne vannak
vagyonnyilatkozati, gazdasági, politikai összeférhetetlenségek, a minősítésüknek a része is
benne van a titkároknak. Szeretném jelezni, hogy mindezzel szemben egy bírósági titkárok,
hogy ezeket a bírókra is vonatkozó komoly összeférhetetlenségi és egyéb szabályokat
megkapják, ennek örömére, ennek ellensúlyozására kapnak tizenöt százalék illetményalapot,
ami a jelenlegi számítások szerint mintegy 53 500 forint bruttó béremelést fog nekik jelenteni.
Szerintem ez sem áll igazából arányban azzal a felelősséggel, amit ők megkapnak.

De még egyszer szeretném leszögezni itt is, hogy a bírók függetlenségének az egyik
legfontosabb garanciális szabálya a kinevezésüknek a körülménye és a felmentésüknek a
körülménye, tudniillik hogy a bírókat a köztársasági elnök az OIT javaslatára nevezi ki, és a
felmentésük a legkeményebb garanciákkal van körülbástyázva, pontosan azért, hogy mások
élete feletti ítélete miatt őt vegzálni, eltávolítani ne lehessen.

A bírósági titkárok is hasonló jogkört fognak kapni egyesbíróként eljárva: mások
életéről fognak dönteni, méghozzá szabadság elvonásáról fognak dönteni. Míg ebben a
javaslatban például az, hogy az Igazságügyi Hivatalban ücsörgő vagy dolgozó - bocsánat,
elnézést, abszolút nem úgy gondoltam -, tehát az Igazságügyi Hivatalban egyébként
közszolgálati tevékenységet végző közszolgákra vonatkozó felmentési szabályok maradnak
egyébként azoknál a bírósági titkároknál, akik mások élete fölött dönteni fognak. Ebben
természetesen benne van az is, hogy bárkinek politikai vagy bármilyen okból meg nem felelő

döntések miatt ők egy pillanat alatt eltávolíthatók lesznek.
Azt szeretnénk kérni, az első pillanattól kezdve azt szeretnénk kérni egyébként, hogy

álljunk már meg egy pillanatra ezzel a törvénnyel és ne rohanjunk vele ennyire, nézzük végig,
hogy mit fog ez okozni az életben. De itt, ennél a szabálynál is konkrétan szeretném kérdezni
vagy kérni, hogy rendezzék el a felmentési szabályokat. Én azt gondolom, hogy ha egy
bírósági titkárt egyszer kijelölnek, hogy szinte bírói jogkörrel járjon el, onnantól kezdve rá
valamilyen más speciális és az előbbi elveknek megfelelő felmentési szabályokat kellene
alkalmazni a megfelelő jogviszonytörvényben is.

Az alkotmányügyi bizottságban felmerült az is, hogy bírósági ítéletet a Magyar
Köztársaság nevében bírók a bírói esküjük letétele után tehetnek. Ez például hol van
elrendezve ebben a szabályban, hogy a bírósági titkárok ezen egyébként nem mellékes formai
és nagyon fontos kellék hiányában fogják a jövőben megtenni? Erre az előterjesztőtől annyit
hallottunk, Rubovszky képviselő úrtól, hogy ha megtesszük kapcsolódó módosító
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javaslatként, akkor el fogják fogadni. A nagylelkűségét azt tényleg méltányolom, de,
könyörgöm, most arról beszélünk, hogy a bírósági titkárokból tokkal vonóval albírói rendszert
hozunk-e létre esküvel, teljes jogszabályi körbebástyázással vagy nem, vagy csak félig, vagy a
Magyar Köztársaság nevében fognak-e ítéletet hozni, vagy csak úgy.

Tehát továbbra is azt látom, hogy ez így nem megfelelő eljárási mód, és a céljuk
elérése érdekében szeretném továbbra is azt mondani, hogy ezt a szabályt biztos nézzék át, de
leginkább próbáljunk már meg megállni ezzel a törvénnyel, ha kell, Házszabálytól való
eltéréssel, és próbálják meg még egyszer végiggondolni, hogy az elérendő célt milyen
eszközökkel lehet véghezvinni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Mátrai Márta és Volner János hozzászólásra
jelentkezik.) Kérdezem az államtitkár urat, hogy jó-e az úgy, ha most Mátrai Márta képviselő
asszony és Volner képviselő úr is felteszik a kérdésüket, és egyben válaszol a végén. (Dr.
Felkai László jelzi, hogy igen.)

Megadom a szót Mátrai Márta képviselő asszonynak, parancsoljon!

DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Államtitkár Úr! Én nem kérdést tennék fel, hanem csak reagálnék arra, amit Harangozó
képviselő úr mondott, ugyanis ott ültem a bizottsági ülésen. Az egyesbíróként eljáró bizottsági
titkár szakvizsgával rendelkező, gyakorlati idővel rendelkező bizottsági titkár, aki ebben az
esetben egyesbíróként fog eljárni. Tehát mi nem látjuk ennek a különösebb problémáját, ami
ezzel kapcsolatban felmerül. (Dr. Harangozó Tamás: Erről beszélek, képviselő asszony!)

Ugyanakkor az Országos Igazságszolgáltatási Tanács javaslatára készült el ez a
módosítás, ez is elhangzott az alkotmányügyi bizottság ülésén. Innentől kezdve nem értem az
ön problémáját.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Volner képviselő úr!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Igyekszem rövid lenni és sem a
bizottság, sem az államtitkár úr idejét nem igénybe venni. Egy megjegyzést szeretnék tenni,
amire majd az államtitkár urat kérem, hogy reagáljon.

Nagyon előkészítetlenül és kapkodóan összeállítottnak láttuk az anyagot, a
nyilvánvaló helyesírási, elütési hibák, jogi szempontból nem megfelelő megoldások egész
tömkelegét láthattuk itt. És most azt kell mondanom, hogy mintha a napokban eszmélt volna
valóban a kormány arra, hogy milyen hiányosságokkal járt ez a javaslat, ez is ennek a jele,
hogy erről a pontról most és itt kell szavaznunk és nem az eredeti javaslatban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Az államtitkár úrnak adom meg a szót reagálásra, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Most azt
nem ismétlem, amit tegnap mondtam, hogy de bezzeg Nyugat-Európában a végrehajtó
hatalom hogy szól bele meg nálunk '97-ig, azt sem ismétlem, amit a felvezetésben mondtam,
hogy változtatás és befogadás nélkül is megállná ez a helyét, és nem mondhatom, hogy
gesztust tettünk, de elfogadtuk mondjuk a felvetések egy részét.

Inkább konkrétan reagálnék arra, amit ön mondott, nevezetesen a fő tartalmi elemére,
most a helyesírási hibától és a többitől, amit nem a kormány követett el, attól most tekintsünk
el. Tehát a fő tartalmi eleme az volt, hogy a bírósági titkár nem független, és ebből az
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következik, azért nem független, mert egy rossz ítélet alapján bármikor felmenthetik,
magyarul kirúghatják. De nézzük is meg, hogy a bírósági titkár kinek van alárendelve! A
megyei bíróság elnökének. Ki a megyei bíróság elnöke? Egy független ember, akit a
köztársasági elnök… - tehát a bírósági titkár nem a kormánynak van alárendelve, olyan
személynek van alárendelve, aki minden olyan követelménynek, amit ön állított, megfelel. Ha
pedig a főnöke megfelel, akkor milyen alapon mondom, hogy a főnöke, aki független, akit a
köztársasági elnök nevez ki, aki elmozdíthatatlan, hogy ez a főnök rosszindulatú, nem tudom
én, politikailag elfogultan vagy szakmailag elfogultan szemlélné és vetne véget a
karrierjének?

Tehát ha belehelyezem a rendszerbe a titkárt, és megnézem, hogy ki jogosult
elmozdítani, akkor így összességében nem értem a problémát.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 40.
pontban foglaltakkal egyetért, azt támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az,
aki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

Az államtitkár urat kérdezem a 41. pontban foglaltakról.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki
ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
A 42. pontban foglaltakról kérdezem, államtitkár úr. Parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki
ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság támogatta.
A 43. pontban foglaltakról kérdezem, államtitkár úr.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem támogatja. (Jelzésre:) Volner képviselő úr, öné a szó, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, ezt a módosítót az
indokolja, hogy jól ismerjük a rendőrség működését, tudjuk azt is, hogy váltott szolgálati
rendet látnak el. Nincs teljesen fedésben a közterületi állomány munkaidőrendje például
azokkal, akik hivatali munkaidőrendben dolgoznak, és maga a törvény változásának házon
belüli oktatása, ezt jól tudjuk, hogy a szolgálati útnak megfelelően fog elérkezni a legutolsó
járőrig. Azaz amire az országos főkapitány rendelkezéseit ismertetik és mindenkihez eljut,
azzal már önmagában is túljuthatunk a nyolcadik napon, és ehhez képest még fontos
szervezeti és anyagi változásokat is kell a rendőrségen belül eszközölni. Tehát azt kérem,
hogy ezt fontoljuk meg még egyszer, és adjunk egy picivel több felkészülési időt, csak azért,
hogy megóvjuk a rendőrséget attól, hogy esetleg kudarcos vagy kaotikus legyen ennek a
törvényjavaslatnak a bevezetése.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A 43. pontban foglaltakról kérdezem a tisztelt bizottság
tagjait, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
A 44. pontról kérdezem az államtitkár úr álláspontját. Parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a 44. pontban
foglaltakat. (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.
Az ajánlás végére értünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tud-e valaki olyan

módosító javaslatról, amelyről még kellene a bizottságnak tárgyalnia. (Senki sem jelentkezik.)
Ha ilyen nincsen, akkor nagyon köszönöm az államtitkár úrnak a megjelenését, és

áttérünk a következő napirendi pontunkra.

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm.
Viszontlátásra! (Távozik az ülésről.)

ELNÖK: Köszönjük. Viszontlátásra, államtitkár úr!

Döntés a Független Rendészeti Panasztestület összeférhetetlenség okán
megüresedő helyére javasolt személy jelöléséről

Elnöki előterjesztés

Döntés a Független Rendészeti Panasztestület összeférhetetlenség okán megüresedő

helyére javasolt személy jelöléséről.
Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom önöket, hogy már az előző parlamenti ciklusban

felmerült a Független Rendészeti Panasztestület elnökének összeférhetetlenségi ügye, ugyanis
dr. Kaltenbach Jenő 2009. szeptemberében betöltötte a 62. életévét, így elérte az öregségi
nyugdíjkorhatárt. Akkor az Országgyűlés nem kezelte ezt a problémát, bár a jelzés az
Országgyűlés elnöke felé megküldésre került. A fennálló helyzet megoldását az Országgyűlés
alkotmányügyi bizottsága 2010. június 28-ai tájékoztatója az összeférhetetlenség
kimondásával kívánta elérni. Még aznap dr. Kaltenbach Jenő július 1-jei hatállyal lemondott a
tagságáról, amiről levélben értesítette az Országgyűlés elnökét, aki a rendőrségről szóló
törvény előírása szerint felkérte bizottságunkat és az emberi jogi bizottságot, hogy együttes
javaslatot tegyünk a panasztestület új tagjára oly módon, hogy őt az Országgyűlés még a
rendkívüli ülésszak során megválaszthassa.

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom önöket, hogy a velünk párhuzamosan ülésező emberi
jogi bizottság előtt is kiosztásra került dr. Kozma Ákos önéletrajza, valamint nyilatkozata
arról, hogy személyével kapcsolatban a rendőrségről szóló törvény 6/A. § (3) és (4)
bekezdésében leírtak szerint összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

Amennyiben más jelölt neve oly módon nem kerül elénk, hogy rendelkezésünkre áll
az önéletrajza és összeférhetetlenségi nyilatkozata, javaslom, hogy hozzuk meg döntésünket a
panasztestületbe megválasztandó személy vonatkozásában.

Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak. Parancsoljon!
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Juhász Ferenc ügyrendi javaslata

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Köszönöm szépen. Tiszteletben tartva az
illetékes bizottságok erre vonatkozó állásfoglalását, tiszteletben tartva azt az igényt is, hogy
minél gyorsabban túl kell esni egy ilyen döntésen, ezzel együtt is arra kérem az elnök urat és a
kormánypárti többséget, hogy hívjuk meg a bizottság ülésére Kozma Ákos urat. Megmondom
őszintén, hogy amit itt olvasok, az arra vonatkozóan, hogy az ő személyes függetlensége
mennyire és miképpen biztosítható, legalábbis kétséges. Nem ismerjük. Itt találunk egy
önéletrajzot, de magát a személyt nem ismerjük, és azt gondolom, hogy eddigi
tevékenységéről, eddigi referenciájáról maximum Dávid Ibolya vagy Pintér Sándor tudna
érdemben nyilatkozni, hiszen az ő munkatársaik között szerepelt az illető fiatalember.

Azt gondolom, hogy egy ilyen horderejű, egyébként folyamatosan a függetlenségre
apelláló testületbe célszerű lenne egy ténylegesen független és annak is látszó fiatalembert
vagy tapasztaltabb embert - mármint az életkorára utalok, hogy ő fiatal - jelölni, és
mindenféleképpen indokolt volna egy bizottsági meghallgatása az illetőnek arra vonatkozóan,
hogy az ezzel kapcsolatos tevékenységében mit tekint érték- és mértékadónak, mi az, ami
fontos és mi az, ami kevésbé fontos.

Azt gondolom, hogy mivel jövő héten döntenénk valószínűleg erről a kérdésről, és
addig még van négy nap, most az utóbbi időben is sűrűn tudtunk ülésezni, nem lehet nagy
akadálya annak, hogy személyes meghallgatáson érdeklődjünk a terveiről, elképzeléseiről.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr hozzászólására előterjesztőként hadd
mondjam, hogy nem értek egyet a javaslattal, több okból nem. Nem így ex katedra jelentem
ki, hanem megpróbálom megindokolni.

A plenáris ülés előtti kinevezése előtt még a nemzetbiztonsági C típusú átvilágításon a
jelöltnek át kell esnie, eképpen a mostani ülésszakba biztosan nem férne bele az ő elfogadása.
Továbbá a korábbi ciklusokban sem jelentek meg a Független Rendészeti Panasztestület tagjai
a bizottság előtt, és a korábbi ciklusokban is kvázi frakciójelölések történtek. Egyébként
Kozma Ákos nem volt semmilyen politikai pártnak a tagja. Az, hogy politikai pártok tagjai
mellett dolgozott szakemberként, én azt gondolom, hogy ez a függetlenségét még nem
feltétlenül sértheti vagy ebből adódóan nem feltétlen sértheti. Én azt kérném tisztelettel a
bizottságtól, hogy többek között ezekre való tekintettel hadd tartsam fenn a javaslatomat.

A napirendi pont vitája még folyik természetesen. (Jelzésre:) Dorosz Dávid képviselő
úr, parancsoljon!

Hozzászólások, észrevételek

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Szeretnék csatlakozni az előttem szóló
képviselőtársamhoz: mi is indokoltnak tartjuk, hogy meghallgassuk a jelölt urat. És arra
hivatkozni, hogy idáig nem hallgatták meg őket - akkor az egy rossz gyakorlat volt, nem
hiszem, hogy a bizottságnak pont a munkája első hónapjában egy ilyen rossz gyakorlatot
folytatnia kéne. És tényleg egy elénk rakott papír alapján, mindenféle személyes meghallgatás
nélkül egy ilyen fontos és az emberi jogokat és a civil ellenőrzést a működése középpontjába
helyező intézménybe való delegálást nem lehet lesöpörni csak azzal, hogy egy szimpla
életrajz alapján szavazzunk valakiről. Ez van olyan fontos pozíció, ez van olyan fontos
testület, hogy szerintem mindannyian tiszteljük meg azzal, hogy megfontolt döntést hozunk,
és még arra való hivatkozással sem lehet így megtenni ezt, hogy most gyorsan, sürgősen át
kell valakit passzírozni. Fontoljuk meg, nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy a jelölt alkalmas-e,
és utána hozzunk jó döntést!

Köszönöm.
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ELNÖK: A jogszabály nem írja elő a jelölt kinevezés előtti meghallgatását. (Jelzésre:)
Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Nem is jogszabályra hivatkoztam, hanem arra
az egyszerű tényre, hogy egy ilyen testületbe, azt gondolom, hogy a választék egyébként a
mai magyar közéletben viszonylag bő. Lehet igazán független jelöltet állítani, és még azt sem
állítom, hogy az illető úr nem igazán független. Azt állítom, hogy nem ismerem, és az lenne
jó, hogyha az a testület, amelyik egyébként a jelölésére jogosult, minimum megkapná azt az
esélyt, hogy megismerje, ne csak egy életrajzi adatsorból, hanem magát a személyiséget is, és
mutatkozzon be.

Ami pedig a C típusú átvilágítást illeti, az elnök úrnál is, még mielőtt megválasztották
bizottsági elnöknek, ezt elvégezték, tehát nincs ebben olyan fajta sürgetés, hogy őnála ne
lehetne a C típusút előkészíteni. Készítsék elő, nincs azzal semmi probléma. Ezzel együtt is a
keddi, még egyszer mondom, nem időhúzás, de a keddi vagy a hétfői megszavazása előtt ne
lehetne meghallgatni, ezt nem tartom sem méltányosnak, sem okszerűnek, megmondom
őszintén.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Mátrai Márta képviselő asszony, parancsoljon!

DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én ajánlanám
mindenkinek a figyelmébe az önéletrajzából az eddigi jelentősebb munkahelyeket és szakmai
gyakorlatokat. Tehát én nem gondolom azt, hogy bárki feltételezhetné, hogy ő a szakmai
előírásoknak a tudása, tapasztalata alapján nem felel meg.

Ezenkívül meggyőződésem az, hogy az alkotmányügyi bizottság előtt meghallgatásra
kerül, tehát azért mégiscsak egy szakmai bizottságról van szó. Én nem hiszem, hogy a mi
bizottságunknak itt most feszülni kell abban, hogy a jelölt urat, Kozma Ákos urat ide hívjuk.
Én úgy ítélem meg, hogy amennyiben a bizottság úgy ítéli meg, az Alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi bizottság, hogy elfogadja, akkor mindenki saját lelkiismerete szerint
és a szakmai önéletrajz alapján el tudja dönteni az alkalmasságát.

Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Volner képviselő úr, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Jobbik álláspontját
szeretném tolmácsolni. Nekünk is az lenne a kérésünk, hogy a jelöltet hallgassuk meg, és az
ezzel kapcsolatos konzultáció lehetőségét adjuk meg a bizottságnak. Itt emlékeztetném
önöket, a bizottságon belüli kétharmados túlsúlyt jelentő kormánypárti képviselőket arra,
hogy a jogállamiság kereteit a rendőrség az elmúlt években többször is nagyon durván
áthágta, önök is ezt szeretnék vizsgálni többek között egy bizottság keretén belül. Ez a
Független Rendészeti Panasztestület pedig kulcspozícióban van ilyen szempontból, és egy
nagyon fontos ellenőrző, a civil kontrollt ellátó szervezetként kellene hogy működjön. Ezért is
tartanánk azt fontosnak, hogy ne formalizáljuk ezt a kinevezést, hanem valóban kezdődjön
egy érdemi párbeszéd ez ügyben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon!
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JUHÁSZ FERENC (MSZP): Nem akarok álvitát folytatni, mert nyilvánvalóan az önök
döntésén és belátásán fog múlni. De Mátrai Márta képviselőtársamtól szeretném megkérdezni,
hogy ugye azt abszurdnak tartaná, hogy mondjuk Pintér Sándor belügyminiszter nem megy el
a nemzetbiztonsági bizottsági, kinevezés előtti meghallgatására, merthogy már egyébként egy
másik bizottság meghallgatja. Én tudom, hogy a kettő egyébként erőltetett párhuzam, mert itt
törvény írja elő, itt meg nem írja elő törvény. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy az az érv,
hogy ön mondjuk meghallgatja az alkotmányügyi bizottságban, ez a testület, amelyiknek meg
joga van ajánlást tenni, ez pedig ne hallgassa meg, azt nem értem őszintén szólva, miközben
egyébként teljesen természetesen a véleményemet fenntartva tudomásul veszem azt a döntést,
amit hoznak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csampa Zsolt alelnök úr, parancsoljon!

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én csak azt
szeretném mondani képviselőtársaimnak, hogy miután törvény nem írja elő, mondjuk Pintér
Sándor esetében a törvény előírja, azt gondolom, hogy ez nem vita számunkra. Itt tartjuk a
levelet az emberi jogi bizottságnak az elnöke részéről, tudomásunk szerint gyakorlatilag ott
egyeztetések voltak. Én azt gondolom, hogy ha ezt így elfogadjuk, márpedig miért ne
fogadnánk el, ahogy Mátrai Márta képviselő asszony részéről is elhangzott, az alkotmányügyi
bizottság pedig meg fogja hallgatni.

Én úgy gondolom, hogy lehet itt azt mondani, hogy a panasztestületet mi komolyan
vesszük, és itt a jogállamiságról beszélünk, és az elmúlt időszak különböző dolgainak a
vizsgálata is valamilyen szinten a panasztestületnél megjelenik, de azért azt gondolom, hogy
most ne miniszteri szintű meghallgatásokat kezdjünk el itt a panasztestülettel kapcsolatban.
Én azt gondolom, hogy ha megbízunk az alkotmányügyi bizottságban, akkor az
alkotmányügyi bizottság valószínűleg le fogja tudni folytatni ezt a meghallgatást. Nekünk az a
dolgunk, hogy jelöljünk. Ne tegyük már ki a jelöltet annak, hogy három bizottság kezdje el
gyakorlatilag szétcincálni, akár egy nap, akár két nap keretében!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni, hogy
az emberi jogi bizottságnak milyen leveléről beszélünk. Én ilyet nem láttam. Az emberi jogi
bizottság szerintem pár órával ezelőtt ülésezett, és semmilyen információnk nincs arról, hogy
ott mi történt.

Egyébként az Országgyűlésnek úgy általában az a dolga, hogy a kormányt kontrollálja
is, főleg a szakbizottságainak, és a Független Rendészeti Panasztestületnek meg pláne van
ilyen komoly funkciója.

Személyeskedés nélkül: egy darab papír van itt előttem dr. Kozma Ákosról. Én a
szakmában, már úgy általában rendészeti szakmában, ezzel foglalkozom, biztos az én fiatal
korom miatt van, én még életemben nem hallottam róla. Azt tudom róla elolvasni, hogy annak
a belügyminiszternek volt a helyettes államtitkára és főosztályvezetője az előző Fidesz-
kormány alatt, aki most is a belügyminiszter, aki most is irányítja a rendőrséget, és így Kozma
Ákos fog függetlenül Rendészeti Panasztestületet vezetni a jelenlegi belügyminiszter és az
általa irányított rendőrség ügyeit kivizsgálandó. Én szerettem volna, hogyha valóban egy
teljesen független szakemberről van szó, hogy például erről meggyőzzön. Nekem személy
szerint, mint Mátrai Mártának ezek szerint, lehetőségem lesz az alkotmányügyi bizottság
tagjaként erről megkérdezni, de azt gondolom, hogy ez a panasztestület alapvetően a mi
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szakbizottságunk munkájához kötődik szakmailag. Én nagyon sajnálom, hogy ezt a kérdést
így kezelik.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit hadd reagáljak a képviselő úr által elmondottakra,
hogy most nem elnököt választunk a panasztestületbe, hanem tagot. Az elnököt a tagok
maguk közül választják.

A másik pedig az, hogy az emberi jogi bizottság négy órakor kezdte az ülését, 3.
napirendi pontként tárgyalta a Független Rendészeti Panasztestület tagjának jelölését, és most
érkezett meg az átirat az ő döntésükről, hogy támogatták. Hozzáteszem, hogy két évvel ezelőtt
Kaltenbach Jenőnek sem volt személyes meghallgatása, akceptálva persze a Dorosz képviselő
úr által elmondottakat.

(Jelzésre:) Volner képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Arra szeretném csak fölhívni
a figyelmet, hogy ez egy szakmai munkát ellátó bizottság, és ilyen szempontból is fontos
lenne szerintem a jelöltet meghallgatni, megkérdezni a véleményét különböző szakmai
kérdésekről. Önmagában az időterjedelmi kerete ennek a beszélgetésnek maximum másfél
óra. Önök is, azt gondolom, hogy azt tapasztalhatták a szakmai feladatra kijelölt, a
honvédségnél kinevezésre kerülő jelöltek kinevezés előtti jelölti meghallgatása során, hogy
nem tanúsítottunk olyan magatartást, ami a cincálását jelentette volna a jelöltnek. Kifejezetten
szakmai kérdéseket kaptak - most is ezt szeretnénk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Juhász Ferenc: Elnök Úr! Ügyrendi javaslatként…)
Juhász képviselő úr, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): (Hangosítás nélkül.) Ennyit szerettem volna csak
mondani: tehát a szavazást azt úgy gondoltuk, hogy volt egy ügyrendi javaslat, arról
foglaljunk állást, és utána magáról a személyről. Azt gondolom, hogy ez így korrekt. Az
ügyrendi javaslat az, hogy most ne döntsünk, hanem hívjuk meg és hallgassuk meg. Ez lett
volna az ügyrendi javaslat.

ELNÖK: Képviselő úr, elnézést! Csak a jegyzőkönyv kedvéért megtenné, hogy
belemondja a mikrofonba?

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Az én hozzászólásom alapvetően egy
ügyrendi természetű hozzászólás volt, ami az iménti vitát generálta, ami arról szólt, hogy még
a hétfői döntés előtt a bizottságunk hallgassa meg az illető urat. Erre vonatkozóan hangzottak
el pro és kontra észrevételek, amely egyébként független az erről való döntéstől. Tehát
először, azt gondolom, hogy arról kell dönteni, hogy ezt elfogadja-e a bizottság. Ha ezt nem
fogadja el a bizottság, akkor majd dönt a saját álláspontja szerint.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ügyrendi javaslat érkezett Juhász Ferenc képviselőtársunktól.

Határozathozatal

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki ezzel a javaslattal egyetért.
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) És ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.)
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Az ügyrendi javaslatot nem fogadtuk el.
Én előterjesztőként a javaslatomat fenntartva kérdezem, hogy ki az, aki támogatja dr.

Kozma Ákos jelölését az Országgyűlés plénumának mint az emberi jogi és a rendészeti
bizottság együttes javaslatát panasztestületi tag megválasztására. Kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)
Köszönöm szépen.

A Honvédelmi és rendészeti bizottság albizottságainak megalakítása

Rátérünk a 3. napirendi pontunkra: az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti
bizottságának albizottságai, illetve ezek megalakítása.

Az MSZP- és a Jobbik-frakció közti megállapodás értelmében az elmúlt nyolc év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló öttagú albizottságban a három kormánypárti jelölt mellett
két jobbikos hely van fenntartva. Értelemszerűen jelen pillanatban egy jobbikos képviselője
van a bizottságnak, tehát egy hely kerül betöltésre, de a másik hely is fenntartásra kerül
számukra.

A másik pedig az úgynevezett ellenőrzési albizottság. Itt elnöknek javaslom dr.
Harangozó Tamás urat, képviselőtársunkat, a további két helyre pedig Dorosz Dávidot és
szintén Rubi Gergely képviselő urat. Egy képviselő, egy bizottsági tag két albizottságnak
lehet tagja.

Kérdezem, hogy ezen előterjesztéssel ki ért egyet? A napirendi pont vitáját
megnyitom. Kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.)

Határozathozatal

Kérdezem akkor a napirendi pont vitáját lezárva, hogy ki az, aki ezzel a javaslattal
egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) És ki
tartózkodott? (Szavazás.) Elfogadtuk.

Köszönöm szépen a megjelenésüket, a bizottság ülését bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 17 óra 52 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília


