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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/676. szám, új/átdolgozott változat a T/649. szám helyett)
(Lázár János és Dr. Kocsis Máté (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

2. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/616. szám)
(Csampa Zsolt (Fidesz), Básthy Tamás (KDNP), Borkai Zsolt (Fidesz) és Dr.
Simicskó István (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)
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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. Simon Miklós (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Farkas Zoltán (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Dr. Kövér László Csaba (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)
Földi László (Fidesz) megérkezéséig Básthy Tamásnak (KDP)

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. Gáva Krisztián közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Tóth Zoltán József jogi és igazgatási helyettes államtitkár (Honvédelmi
Minisztérium)

Megjelent

Dr. Till Szabolcs főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra)

Az ülés megnyitása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjait. A bizottság ülését megnyitom.

Külön köszöntöm körünkben dr. Gáva Krisztián urat, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium helyettes államtitkárát.

Tisztelt Bizottság! Régi jó szokásunkhoz híven a Házszabály 68. § (2) bekezdése
alapján az országgyűlési képviselői minőségében jelen lévő képviselőtársainknak a
hozzászólási jog megadását kérném, konkrétan Balla Gergő és Endrésik Zsolt
képviselőtársainkra gondolok.

Kérdezem, ki az, aki az ügyrendi javaslattal egyetért. Kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk.

A határozatképesség megállapítása

Határozatképesség. Kilenc fő jelen van személyesen, helyettesítési megbízást négy fő
adott. Ekképpen megállapítom, hogy bizottságunk a helyettesítésekkel együtt 13 fővel
határozatképes. (Rubi Gergely megérkezik az ülésre.) 14! Tisztelettel köszöntöm Rubi
képviselő urat is, bizottságunk teljes jogú tagját, róla szavaznunk nem kell.

A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs
változás: 1. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló törvény módosításáról a T/649.
számú törvényjavaslat, és az új változat vitája, illetve az általános vitára való alkalmasság
megállapítása. 2. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak
és hallgatóinak jogállásáról szóló törvény módosításáról szóló T/616. számú
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása.

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki az, aki a kiküldött napirendi javaslattal
egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ki ellenezte? (Szavazás.) Ki
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló T/676. számú törvényjavaslat általános vitája, döntés az általános vitára való
alkalmasságról

Az 1. napirendi pont tárgyalását megnyitom. A Magyar Köztársaság alkotmányáról
szóló ’49. évi XX. törvény módosításáról szóló T/676. számú törvényjavaslat általános vitája,
illetve az arra való alkalmasság.

Mivel új változat van előttünk, azt gondolom, elegendő, ha a változtatásról ejtünk
néhány szót, ami az időtartam módosítását jelenti, amit előterjesztő-társammal három évben
javaslunk meghatározni.

Tisztelt Bizottság! Tegnapi ülésünkön megvitattuk a korábbi előterjesztést, most
kérdezem először is a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselőjét, mi a tárca
álláspontja, támogatja-e a törvényjavaslat új változatát.

Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

A tárca álláspontjának ismertetése

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca támogatja.

Kérdések, vélemények; válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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A napirendi pont vitáját megnyitom: kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat, ötlet,
álláspont.

(Jelzésre:) Dr. Harangozó Tamás képviselő úr. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ígérem, hogy
rövid leszek.

Azt gondolom, hogy ez az előttünk fekvő javaslat teljesen elfogadhatatlan. Azt
gondolom, hogy a tegnap reggeli honvédelmi bizottsági ülésen lezajlott színjáték után teljesen
felesleges bármilyen indoklással előállni az előterjesztőknek, hiszen mindenki tudja és
mindenki látta, hogy mi zajlott itt tegnap.

Azt gondolom, hogy ez a javaslat az új kormány és annak többségének eddigi
jogalkotási tevékenysége alját jelenti. Azt gondolom, hogy teljesen elfogadhatatlan, és
mindenféle etikának és politikai kultúrának ellent mond az, ami jelenleg az Országgyűlésben
és itt a bizottságunk előtt is zajlik.

Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy a polgármester úr erre a javaslatra hogy fog
szavazni, hiszen tekintettel arra, hogy ezzel a megoldással ő már mentesül az eredeti javaslat
hátrányos megoldása alól, azért, ha jól belegondolunk, ő most nem lenne polgármester, ha ezt
a törvényt 2006-ban egy esetleges akkori Fidesz-kormány fogadta volna el, és nem lenne
országgyűlési képviselő sem, és nem ülne itt. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy személy
szerint ön ehhez a javaslathoz hogy fog viszonyulni.

Egy kérdésem lenne a helyettes államtitkár úrhoz: sikerült-e utánanézni egy nap alatt,
hogy nemzetközi megoldások tekintetében van-e olyan ország, amelyik a jogviszony
megszűnése után is így bünteti az erre egyébként nem érdemes, az ország és a nemzet
szolgálatára felesküdött katonákat, rendőröket vagy titkosszolgálati munkatársakat?

És azt gondolom, röviden, lezárva a hozzászólásomat, hogy az egyetlen, az európai
politikai kultúrkörbe tartozó megoldás az lenne, ha azonnali hatállyal ezt a törvényt úgy,
ahogy van, visszavonnák.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak, de utána előterjesztőként
szeretnék majd válaszolni a többi felvetésre is. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm a szót. A nemzetközi kitekintés helyett inkább a magyar
jogrendszerrel kapcsolatos két példát említenék csak, amikor egy korábbi tisztségnek vagy
mondjuk párthoz kötődő tevékenységnek a végzése vagy tisztség betöltése később,
meghatározott időn belül megakadályozta mondjuk egy alkotmányos tisztség betöltését,
gondolok itt például arra, hogy az Alkotmánybíróság tagjai a választásukat megelőző négy
évben nem lehetnek kormány tagjai, párt alkalmazottja, ugyanez vonatkozik az ombudsmanra
is. Tehát itt már ismeretes olyan jellegű korlátozás, amely egy másik tisztség betöltését
megakadályozza bizonyos ideig. Ehhez hasonlatos, természetesen nem lehet teljesen
párhuzamot vonni, de hasonlatos ennek a passzív választójognak a bizonyos szervezet
tagjaként való tevékenységhez kapcsolódóan a korlátozása.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy előterjesztőként hadd reagáljak
képviselő úr felvetéseire. Először is köszönjük a méltató szavakat. Érezhető volt a
hozzászólás végén, hogy a polgármester úr irányába igyekeznek eltolni ezt a kérdést. De én
egy kicsit máshonnan kezdeném. Tehát az új kormány és az új Országgyűlés felállásakor, azt
hiszem, nem áltattunk senkit azzal, hogy rengeteg törvényt, illetve annak módosítását
szükséges meghoznunk az elmúlt nyolc év történései után. Tehát állandó panelként szerepel
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most már a kommunikációjukban, hogy túl gyors a törvényhozás, átgondolatlan stb. A
gyorssal egyetértek, az átgondolatlannal kevésbé. Egy húsz éve elfogadott, viszonylag
konszenzusos alapon nyugvó alapelv maga az, amit a törvényjavaslat szelleme tükröz, ez
pedig a rendvédelmi szervezetek depolitizálása. Azt hiszem, hogy ebből alapelvi szinten
semmilyen módon nincs kiút, és nem is vagyunk hajlandóak túlságosan visszajönni.

Lehet hogy a képviselő úr arra fűzi fel a hozzászólását, hogy példátlan Európában, de
az is példátlan, hogy az elmúlt nyolc évben a rendvédelmi szervek minden időkben
legközelebb kerültek a politikához, a leginkább a befolyása alá kerültek. (Földi László
megérkezik az ülésre.) Gondoljanak csak a 2006 őszén történtekre. És tekintettel arra, ha
valaki rendvédelmi szerv dolgozója, és választásokon indul, abban a pillanatban, hogy ő
jelölteti magát, még rendvédelmi szerv dolgozója, de már politikai befolyás alatt van. Tehát
hosszú távú stratégiai cél, hogy ez ne valósulhasson meg. Mint ahogy ön példanélkülinek
nevezi a javaslatot, mi azt nevezzük példa nélkülinek, ami az elmúlt években történt, mint
említettem.

Előterjesztő-társamat, frakcióvezető urat megkeresték más pártokból is, hogy
konszenzusra lenne szükség, soknak tűnik az öt év. Ekképpen a frakcióülésen leszavazták az
öt évünket három évre, ez nem titok. És azt is gondolom az egészről, hogy hosszú távon
egyébként ezt tovább kell majd emelnünk. (Dr. Harangozó Tamás nevet.) Képviselő úr, az a
helyzet, hogy erről még beszélhetünk a későbbiekben, öt év rengeteg idő…. (Dr. Harangozó
Tamás: Október után, gondolom én.) Ha a képviselő úr tesz rá javaslatot október után, akkor
nyilvánvalóan beszélünk róla. Hosszú távon, kérném, hogy fogadják el azt az alapelvet, hogy
a rendvédelmi szerveket, azok dolgozóit, hivatásos állományú tagjait a lehető legtávolabbra
kell helyezni az aktív közéleti tevékenységtől. És mint látják, vonatkozzon ez más pártra is…
(Dr. Harangozó Tamás: Ne vicceljünk már!) Képviselő Úr! Rengeteg fideszes
képviselőtársam jelezte, hogy a megyében, itt-ott-amott számos önkormányzati szereplőt
érint, fideszes jelölteket, idén ősszel is. Tehát hogyha így egy kicsit kerekebb a történet:
hogyha ez lett volna az alapvető szempont, hogy mindent a Fidesz és a KDNP jelöltjeihez
hangoljunk, akkor lehet, hogy egy évre lement volna. Az alapvető szempont a depolitizálása a
rendvédelmi szerveknek - ez nem titok.

Arról, hogy milyen közjáték történt. Nem tudom, hogy milyen közjáték történt, egy
szünet elrendelését és egy frakcióülésen való egyeztetést hívhatunk közjátéknak.
Nyilvánvalóan a tegnapi sajtókérdések is erre voltak felfűzve, mintha valami botrány történt
volna a bizottsági ülésen. Nyilvánvalóan az a törvénykezési iram, amit diktálunk - amit
egyébként javarészt az elmúlt nyolc évnek köszönhetünk, hogy ilyen iramban kell
törvénykeznünk és módosítanunk jogszabályokat -, ez azt szüli, hogy a szükséges
egyeztetések ilyen menetben folynak le. Ennek ez a rendje: van egy bizottsági ülés, aztán van
egy frakcióülés, mind a két hely alkalmas arra, hogy a plenáris ülés, az általános vita, a
részletes vita előtt lefolytassuk az egyeztetéseket, a vitáit ennek a javaslatnak. Ezt a
frakcióülés is megtette. Számtalan elképzelés volt, én elmondom önnek, hogy volt olyan
elképzelés, amely egy évet mondott, és volt olyan, amelyik tízet. Tehát azért ez egy képlékeny
dolog. Alapelvi szinten nem szeretnénk engedni a dologból. Évekről akár még lehet vitatkozni
is, de az alapelvből semmiképpen nem engednénk.

Az alapvető politikai cél nyilván az önök részéről lehet az, hogy megsemmisítsék ezt a
javaslatot, de még mindig nem válik számomra világossá, hogy önöknek ez miért érdeke. Ha
önök azt feltételezik, hogy nekünk az az érdekünk, hogy egyik-másik jelöltünk képviselő
lehessen annak ellenére, hogy pár évvel, iksz évvel ezelőtt volt rendvédelmi szerv dolgozója,
akkor mi meg azt feltételezzük, hogy önök valószínűleg azért nem akarják, mert önöknek sok
ilyen jelöltjük van. Ez eképpen azt tükrözi, hogy a politikai indíttatás az önök oldalán erősebb,
hiszen az önök politikai indíttatása, hogy ilyen azért ne legyen, mert számos jelöltjüket érinti.
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Eképpen lex-MSZP is lehetne annak a javaslatnak az elfogadása, hogy ne döntsünk ilyen
alapelvi tényekről, amelyeket most az előbbiekben megfogalmaztam.

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egyrészt, megmondom
őszintén, hogy bár az összes jelöltünket nem néztem át, én tájékozódtam a saját pártunknál, én
per pillanat egyetlenegyet sem tudok mondani akit akár az ötéves, akár a hároméves érintene.
Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet olyan önkormányzati jelöltünk, akit érint, de, mondom, én
nem tudok róla.

Az az érvelés, elnök úr, amit ön elmondott, az alapjaiban kérdőjelezi meg az önök
győri polgármesterének legitimitását. És én ezt csak azért szeretném elmondani, mert őt Győr
városa megválasztotta polgármesternek, amennyire én sejtem meg látom, ha ő elindul, akkor
ezt valószínűleg a többség most is így fogja gondolni, és ez a mintapéldája annak, hogy
egyébként ő honvéd tisztként végezte tisztességgel a dolgát, és kiváló polgármester tud belőle
lenni vagy legalábbis a népek által megválasztott polgármester biztos tud belőle lenni. Ha ön
úgy gondolja, hogy az ön képviselőtársa, de majd biztos elmondja, hogy őrá milyen
befolyások érkeztek a honvédségtől az elmúlt három vagy öt évben - most majd mindjárt a
törvény el fogja dönteni, hogy hány évig érkezhetnek befolyások -, akkor azt nagyon szívesen
meghallgatnám. Szerintem ez egy teljesen álságos történet. (Juhász Ferenc megérkezik az
ülésre.)

Azt gondolom, hogy abban az alapelvben, hogy honvéd, rendőr, titkosszolga,
hivatásos állományban lévő ne indulhasson választáson, egyetértünk. Szerintem ez az
alkotmányos alapelv, amiről beszélnek. Azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályozás, ami egy
általános tilalomból vezeti le a megoldást, és azt jelenti, hogy mondjuk egy rendőr csak
felfüggeszti a jogviszonyát, hogy ez nem elég, azt én el tudom fogadni. Akár ezt a variációt
vagy ezt a törvényt is el tudnám fogadni, ha nem lenne visszamenőleges hatálya, illetve
előremutató hatálya, nem lenne benne, hogy iksz évig, hanem a választáson, amíg ő aktív,
addig nem indulhat. Ez egy teljesen egyértelmű és tiszta dolog, és szerintem pontosan
megegyezik azokkal a nemzetközi megoldásokkal, amelyek egyébként ezt a kérdést, ami egy
legitim kérdés, a demokratikus országokban kezelik. De az, hogy itt öt év, három év vagy tíz
év vagy egy év... - szerintem, mondom, maga az, hogy elválik a kettő, már elfogadhatatlan, ez
pedig, hogy naponta váltogatjuk a számokat az alkotmányban, ez meg egyszerűen pláne az.

És még egyszer mondom: az az érvelés, amit ön elmondott, az kifejezetten arról szól,
hogy az itt ülő képviselőtársunknak elvileg joga sem lenne ott ülni, ahol ül, márpedig
szerintem van, merthogy megválasztották.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Borkai Zsolt képviselő úr, parancsoljon!

BORKAI ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Harangozó
Képviselőtársam! Én azt gondolom, hogy a „legitimitás” szót itt, ebben az esetben használni
lehet, a „nem legitim” szót pedig tilos, mint például azért, mert egy olyan városról van szó,
tisztelt képviselőtársam, ahol 130 ezer ember lakik, ma Magyarország ötödik legnagyobb
városa, és azt gondolom, a 70 százalékos megválasztás, valamint az országgyűlési képviselői
választásnál a 65 százalék az a legitimációt mutatja. (Dr. Harangozó Tamás: Erről van szó!)

Ebből fakadóan, tisztelt képviselőtársam, én azt gondolom, hogy ez a mostani
alkotmánymódosítás ez nem Borkai Zsoltról szól, hanem pontosan az ön érvelése arról szólna,
hogy Győr városában, ha csak igazából Győrre korlátozzuk a dolgot, megnyílhat az MSZP-s
képviselőjelöltnek a lehetősége arra, hogy ezen a területen, itt, Győrben polgármester legyen.
Én inkább ebbe az irányba terelném a dolgot, mert úgy gondolom, hogy az ön érvelése abba



10

az irányba mutat, hogy tulajdonképpen a módosító javaslat, amely vita után keletkezett, azaz a
három év, az ön számára nem elfogadható. Ön továbbra is az öt évet tudná támogatni, én úgy
gondolom, ebből fakadóan pedig lehetőséget biztosítana az ott lévő szocialista jelöltnek arra,
hogy egyáltalán valami százalékos eséllyel indulhasson az önkormányzati választáson.

Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy ezen alkotmánymódosításhoz
kapcsolódóan is, a frakciótársaim tudják, annak ellenére, hogy én kértem a szünetet, én az öt
évet is el tudtam volna fogadni. Tudja, nálunk demokrácia van a frakcióban, a demokrácia
pedig azt jelenti, hogy a többség szavazatával azonosulni kell, és a többség pedig a három
évet fogadta el.

Köszönöm szépen.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Én nagyon szépen köszönöm...

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, mielőtt...

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bocsánat, bólintott, azt hittem, hogy...

ELNÖK: Csak mielőtt megadnám a szót, én is egy mondattal hadd reagáljak az ön
által elmondottakra.

Most nyilvánvalóan, tehát nem lehet nem észrevenni, hogy önök igyekeznek egy
alkotmánymódosításból egy lex-Borkait csinálni. Én ezért kértem az előbbi
hozzászólásomban, amikor Juhász képviselő úr még nem volt itt, ezért meg is ismétlem, hogy
ön is hallja ezt, hogy az alapelvi megfontolásból azért nem vagyunk hajlandók engedni, mert
nem okozhatott meglepetést, hiszen régi téma és többször előkerült, és nem idén, hanem az
elmúlt húsz évben többször a rendvédelmi szervek depolitizálása mint alapvető igény, illetve
hogy annak megfogalmazása egy számunkra végrehajtandó cél. Tehát ezért kérem, hogy ez
legyen a kiindulási pont és ne pedig a polgármester esetleges győri szerepvállalásáról
beszélgessünk, mert az alapvető megfontolása az alkotmánymódosításnak - mint ahogy
egyébként tegnap reggel önök is így jöttek ide, gondolom, kiolvasták belőle - ez.

Parancsoljon, képviselő úr, megadom a szót.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én csak nagyon röviden
szeretném megköszönni Borkai úrnak, hogy megerősítette, hogy ez a hároméves javaslat erről
szól, hiszen az imént ezt hallottuk.

És én még egyszer szeretném elmondani, hogy mindenki értse, szépen lassan
mondom: sem az ötévessel, sem a háromévessel, sem az egyévessel, sem az egy hónapossal
nem értünk egyet. Elvi szinten a szabályozás szükségességével, tudniillik hogy aktív
állományú rendőr, katona, titkosszolga ne indulhasson választáson, egyetértünk, és semmi
olyannal nem értünk egyet, ami ezt a jogviszony megszűnése után továbbra is büntető

jelleggel fenntartja.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bár nem szokás a bizottsági ülésen, főleg az előterjesztő részéről, de én is
kérdeznék egyet a képviselő úrtól, ha már vitában vagyunk: Jónak tartja-e azt - képviselőjelölt
úgy válik valakiből, hogy bejelentkezik, regisztrálja magát, gyűjti a kopogtatócédulákat -,
hogy hivatásos állományú rendvédelmi szerv dolgozója ajánlószelvényeket gyűjt egy politikai
pártnak?

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Megmondom őszintén, hogy... Mármint egy
jelöltnek vagy mint jelölt magának?
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ELNÖK: Magának.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Tehát még egyszer mondom: aktív állományú
katona, rendőr, titkosszolga megítélésünk szerint sem szerencsés. Ezért, ha ez a törvény arról
szólna, hogy ők aktív állományú tagként nem indulhatnak választáson, és ez lenne előttünk,
hogy egy ilyen típusú módosító jönne, akkor azt gondolom, hogy én személy szerint biztos, de
azt gondolom, hogy a frakciónkat is meg tudnánk győzni, hogy ezt támogatni lehet.

Ennek a javaslatnak továbbra sem ez a gondja, hanem az, hogy a jogviszony
megszűnése után is továbbra bünteti ezeket az embereket, amire szerintem semmi oka
nincsen, hiszen ha eldönti, akár azt is, hogy ő politizálni akar, és lemond a jogviszonyáról, az
is egy tisztességes megoldás, az pedig, ha ő nyugdíjba vonul, onnantól kezdve három évig
vagy öt évig vagy akárhány évig vagy akár csak egy hónapig nem indulhat, az szerintem
méltánytalan velük szemben, és aránytalanul korlátozza az egyébként nem összehasonlítható
módon az egyik legfontosabb alkotmányos alapjogát a magyar állampolgárnak, tudniillik a
passzív - nyilván itt az aktívról nincs szó -  választójogát.

ELNÖK: Nem értek egyet, képviselő úr. Az öt év azért ment le három évre, öt év
rengeteg idő. Ráadásul, azt ne felejtsék el, hogy aki politikai feladat ellátására felkérést kap,
az általában magas rangú vezető bármely rendvédelmi szervnél, ekképpen olyan befolyással
rendelkezik, amely a politikában visszásságokra mutathat.

De még mindig nem kaptam rá választ, jónak tartja-e azt, hogy rendvédelmi szerv
dolgozója ajánlószelvényeket gyűjtsön magának.

Hovatovább, engedje meg, még egy dolog, és akkor talán csomagban tud rá
válaszolni: nem teljesen világos a frakcióálláspont. Tegnap még a miénk nem volt világos, de
aztán a frakcióülés döntött. Ugyanakkor az ön képviselőtársa, Lamperth Mónika képviselő
asszony módosító javaslatot tett az alkotmánymódosításhoz, amely a három évet leírja, bővíti
ugyanakkor, hogy nem létesíthetnek állami vezetői jogviszonyt, akik az elmúlt három évben
rendvédelmi szerv dolgozói voltak. A javaslat kibővítéséről még külön vitázhatunk, de akkor
ezek szerint a képviselő asszony jónak tartja a hároméves tiltást.

(Dr. Harangozó Tamás: Válaszolok.) Harangozó képviselő úr, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Egyrészt azt hittem, hogy
válaszoltam az előbb, de akkor próbálom egyértelműen megfogalmazni: nem tartom jónak.
Ezért mondom azt - ugye, aktív munkavállalóról beszélünk -, hogy nem tartom jónak, ezért
mondtam utána végig azt, ha csak ez lenne a javaslat, hogy az aktívakat eltiltsuk, ezt
támogatnánk.

A további érvelésére ad választ az, amit Lamperth képviselő asszony beadott, nyilván
annak tudatában, hogy ezt a törvényt így is, úgy is át fogják erőszakolni a parlamenten.
Tudniillik arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a hosszú érvelése most az elnök úrnak is
azért bicsaklik meg elég erősen, mert a magas rangú rendőrtiszt például, emlékezetem szerint,
két évvel a nyugdíjba vonulása után az önök belügyminisztere lett, országos rendőr-
főkapitánysága után. Ha valakinek vannak információi, és most tekintsünk el a személytől
konkrétan, de úgy általában tisztségnek, az országos rendőrfőkapitánynak az országban folyó
dolgokról, akár a politikusokról vagy bárkiről, azt gondolom, hogy az országos
rendőrfőkapitány, mint akinek mindenkinek jelentési kötelezettséggel tartozik a szervezeten
belül, akkor ő az.

Továbbra is azt tudom mondani, hogy ez a javaslat így álságos és végiggondolatlan.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Napirendi pont vitája zajlik. Amennyiben nincs kérdés…
(Endrésik Zsolt jelzi szólási szándékát.) Bocsánat! Endrésik képviselő úr, parancsoljon!

ENDRÉSIK ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem akarok számháborúba
bocsátkozni, mert szerintem nem nagy értelme van, valamint Borkai Zsoltot annyira tisztelem,
hogy nem akarok az ő személyével kapcsolatban sem mondani dolgokat. Viszont mi is azt
támogatjuk, hogy aki már nyugállományba vonult vagy nem tagja már a testületnek, annak a
jogát ne vegyük már el, hogy politikai pályára mehessen.

Viszont, ha ez a törvényjavaslat átmegy, akkor onnantól kezdve elindíthatjuk azt a
folyamatot, rengeteg olyan hely van, amit depolitizálni kellene, gondolok itt az iskolákra,
egyházakra, médiumokra. Lehet hogy ez csak az első hógolyó ezen a lavinán, de akkor ezt
gondoljuk végig.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Azért nincs itt olyan nagy baj. Ha jól veszem
ki a hozzászólásokból azért abban alapvetően egyetértünk, és ez valamelyest öröm, hogy a
rendvédelmi szervek depolitizálása lehet cél. A vita pusztán arról zajlik, hogy hogyan. Jó, ez
azért sokkal jobb, mint tegnap volt, ezért érdemes a dolgokról beszélni.

Annyi kitételt Endrésik képviselő úrnak hadd mondjak, hogy szerintem az egyházak
vagy az iskolák nem rendvédelmi szervek. (Endrésik Zsolt: Tudom, csak hasonlót akartam.)
Egyébként egyetértek vele, tehát állapítsuk meg, alapelvi szinten egyetértek, hogy nem való
az iskolába sem a politika, csak itt most egy kicsit másról van ebben az esetben szó,
hovatovább nagyobb politikai vagy biztonsági kockázatot jelent az a témakör, amelyről most
beszélünk. Az iskolai vagy egyházi politika pusztán csak morális problémákat vet fel, ez az
alkotmánymódosítás pedig konkrétabb veszélyekre hívja fel a figyelmet.

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

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Igazából ezt egy büntetésnek tartom
én, hogy aki már leszerelt, húsz évig szolgált rendőrként, utána eltiltjuk három évre a
közügyektől. Ilyet bíróság szokott bűnözőkre kiszabni, közügyektől eltiltás. Szerintem ez
hasonló lehet. Miért ne lehetne, ha már nyugdíjas? Nyilván a rendőrségnél nem, katonaságnál
nem, titkosszolgálatoknál nem, de miután már nem tagja, már nem dolgozik ott, miért ne
politizálhatna? Van rá példa, nálunk is, önöknél is, mindenkinél. És lenne egyébként sokkal
fontosabb ügy is, amiről beszélgetni kellene, például naponta több embert kirabolnak, és
gyilkosságok is történnek, azokra nincs megoldás. Lehet hogy fontosabb dolgokkal kellene
foglalkozni, mint az, hogy büntessük a nyugdíjas rendőröket.

Köszönöm.

ELNÖK: Itt nem feltétlenül csak a nyugdíjasokról van szó. És ahogy kiveszem a
szavaikból, sőt Harangozó képviselő úr el is mondta, hogy náluk aligha lesz ez probléma. Ha
jól számolom, akkor ez a Fidesz-KDNP-nél, ha már politikai síkra visszük megint, ott
jelenthet problémát, hogy kiket korlátozunk, kiket nem. És nemcsak a nyugdíjazott
rendőrökről van szó, hanem bárki. Van arra példa, szerintem, fiatalabb generációban is, hogy
valaki politikai pályát választ. Szerintünk ez a nem jó folyamat. Tehát az alapelvekben, úgy
néz ki, még mindig egyetértünk.

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, hozzászólás, javaslat.
(Jelzésre:) Borbély Lénárd képviselő úr. Parancsoljon!
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BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Anélkül, hogy húznám a
bizottság drága idejét, egy-két gondolatot szeretnék mindenképpen elmondani, ami a vita
során eszembe jutott.

Kezdeném a Jobbik képviselőinek a hozzászólásával, egyház, iskola. Ezzel
kapcsolatban az álláspontom az egyébként az, hogy az egyházak autonómok, tehát ők maguk
rendelkeznek. Az iskolákban pedig gyakorlatilag van olyan szabályozás, amely tiltaná a
politizálást, ugye, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, meg ami a politizálással
kapcsolatos, például iskolákban eleve nem lehet kopogtatót gyűjteni. Persze nyilvánvalóan,
ahogy ezt az elnök úr is mondta, ez morális kérdést vet fel, tudok hozni egyből csepeli példát
ebben az ügyben. Csepelen megtörtént az, hogy az MSZP-s országgyűlési képviselőt, dr.
Avarkeszi Dezsőt, aki egyébként volt igazságügyi államtitkár, őt hívták meg az egyik
általános iskolába történelemórát tartani, egy volt MSZMP-s tagot.

A másik. Én is úgy látom egyébként, hogy egyetértés mutatkozik abban a
tényállásban, hogy rendvédelmi szerv dolgozója ne politizáljon, viszont én azt tartom
álságosnak ebben a vitában, ha nem ismerjük el azt közösen, hogy a politizálás, ahogy erre az
elnök úr is utalt, nem onnan kezdődik, hogy valakit megválasztanak, és leteszi a képviselői
esküjét. Sőt nem is onnan kezdődik a politizálás, hogy elkezdi gyűjteni valaki a
kopogtatócédulát. Nem tudom, más pártban, konkrétan az MSZP-ben hogy szokás, mi a
Fideszben ezt úgy csináljuk, hogy a jelöltek már maguk gyűjtik a kopogtatócédulát.
Egyébként nem feltételezem, hogy az MSZP-ben nem így történik. Viszont a politizálás nem
is onnantól kezdődik, hanem például egy országgyűlési képviselőválasztást megelőzően fél
évvel, egy évvel minimum az ember tudja, hogy ő országgyűlési képviselőjelölt, ettől kezdve
így készül rá.

Úgyhogy én azt javaslom szintén, hogy ne tereljük el semmilyen más irányba a vitát,
ha ezzel az alapelvvel egyetértünk, akkor nyilvánvalóan az időbeli kérdés lehet esetleg vita
tárgya, de azt gondolom, hogy erre megvannak már a válaszok.

Köszönöm.

ELNÖK: Borkai Zsolt képviselő úr. Parancsoljon!

BORKAI ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Pár mondatot szeretnék még mondani,
mert elhangzott egy kérdés Harangozó képviselő úrtól, és én szeretem megválaszolni a
kérdéseket. Az volt az egyik kérdése többek között, hogy bármiféle befolyást jelentett-e
számomra az az alakulat, ahol korábban voltam. Egyetlen egy megjegyzés, és ezt Juhász
képviselő úr tudja a legjobban: nem természetesen, mert éppen Juhász Ferenc
képviselőtársam, akkori miniszter úr írta alá a halálos ítéletét ennek az intézménynek.

Tehát még ha ilyen jellegű tevékenység lett volna, sem tehettem volna meg. Tehát
körülbelül a válaszom az ebben ki is merül. Sajnálatos módon egy olyan honvéd középiskola
szűnt meg, amelyik véleményem szerint ma a magyar társadalomban és ebben az oktatási
rendszerben is a honvédségi struktúrába teljes mértékben beleférne.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még annyit engedjenek meg reagálásként, hogy egy
félmondat elhagyásával én tudom támogatni Lamperth Mónika képviselő asszony javaslatát.
Ő azt javasolja, hogy a honvédség, rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak,
továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszűnését vagy megszüntetését
követő három évig nem indulhatnak jelöltként az országgyűlési képviselők választásán, az
európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán, továbbá nem létesíthetnek
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állami vezetői jogviszonyt. Erre mondom, hogy egy félmondat elhagyásával tudom támogatni
Lamperth képviselő asszonynak a javaslatát.

A napirendi pont vitája zajlik. Kérdések, hozzászólások, vélemények? (Senki sem
jelentkezik.) Ha ilyen nincs, a napirendi pont vitáját lezárom.

Kérdezem, hogy ki az, aki a T/649. számú törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.)
Négy. És ki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nincs. Köszönöm.

Javaslom, hogy a bizottsági ajánlásunk szóban hangozzék el, és a bizottság előadója
Borbély Lénárd legyen. Köszönjük szépen a helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet. (Dr.
Gáva Krisztián távozik az ülésről.)

A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/616. számú
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra: a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények
vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló ’96. évi XLV. törvény módosításáról
szóló T/616. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása.

Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Tóth Zoltán József urat, a Honvédelmi
Minisztérium helyettes államtitkárát.

A kiosztott 2010. július 12-ei ajánlásból fogunk dolgozni. Kérdezem az egyetlen
ajánlási pontról, Juhász Ferenc képviselőtársunk módosítójáról, hogy mi a kormány
álláspontja. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon, öné a szó!

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelettel üdvözlök
mindenkit. Elutasítani javasoljuk. Indokoljam is, vagy előbb esetleg az alelnök úr szólni
kíván? (Csampa Zsolt jelzi, hogy előbb az indoklást kéri.)

Tulajdonképpen itt egy koncepcionális különbség van, ami szerintem nem is annyira
áthidalhatatlan, hiszen a minősített időszakok esetén a hallgatók jogállását úgyis szabályozza
a jogszabály. Itt arról van szó, hogy nem kihirdetett veszélyhelyzet, illetve más szükségállapot
esetén gondoljuk a katonai hallgatókat, illetve rendvédelmi főiskolásokat kivezényelni, hanem
amikor a veszélyhelyzet éppen kialakul. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a
jogszabály eddig azt lehetővé tette, hogy amikor már átszakad a gát, akkor ott legyenek a
hallgatók, most arról lenne szó, hogy amikor már jön az ár és a gátat emeljük, akkor is ott
legyenek. Tulajdonképpen ez csak egy plusz, ami erősíti a védelmi helyzetet. Azt hozzá kell
tenni, hogy a hallgatók eddig is kimentek nagyszámú önkéntessel, de biztos, ami biztos
alapon tartjuk szükségesnek ezt a lehetőséget biztosítani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót Csampa Zsolt alelnök úrnak, parancsoljon!

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Tegnap egy rövid felvetése volt Juhász Ferenc képviselőtársunknak azzal
kapcsolatban, hogy a katonák hogyan és miként dolgoztak a gáton. Én megkértem a miniszter
urat, és kaptam tőle egy tájékoztatást, miszerint 2010. június 2-a és 6-a között Bőny
térségében gátmegerősítési feladatot hajtott végre az ott lévő alakulat. A megerősítési
feladatot gyakorlatilag 2-án kezdték 63 fővel, majd az ottani védelmi bizottság kérte a
megerősítését az erőnek. A miniszter úr érkezésekor 123 fő, majd 4-én 123 fő, 5-én 278 fő, 6-
án, miután már az ár levonult, 116 főre csökkentették, 7-én 116 főre, és 8-án pedig kivonult az
alakulat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha a helyi védelmi bizottság kérte a megerősítő
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erőt, akkor nagy a valószínűsége, hogy a katonák a gáton dolgoztak. Ennyi lett volna csak a
tegnapi hozzászólással kapcsolatos expozé egyrészről.

Másrészről pedig: a módosító javaslatban, mint ahogy a helyettes államtitkár úr is
elmondta, a két bekezdés miniszteri, rektori megfogalmazása vonatkozásában egyeztettünk a
Belügyminisztériummal is. Mivel a katasztrófavédelmi tevékenység fő felelőse a rendészetért
felelős miniszter, így csak a többi miniszter, jelen esetben a honvédelmi miniszter ezzel
összefüggő külön feladatát kell törvényi szinten nevesíteni, ez van a 2. §-ban is nevesítve.

Illetve lenne még egy apró technikai megjegyzésünk is, miszerint a katasztrófavédelmi
törvény mindkét hivatkozása hibás, ahogy a képviselőtársam írta, mivel az 1999. évi LXXIV.
törvény a katasztrófavédelmi törvény, a módosító javaslatban szereplő törvényszám pedig a
minisztériumok felsorolását módosította, és ez már nem egy hatályos törvény. Én azt
gondolom, hogy már csak szakmailag is azt kell hogy mondjuk, hogy a javaslatát a képviselő

úrnak el kell hogy utasítsuk.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezem Juhász Ferenc képviselő urat mint a módosító javaslat előadóját,
előterjesztőjét, hogy kíván-e reagálni. (Juhász Ferenc jelzi, hogy igen.) Parancsoljon,
képviselő úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Igen, elnök úr. Államtitkár Úr! Főosztályvezető Úr!
Először is az árvízi védekezésre vonatkozó iménti alelnök úr által fogalmazott bejelentésre.
Alelnök Úr! Nekem semmi okom arra, hogy a minisztert vagy az ő munkatársait ebben a
kérdésben bántsam. Én egy tényt mondtam el, napra, helyre, tétre pontosan meg tudom
mondani. De direkt nem mondtam meg a helyet, mert nem azt akartam, hogy valamelyik
beosztott kollégát valamiféle retorzió érje, hanem egyszerűen csak a jelenséget akartam
mondani, ami a működés során folyamatosan jelen van. Erről ennyit. És köszönöm szépen ezt
a számszaki tájékoztatást, amit kaptunk.

A másik kérdés az, hogy annak idején, amikor a hallgatók jogállásáról szóló törvényt
elfogadta a parlament, és megfogalmaztuk, hogy körülbelül miért is van erre szükség, akkor
alapvetően az volt a szándék, hogy egészen pontosan körbehatároljuk azokat a
jogosítványokat és kötelezettségeket, amelyek a katonai és rendvédelmi felsőoktatási
intézményben hallgatókra vonatkoznak, hiszen az idáig nem voltak. Katonák sem voltak,
hallgatók sem voltak, és mi azt szerettük volna, hogy legyenek ők olyan speciális hallgatók,
akik egyébként ilyen intézményekben tanulnak. Ennek megfelelően a jogosítványaik, kivéve
néhány szolgálati és egyéb kötelmet és természetesen pluszjuttatást és feladatot, alapvetően
hasonlítanak bármelyik felsőoktatási intézményben hallgató fiatalember vagy hölgy
jogosítványaira.

A mostani kezdeményezés, tegnap is elmondtam, hogy abszolút korrekt, adott esetben
van olyan szituáció, amikor a hallgatókat is ki kell vezényelni a gátakra. Én egy olyan
garanciális elem megfogalmazását javasoltam tegnap is és a papírban is, amely arról szól,
hogy kössük az ő kivezénylésük lehetőségét a veszélyhelyzethez, egyszerűen azért, mert a
veszélyhelyzet kihirdetése kormányzati feladat, a kormány az, amelyik képes megítélni
bizonyos feladat ellátásához szükséges személyi, technikai szükségletet, amelyik képes
mérlegelni azt, hogy arányban van-e a várható hozam, nevezetesen a munka értéke, amit a
hallgatók kivezénylésével elérnek, azzal, mint amennyi kárt szenvednek azzal, hogy
kimaradnak az oktatásból vagy pedig más javadalmazásban részesülnek.

Megjegyzem, ez a fajta garanciális elem védi a hallgatókat attól, tisztelt
képviselőtársaim, hogy olyankor és olyan helyre küldjék őket, amikor egyébként nem
feltétlenül indokolt. Én a mostani árvíz környékén nem voltam, éppen ezért ilyen élményem
nincsen, de korábbi volt. Éppen Győr-Sopron megyében, amikor a Duna áradt, nagyon
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jelentős áradás volt, akkor azt tapasztaltam, hogy míg a katonák és egyébként fegyveresek a
gáton beletettek anyait-apait, addig kialakult egy úgynevezett katasztrófaturizmus, ami arról
szólt, hogy a környékbeliek sátrat vertek – nem tévedés! – a gát mellett, és nézték azt, hogy jé,
itt helikopterek szállnak le, katonai gépek mozognak és a többi. A civil összefogás ott az idő
tájt zéró volt.

Én a legkisebb ellenállás felé történő mozdulásként értékelem, ha bármilyen ilyen
szituációban a hallgatói közösséget mint egyébként könnyen mozgatható, szervezett erőt
küldenénk ki. Kell egy olyan kritikus szintje a konfliktusnak, ami egyébként indokolttá teszi,
hogy őket adott helyzetben abból a környezetből, abból a miliőből és abból a munkaformából,
ahol épp most vannak, nevezetesen egyetemi és főiskolai hallgatók, ne mozdítsuk ki. Ez volt a
javaslat szándéka és háttere. Én nyilván – valószínűleg jogi ismereteim révén – úgy
gondolom, hogy a vészhelyzet erre nem hatalmazott fel. Az egyéb minősített helyzetek igen,
azok már felhatalmazzák arra, a veszélyhelyzet kihirdetése még nem hatalmazza fel a
kormányt vagy a rektort vagy a minisztert, hogy oda kivezényelje a hallgatókat.

Azt gondolom, hogy ez egy fontos, hihetetlenül laza és egyébként nagyon szubjektív
döntés lehet az, hogy mikor és hogyan küldik ki a katonákat. Nem négy évre alkotnak
törvényt, hanem hosszabb időre, éppen ezért nem a személyes elkötelezettség és a személyes
hitvallás a Honvédelmi Minisztérium vezetése vagy a miniszter iránt a mérvadó, hanem az,
hogy hosszú távon is olyan legyen, hogy ne lehessen ezzel visszaélni. Ezért gondoltam ezt a
javaslatot. Természetesen továbbra is fenntartom, értve azt, hogy a tárcának ebben más
álláspontja van, és kérem önöket, hogy egyébként fontolják meg, függetlenül az én
javaslatomtól, ilyen típusú garanciális elem akár módosító javaslattal történő beadását.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönömöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságtól, hogy van-e még
kérdés, hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.)

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottság véleményét, hogy ki az, aki Juhász
Ferenc képviselőtársunk módosítóját támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki
az, aki ellene volt? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatta az ajánlási pontot.
Az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy van-e olyan… (Juhász Ferenc jelzi szólási

szándékát.) Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Ha ezt a napirendet lezárta, azután akartam jelentkezni.

ELNÖK: Jó, rendben van.
Még annyit kérdeznék, hogy tud-e valaki olyan módosító javaslatról, amelyről

beszélnünk kellene, és nem beszéltünk róla. (Nem érkezik jelzés.) Ha ilyen nincs, akkor
nagyon köszönöm a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának és munkatársainak
megjelenését.

Juhász Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, némi spéttel ugyan, de az eddigi szokásjoghoz
visszatérvén arra szeretném majd kérni elnök urat, hogy amikor egy-egy ilyen törvény
vitájával kapcsolatos bizottsági álláspont megfogalmazására kér jelentkezőt, akkor kérdezze
már meg, a bizottság pedig adjon már lehetőséget, hogy adott esetben kisebbségi álláspont is
elhangozhassék. Ennek megfelelően illő tisztelettel szeretném kérni, hogy az előző
napirendhez a bizottság támogassa már, hogy Harangozó Tamás képviselőtársam kisebbségi
álláspontot megfogalmazhasson a parlament plenáris ülésén. Az elnök urat meg arra
szeretném kérni, hogy a későbbiekben ezt a kérdést majd még fogalmazza meg.
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Ebben a kérdésben majd a részletes vitában szólunk, külön kisebbségi álláspontot
megfogalmazni nem szeretnénk.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy a jegyzőkönyv
számára is könnyen rögzíthető legyen, hogy nyissuk meg újra az 1. napirendi pont vitáját.
Ügyrendi javaslat, tehát, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért vele! (Szavazás.)
Köszönöm, egyhangúlag elfogadtuk.

Megadom a szót dr. Harangozó Tamásnak, aki igényét jelentette be arra, hogy
kisebbségi véleményt fogalmazzon meg az alkotmánymódosítással kapcsolatban.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): A plenáris ülésen. És erre kérünk bizottsági támogatást.

ELNÖK: Gondolom, ön is lenne a kisebbségi vélemény előadója.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Igen.

ELNÖK: Jó, tudomásul vettük.
Napirendi pontjaink végén tájékoztatnám a tisztelt bizottságot, hogy várhatóan hétfő

délelőtt tartunk bizottsági ülést legközelebb az alkotmánymódosításhoz benyújtott módosító
javaslatokkal együtt. Amennyiben a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó módosító javaslat
érkezik, az is akkor kerül megtárgyalásra.

Köszönöm a megjelenésüket. Az ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 09 óra 45 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Farkas Cecília


