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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülését megnyitom. A határozatképesség
megállapítására kerül sor. Tizenöt fő személyesen jelen van, helyettesítéssel ketten éltek,
illetve kérték: Földi Lászlót Básthy Tamás képviselő úr, alelnök úr, dr. Kocsis Mátét pedig
jómagam fogom helyettesíteni.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz
képest nincs változás, azaz a napirendi pontok akkor így pontosak: 1. napirendi pontunk az
egyes rendészeti tárgyú és azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló J/1426. számú
törvényjavaslat általános vitája; 2. napirendi pontunk az egyes migrációs tárgyú törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1320. számú törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megvitatása; 3. napirendi pontunk mentesítés a közbeszerzési törvény
hatálya alól, döntés bizottsági határozatról; 4. napirendi pont a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló T/1377. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
megvitatása; 5. napirendi pontunk pedig döntés a Honvédelmi és rendészeti bizottsági
tagságra jelölés érvényességéről, döntés bizottsági határozatról.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki egyetért a napirendi pontokkal, Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.) Ki az, aki nem ért egyet a napirendi pontokkal? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy 14 igen és 3 nem mellett a bizottság a napirendi javaslatot
elfogadta.

Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
T/1426. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása

Most akkor rátérnénk az 1. napirendi pontunkra, az egyes rendészeti tárgyú és azokkal
összefüggő törvénymódosításokról szóló T/1426. számú törvényjavaslat általános vitájára.
Köszöntöm körünkben az előterjesztőt, dr. Eiselt György urat, a Belügyminisztérium
helyettes államtitkárát. Kérem, államtitkár úr, hogy röviden foglalja össze a módosítás
lényegét!

Dr. Eiselt György előterjesztése

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A módosításnak a
rövid indokolása, hogy gyakorlatilag elég hosszú idő telt el ’94 óta, mióta a rendészeti
szervekre vonatkozóan megalkotásra került a rendőrségi törvény, illetve a hivatásos
állományúak szolgálati viszonyáról szóló törvény olyan módosításokon ment keresztül, ami
indokolttá tette nem a teljes, átfogó, de az alapjogokban történő felülvizsgálatát. Illetve a
kormány a kormányprogramban célul tűzte ki, hogy a rendészeti szerveken belül lévő

korrupciót visszaszorítja, illetve egy olyan szintet határoz meg, ami más területeken is
lehetőséget biztosít arra, hogy a nemkívánatos, az állampolgárok oldaláról nemkívánatos
cselekmények felderíthetők legyenek, illetve kiszűrhetők legyenek.

Két nagy törvényt érint ezért, a rendőrségi törvényt, illetve a hivatásos szolgálati
állományról szóló törvényt. De tekintettel arra, hogy új eljárási metódusok is kialakultak, a
jogbiztonság érdekében módosításra kerül részben az ügyészi törvény, illetve a Hszt.
módosítását is indokolttá tette, hogy volt egy jogharmonizációs kötelezettsége is az
országnak, ez részben a cluny-i határozatban, illetve az irányelvben foglaltakat vonta maga
után a szabályozás kérdéseiben, illetve volt egy olyan kötelezettség, hogy nem minden
esetben sikerült úgy a Hszt.-be interpretálni az EU-elvárásokat, ami megfelelt volna. Ezért a
Magyar Köztársasággal szemben 2009 októberében eljárást indított az EU, aminek most
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gyakorlatilag egy nagyon egyszerű technikai oldala megoldhatóvá válik, hogy a szülői
felügyelet gyakorlása a férfiak részére ugyanúgy megillesse a hivatásos állományt, mint a
nőket.

Tehát röviden ez lenne a bevezetőben, illetve annyi, hogy alapjaiban változott meg a
Hszt.-nek azon része, hogy biztos emlékeznek még rá, hogy volt a méltatlanság intézménye.
A méltatlanság intézményét igazán soha nem sikerült megtölteni olyan garanciális
szabályokkal, ami mindenki számára egyértelművé teszi, illetve követhetővé teszi. Ezért
döntött úgy a kormány, hogy korszerűsíteni fogja ezt a részét, és bevezette a kifogástalan
életvitelt, amit a felvételtől kezdve egészen gyakorlatilag a hivatásos szolgálatból történő
elbocsátásig tartana fönn. Illetve három rendvédelmi szerv helyett valamennyi rendvédelmi
szervre kiterjesztette és mint új eljárásrendet bevezeti, bevezetni tervezi a megbízhatósági
vizsgálatot, amely minden híresztelés ellenére valós élethelyzeteket próbálna imitálni az
igazgatásban, illetve a rendvédelmi szervnél dolgozók felett annak érdekében, hogy ki
lehessen szűrni a reakciójából, hogy a törvényes keretek között jár-e el az a köztisztviselő, az
a hivatásos állományú dolgozó vagy sem. Tehát ez nem egy különleges titkosszolgálati
eszköz lenne, hanem élethelyzeteket kellene ügyészi felügyelet mellett produkálni, és
megvárni, hogy a dolgozó tényleg megfelelően jár-e el az adott élethelyzetben vagy sem.

Garanciális szabályok vannak benne, mert csak ügyészi engedéllyel lehet, egy évben
csak háromszor lehet. Amennyiben negatív lett, tehát amennyiben úgy járt el, a
kötelezettségéről tájékoztatást kap a dolgozó. Ezért mondom azt, hogy maga az eljárás menete
végig figyelemmel kísérhető lesz, annyira, csak példaként említem, hogy nagyon széles
körben volt ez koordinálva. Valamennyi rendvédelmi szerv szakszervezete részt vett az
előterjesztésben, és ők végig nem azt kifogásolták, hisz volt egy jó pár esemény, ami az ő
korábbi álláspontjukat megváltoztatta, ez volt Sátoraljaújhely is, ahol gyakorlatilag az
állománynak közel 25 százalékát kellett valamilyen formában eljárás alá vonni, hanem ők azt
kezdték el feszegetni, hogy miért nem valamennyi olyan személyre, szervezetre terjed ki ez a
megbízhatósági vizsgálat, ahol közpénzek vannak. Mi jeleztük feléjük, hogy ez nem ilyen
egyszerű és nem ilyen kész. Először a kormány szeretné ennek a hatását is megvizsgálni, tehát
épp ezért csak maradt azon a területen, ahol jelenleg is lett volna, illetve ahol titkosszolgálati
eszköz bevethető, illetve volt a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, és mint új elemet,
bevon két olyan területet, ahol köztisztviselők dolgoznak, és igencsak ki vannak téve az
úgynevezett nemkívánatos cselekményeknek.

Röviden ennyi lenne az indoklásom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés,
vélemény van-e. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr!

Kérdések, vélemények

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP):  Köszönöm szépen, elnök úr. Először már csak
a rutin kedvéért szeretném megjegyezni, hogy nagyon megtisztelne minket, hogyha a
rendőrség ilyen szintű átalakításáról szóló törvény általános vitájára a miniszter úr vagy
parlamenti államtitkára személyesen itt lenne a bizottság előtt vagy a bizottság elnöke is
hallhatná ezt személyesen.

Ettől függetlenül szeretném mondani, hogy ez az előterjesztés, ami itt előttünk van,
megítélésünk szerint az egységes rendőrség szétverésének javaslata. A hagyományos rendőri
tevékenységet végző szerven túl a TEK-et, azaz a Terrorelhárító Központot és az NVSZ-t is
ugyanerre a szintre emelő javaslat ilyen szempontból az egységes rendőrséget teljesen
szétfeszíti, hatásköri összeütközés esetén a miniszter személyes meggyőződésére,
diszkrecionális jogkörére bízza, hogy melyik szerv fog eljárni vagy mikor, vagy hogyan.
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Rengeteg apró részletet tudnék most itt végigmondani, és néhányba azért szeretnék is
belemenni, ami, azt gondoljuk, hogy teljesen elfogadhatatlanná teszi ezt a javaslatot. Az, hogy
a Terrorelhárító Központ az utóbbi pár hónapban, amióta működik, teljesen
alkotmányellenesen és az alkotmányos szabályozás nélkülözésével lett létrehozva és
működik, abból is kiderül, hogy ebben a javaslatban próbálnak erre valami megoldást adni, de
szerintünk ez sem állja meg a helyét.

Nem igazán látjuk, hogy most akkor ez a TEK mi, egyébként ez egy titkosszolgálat,
egy új titkosszolgálat, egy kommandó, egy testőrség, vagy milyen funkciót tölt be, és miért
kell neki az Országos Rendőr-főkapitánysággal és vezetőjének az országos
rendőrfőkapitánnyal azonos szinten lennie. Titkosszolgálati eszközöket és egyéb eszközöket
kap úgy, hogy egyébként az Országgyűlésnek, annak szakbizottságának, sem a kinevezése
előtt a vezetőjének nem kell megjelennie, sem pedig évente beszámolnia a szakbizottság előtt
arról a tevékenységről, amit egyébként kvázi egy új titkosszolgálat vezetőjeként ő ebben az
országban végezni fog.

Az NVSZ-nél is - RSZVSZ-ként említi még az anyag, tudjuk, hogy ez lesz az új
megnevezése - nagyon aggályosnak tartjuk, hogy ez a szervezet mindenkit ellenőrizni fog,
ellenőrizni fogja például az Alkotmányvédelmi Hivatalt is, ahol egyébként a konkrét
ellenőrzésekre kerül sor, eddig a Belügyminisztérium belső elhárító szervezete, a volt
Nemzetbiztonsági Hivatal, most Alkotmányvédelmi Hivatal kollégáinak ellenőrzései során
valószínűleg sokkal magasabb rendű és teljesen más szinten védett titkokhoz juthatnak. Nem
igazán értjük, hogy ennek milyen alapja van. Eddig belső ellenőrzési rendszerrel működtek
ezeknél a szerveknél ezek az ellenőrzések, teszem hozzá, az összes többi titkosszolgálatnál ez
meg is maradt, csak az Alkotmányvédelmi Hivatal lesz az, ahova az NVSZ be tud majd
tekinteni. Bár valami gyenge lábakon álló indoklást hallhattak a szakszervezetek - én a velük
való egyeztetésről érkeztem most ide -, hogy a többi titkosszolgálati szerv más minisztérium
alá tartozik, azt hiszem, hogy ilyen típusú alkotmányosan jogi érvet még nem nagyon
hallottunk, főleg amikor akár NATO, akár nemzetközi védelem alatt álló titkok
megismeréséről is lehet szó ebben a történetben.

Szeretném kérdezni, hogy például ki őrzi az őrzőket. Semmilyen támpont, még egy fél
mondat sincs arról, hogy az új belső elhárítási, ha nagyon erősen akarnék fogalmazni,
eszközeit tekintve III/3-as csapat, az NVSZ állományát ki fogja ellenőrizni. Ebben
egyetlenegy szó nincsen, amennyire tudom, a szakszervezeteknek csak annyit tudtak mondani
a minisztérium képviselői, hogy azok alapvetően rendes emberek lesznek. Azt hiszem, hogy
ez sem állja meg így a helyét, sem jogállami szempontból, sem garanciális szempontból, ez
így elképesztő és elfogadhatatlan.

Az, hogy az előttünk fekvő javaslatoknak ezek az eszközrendszerei, mint például a
megbízhatósági vizsgálat, hogy ez évente tizenöt napot vehet igénybe, ami azt jelenti, hogy
bűncselekménnyel is provokálhatják a kollégákat annak érdekében, hogy rájöjjenek, hogy egy
tisztességes kollégáról van-e szó vagy nem. Az, hogy az eredeti javaslat, ami a minisztérium
honlapján fönn volt, és utána a szakszervezetekkel való egyeztetés és egyéb nyomás alapján
az előttünk fekvő anyag már valamelyest finomodott, az eredeti javaslatot, azt gondolom,
hogy még a ’89 előtti belügyminisztérium is megirigyelhette volna, ami az eszközök
mélységét és garanciális jellegét illeti. (Dr. Kocsis Máté, a bizottság elnöke megérkezik az
ülésre.) De az, hogy évente háromszor tizenöt napot lehet valakit vegzálni úgy a tudtán kívül,
hogy bűncselekménnyel provokálva lehet őt élethelyzetekbe bevinni, ez, azt gondolom, hogy
minden határon túlmegy, ez így, ebben a formában biztos, hogy nem állja meg a jogállamiság
keretét.

Mint ahogy, azt gondoljuk, hogy a kifogástalan életvitel vizsgálata, ami eddig a
rendőrség állományában volt, a belegyezésével lehetett a kollégáknak ilyen vizsgálatot
végezni, az, hogy most az általános részbe kerül, ez azt jelenti, hogy a teljes Hszt.-állományra
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kiterjed ez. És idézem: legalább ötévente kell végrehajtani, ez volt az eddigi szabályozás, míg
az új szabályozás szerint az ellenőrzést a miniszter által meghatározott gyakorisággal,
legfeljebb azonban évente kell elvégezni. Én most egy nagyon vizuális típus vagyok, és
szeretném kérdezni, hogy a körülbelül százezres érintetti körnél, aki a Hszt. hatálya alatt áll,
de legyen csak nyolcvanezer, ott a miniszter úr egyenként fogja-e megítélni, hogy mikor kell
majd ezeket a vizsgálatok elvégezni. Vagy ezt hogy kell elképzelni? Azt gondoljuk, hogy ez
teljesen elfogadhatatlan, egy ilyen típusú szabályozásnak legalább a gyakoriságát és a
részletes végrehajtási szabályait minimum kormányrendeletben vagy bármilyen olyan
rendeletben kell meghatározni, amit egyébként az érintettek vagy bárki más ebben az
országban a nyilvánossága végett megismerhet, és abban a tudatban dolgozhat, hogy tudja,
hogy őt milyen vizsgálat fogja érni.

Az eredeti javaslatban az az elképesztő megoldás volt ebben a megbízhatósági
vizsgálatban, hogy úgy lehetett volna bűncselekményre provokálni a népeket, hogy őt sem az
elindításáról, sem a vizsgálat lezárásáról nem értesítették volna - most ebben a javaslatban
már legalább a vizsgálat lezárásáról értesítik. Nem értem, és ezt kérdezném nagy tisztelettel,
hogy szabálysértési és fegyelmi eljárást ezek után nem lehet indítani, csak büntetőeljárást a
javaslat szerint. Ebben konkrét kérdésem lenne, hogy ez vajon miért van így. Mert hogyha a
kollégáknak a munkára való alkalmasságát szeretnénk ezzel vizsgálni, és kiszűrni az oda
alkalmatlanokat, akkor miért a legerősebb büntetőjogi megoldást tesszük csak lehetővé, és
miért nem azt, hogy fegyelmi eljárással el lehessen mondjuk távolítani a testülettől. Ilyen
lehetőséget konkrétan szó szerint kizár a törvény, tehát nem az van, hogy nemcsak ezt az
eszközt lehet igénybe venni, hanem konkrétan nem engedi ezt az eszközt igénybe venni.

Elképesztőnek tartjuk azt a hűbérúri rendszer kialakítására tett rendszerszintű

javaslatot, ami itt van, ami megnyilvánul nemcsak abban, hogy már idén több mint
tízmilliárd, tizenegy milliárd forintot odavágtak a Terrorelhárító Központ felállítására, hanem
jövőre ezt tizenhárom, tizenkettőegész valamennyivel megismétlik. És a bérezésben is azt
látjuk, ami a kormányprogramban elhangzott, hogy minden településre rendőrt és a rendőri
végrehajtó állomány végre legyen megbecsülve, ami szívem mélyéről szól nekem is, ahhoz
képest azt látjuk, hogy a TEK-hez és az NVSZ-hez, tehát a kormány ostorához és az
egyébként az állomány vegzálására létrejött új szervezethez tartozóknak 50 százalékos
eltérítés jár felsőfokú végzettségnél, 15 százalékos eltérítés középfokú végzettségnél, és ehhez
még jön egy 150-450 százalékos pótlék ezeknél az elit alakulatoknál, akiket a miniszter majd
direktben irányíthat a törvény szerint, illetve az NVSZ-nél is egy 30 százalékos
illetményalapot és 100-250 százalékos pótléklehetőséget nyújt majd ez a törvény. Ez, azt
gondoljuk, hogy már nemcsak elfogadhatatlan, hanem ez maga a cinizmus abban a
tekintetben, ami egyébként az önök kormányprogramjában vagy a kommunikációjukban
megjelent.

Azokat az apróságokat, hogy bírói engedélyhez kötött titkosszolgálati eszközöket most
az igazságügy-miniszterhez tesznek majd át, persze lehet így is, úgy is értelmezni, hogy jó
volt ez az előző időszakban, de nem tartjuk egyébként elfogadhatónak. Mint ahogy azt sem,
hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat igazságügyi szakértői tevékenységet fog végezni.
Értjük, ez egy komoly harc volt az előző ciklusban is, hogy gazdaságossági és
humánerőforrás-okokból ennek meglenne az indokoltsága. De ugyan mondja már meg nekem
valaki, hogy abban az eljárásban, ahol egyébként a Szakszolgálat hatóságként, nyomozó
hatóságként, illetve annak segítségét nyújtó szakszolgálatként részt vesz, abban hogy fog ő

független igazságügyi szakvéleményt készíteni! Nyilvánvalóan sehogy sem.
Komoly gondot fog szerintünk okozni ebben a javaslatban, és ebben is kérdezném a

kormány képviselőjének a véleményét (Az elnök megkocogtatja a poharát.), hogy itt a Hszt.
250. §-át egyszerűen elhagyja. Tudom, hogy a tárgyalások során volt az a megoldás, hogy az
áthelyezéshez a 30 km-es körzetben ne kelljen beleegyezni, most ez a megoldás, ami előttünk
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fekszik, ez egyszerűen eltörli magát a szabályt, tehát tulajdonképpen korlátok nélkül
áthelyezhető bárki bárhova. Ha nem ezt gondolták elérni, akkor az is egy válasz, de ez a
jogszabályi megoldás ez most ezt fogja okozni, ami, szeretném hozzátenni, hogy egyébként
még akár érthető is, hiszen a határőrség, rendőrség integrációjánál, mint mondtam már
többször, nyilván alapvetően humánpolitikai megfontolásból és szociális megfontolásból az
állomány nem lett szélnek eresztve, de ezen előbb-utóbb változtatni kell. Viszont azt
gondoljuk, hogy a mindenféle garancia nélkül bárki bárhova áthelyezhető szabálya az teljesen
elfogadhatatlan mind az állománynak, mind pedig úgy általában a jogbiztonság tekintetében.

Tehát tudjuk, hogy hogyan zajlott és hogyan érkezett ehhez a szinthez, hogy a
szakszervezetek nagy része aláírta, hiszen, ha jól emlékszem, valahogy így idézték a
tárgyalást a szakszervezetek, hogy a miniszter úr közölte, hogy a szakszervezeti széf az meg
lesz szüntetve, ha akarják, ha nem. Ez is egy tárgyalási módszer, ez is egy tárgyalási stílus.
Ezek után a szakszervezetek döntő többsége valóban aláírta ezt a megállapodást, néhányuk
nem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly érdekvédelmi vívmány volt, ami az
elmúlt nyolc évben nemegyszer lehetőséget adott arra és erőt a szakszervezeteknek, hogy a
kormánnyal szemben az állományt negatívan érintő döntéseknél akár az utcára is vonuljanak.
(Földi László megérkezik az ülésre.) Azt látjuk, hogy ez az irány, ami a rendészeti
érdekegyeztető fórum létrehozásáról szól, ami egyébként semmi más, mint a tárca szakterületi
érdekegyeztető fóruma maga is, abba az irányba megy, hogy ezeket a szakszervezeteket a
kormány leszalámizza, és egyébként az akcióképességüket teljesen megszüntesse. Ez ellen mi
minden eszközzel (Az elnök ismét megkocogtatja a poharát.) tiltakozni fogunk.

Összességében azt gondoljuk, hogy a terrorelhárítási tevékenység nagyon fontos, arra
van lehetősége a kormánynak, eddig is megvolt a helye a terrorelhárításnak, hogy anyagi
fejlesztésekkel, akár jogszabályi eszközrendszer kibővítésével a terrorelhárítást magasabb
szintre emelje, de az egységes rendőrség keretein belül. Teljesen elfogadhatatlannak tartjuk,
hogy az országos rendőrfőkapitány és a terrorelhárító szolgálat vezetője ugyanazon a szinten
legyen, még egyszer mondom, úgy, hogy ráadásul a hatásköri összeütközések egyszerűen
olyan gumiszabállyal vannak feloldva, hogy a belügyminiszter fogja majd ezt alkalomadtán,
gondolom, ha ráér, eldönteni, hogy éppen ki mit csináljon.

Tehát ezt a javaslatot általános vitára alkalmatlannak tartjuk. Tudjuk, hogy az
RSZVSZ jogi státusa rendezetlen volt eddig is ebben az országban, tudjuk, hogy ezt el kell
varrni. Határozott meggyőződésünk, hogy ez nem ennek a törvénynek a része, hanem egy
külön törvénynek kéne az NVSZ hatásköreit szabályozni, hiszen szintén nem lehet egy
belügyminiszterhez kapcsolódó, közvetlen belső elhárítási szervet az ORFK szintjén kezelni
és oda rakni.

És ha már egyszer egyébként át lesz erőltetve ez a törvény, mint mindegyik másik, azt
nagy tisztelettel kérnénk, én ebben az egyben kérném a tisztelt bizottsági tagtársaim segítségét
is, ha lehet ilyet mondani, hogy igenis, a TEK vezetőjének kinevezés előtti meghallgatásra és
az évenkénti beszámolójára a rendészeti és a Nemzetbiztonsági bizottság előtt törvényi
szinten legyen garantálva, hiszen az Országgyűlés ellenőrző funkciójának ez az egyetlen
eszköze, és még lesznek más ciklusok is ebben az országban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Csak annyit szeretnék azért
tájékoztatásul elmondani, hogy most az általános vitára való alkalmasságról kell majd
döntenünk, az általános vitát nem itt, hanem majd a plenáris ülésen lenne célszerű lefolytatni.

Menetközben megérkezett az elnök úr is, úgyhogy a kérdéseit és a véleményét,
gondolom, az elnök úr följegyezte, merthogy ez probléma volt a képviselő úr részéről.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e még esetleg valakinek kérdése. (Senki sem
jelentkezik.) Nincs.
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Akkor megadnám a szót az államtitkár úrnak.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Akkor
megpróbálok visszafele menni, mert megpróbáltam címszavakban rögzíteni.

A széf. A széfnek a kezdeményezése, hogy megszűnjön, nagyon egyszerű volt, hisz
maga az előző kormány vitte ki a honvédséget magát a hivatásos szolgálati viszony alól.
Tehát egy olyan szervezetet hozott létre egy önálló törvényi szabályozással, hogy maga ez
nem fért oda be. Tehát azzal, hogy a belügyminiszterhez rakta - továbbra is van széf - azt,
hogy ő képviselje a kormányt úgy, hogy gyakorlatilag ráhatása nincs erre, és nem is tudja,
hogy mi van, nem tudta fölvállalni, ezért kezdeményezte, a belügyi érdek ez, hogy ez jöjjön
létre és támogatni fogja. Azonban mivel a széf olyan érdekeket is, meg nem tud vele mit
kezdeni és nem is tudja a kormánnyal képviselni, nem. Ez odáig ment, hogy a szakszervezetek
közül, negyvenvalahány szakszervezet volt, egy nem értett vele egyet, ez a honvéd
szakszervezet, a többiek meg egyetértettek vele. Tehát ezzel én nem tudok mit kezdeni.

A következő kérdés - megyek visszafele -, hogy korábban volt a vezénylés,
berendelés, nyugdíjba helyezés és a többi, és a többi. Egy mondatban: azért kell, mert
körülbelül most várható, hogy ha Románia schengeni állam lesz, mintegy 1600 főnek az
elhelyezéséről gondoskodni kell. Ennek a kiképzési költsége olyan 6-7 milliárd forint, ennek
az 1600 főnek, és úgy döntött a kormány, hogy nem engedi meg, hogy ebből az 1600 főből a
nagyobb része a jelenleg hatályos törvény alapján elmenjen, elhagyja a pályát, illetve fiatalon
nyugdíjba tudjanak menni.

Bírói engedély, nem bírói engedély. Nem tudom, hogy honnan, bírói engedély nélküli
titkosszolgálati eszközöket eddig is lehetett bizonyos szolgálatoknak végezni, és nem bírói
engedélyhez kötötték, hisz közvetlenül büntetőeljáráshoz kapcsolódó tevékenységet nem
látnak el. Tehát ezért volt különvéve mindig a bírói engedélyhez és az igazságügy-
miniszterhez kötött.

Pótlék, nem pótlék kérdése. A pótlék az mindig azon múlik, hogy az adott szervezet a
rendőrségen belül hol foglal helyet, és ha mondjuk a Nemzeti Nyomozó Irodánál van, ott a
jelenlegi pótlékrendszerben mintegy 250 százalékos pótlékot kaptak a nyomozók, míg eddig
az RSZVSZ-nél ezt nem lehetett fölvinni, csak 80 százalékra. Tehát kialakult az a helyzet,
hogy az RSZVSZ állományát kiemelt, kvalifikált szakemberekkel nem lehetett feltölteni,
tehát ezért született ez a döntés.

A TEK kérdésére: nagyon gazdag ország a Magyar Köztársaság, mióta megvannak a
különböző terrorelhárító szervezetek, megyénként, a neutronkommandótól kezdve, iszonyú
mennyiségű pénzeket költöttek mindig a felszerelésükre, majd ezt öt-hat év múlva leírták.
Jelen pillanatban nincs olyan szervezeti egység, most kezdett feltöltődni, tehát fegyverzetben,
kiképzésben is, hogy elérjék mondjuk az öt évvel ezelőtti szintet fizikálisan, mentálisan
felkészülve. És hogy miért kapnak ekkora pótlékot? Mert úgy kezdeményeztek, hogy azzal,
hogy különböző szorzókat használnak, az van, hogy 1,2-1,5-ös szorzó a nyugdíjba menetelnél
itt nem lesz. Valamilyen formában azokat a fizikai, pszichikai megterheléseket, amit kapnak a
terrorelhárítási szolgálatnál, azt valamilyen formában majd kezelni kell. Ezért alakult ki az,
hogy igen, a lehetőség megvan, tehát ezért ne kelljen folyton törvényt módosítani. Hogy
mikor és a költségvetésből hogy lesz biztosítva, ez majd most ezek után fog eldőlni.

Hogy miért csak büntetőeljárás folytatható a megbízhatósági vizsgálatnál. Nagyon
egyszerű: a mai napig titkosszolgálati eszközt, illetve ehhez kapcsolódó eljárást csak célhoz
kötötten lehet. Tehát ha nekem az a feladatom, hogy szűrjem ki a korrupt, nem oda való
emberkéket, akkor nem azt kell néznem, hogy az alsógatyát jól gombolta-e be vagy jól
tankolt-e a kocsiba, tehát szabad fegyelmit kérni, valamint a parancsnok, közvetlen elöljáró
gondoskodjon róla. A kormánynak egy feladata van, hogy ezt szűrje ki és szüntesse meg. A
másik, hogy neki kell felelősséggel tartozni. Az, hogy ez sok vagy kevés, képviselő úr, én
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nem tudom. De az, hogy ötszáz fővel ezt az állományt olyan mértékben sem fogja tudni
ellátni, mint ahogy van. Tehát mondtam, a kormány megkezdi ezt a tevékenységet, és hogy
mit fog hozni a konyhára, szerintem úgy fog dönteni a szervezet további sorsáról.

Az, hogy a rendőrség szét van szedve vagy nem - eddig is szét volt szedve. Az, hogy
országos rendőrfőkapitánynak hívták a ...-nek az alkalmazását, az RSZVSZ eleve kilógott,
kormányrendeletben próbálták mindig toldozgatni-foldozgatni, 2004-2005 óta a belső
elhárítást megszünteti. Igazán nem sikerült soha a helyére rakni se jogilag, se igazgatásilag.
Most talán oda fog kerülni.

Azzal, hogy rendőrnek hívjuk és a rendőrségről szól a törvény... - nem az ORFK
törvénye volt eddig sem. Az, hogy csak az ORFK szervezete szerepelt itt, mondom, én benne
voltam akkor is a ’94-es folyamatban, az egy konszenzus alapja volt, hogy az ORFK-ról szólt,
mert a belügyminiszter jogáról szólt, és a többi az kimaradt, meg aki itt van a régiek közül, az
tudja, hogy abban benne volt még a hivatásos szolgálatnak az alapszabálya is az első

rendőrségi törvényben, hisz nem volt szolgálati viszonyról szóló törvény.
Nemzeti Védelmi Szolgálat. Igen, azért lett NVSZ és nem RSZVSZ, mert itt jeleztem,

a rendőrségi törvény mondja meg, hogy kire terjed ki a hatáskör, illetékesség a belső
bűnmegelőzői ellenőrzésben, illetve kifogást találni... Mind a kettőt neki kell elvégezni.

És a képviselő úr kérdésére visszatérve: jelen pillanatban is a másik szolgálat végezte
az ellenőrzést. Tehát a szolgálatok belső bűnüldöző tevékenysége soha nem érte el azt a
szintet, amit elvártak volna, hisz fegyelmi szabálysértést elkövettek, de gyakorlatilag mást,
felderítő tevékenységet igazán nem tudtak felmutatni. Hivatkozva az itt is elhangzott
különböző szintű titokvédelmi szabályokra, időközben azért megjelent a minősített adatok
védelméről szóló törvény, és már kezdünk közeledni az európai követelményekhez. Tehát azt
a magas szintet, ami eddig volt az államtitok tekintetében, legalább két-három szinttel vissza
lett hozva. És azzal, hogy én megbízok valakiben vagy nem, ez mindig a kiválasztás,
kinevezés és a munkáltatói jogok gyakorlása.

Hogy miért a miniszter? Miért a belügyminiszter? Eddig is a belügyminiszter végezte
az RSZVSZ felügyeletét, soha nem volt az ORFK irányítása alatt. Egyszer volt, azt hiszem,
’92-ig, ’94-ben már nem, ’92-93 között a belső elhárítás, és nem tudta betölteni a szerepét, és
akkor döntöttek úgy, hogy azzal, hogyha ugyanaz a szervezet végzi a belső bűnfelderítő
tevékenységet, akkor fegyelmi eljárások tömkelegét fogja eredményezni, tehát pont azt a célt
nem fogja hozni, hogy ezzel a kis szervezettel, itt egy ötszáz főről beszélünk, itt százezer fő
fölött megpróbálják elvégezni. És, mondom, nem titkosszolgálati eszközt fog alkalmazni,
hanem életvitelszerűen megpróbálja. Tehát bűnügyi helyszínt nem tud, csak úgy, hogy
imitálja egy bűncselekmény helyszínét, lerakja azt a táskát, amiben benne van a pénz, hogy
most ellopják-e vagy nem. Nem szabálysértést fog produkálni, hanem oda fog menni, mikor
igazoltatják, és fel fogja ajánlani az előtte az ügyészséggel egyeztetett metodikával, és minden
feltételt előtte a szabályok alapján rögzíteni kell. Ezért nem kell utána egy felmentési eljárást
indítani az alkalmazójával szemben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még kérdés. (Jelzésre:) Juhász
Ferenc!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Államtitkár Úr! Azt szeretném öntől kérdezni, hogy tud-
e Európában olyan példát, hogy egy szervezet, amely titkosszolgálati eszközök
felhasználására javasolt, azt kivonják a parlamenti ellenőrzés alól. Tehát van-e olyan, a TEK-
hez hasonló olyan szervezet Európában bárhol, amelyiknek egyébként nincsen közvetlen
parlamenti ellenőrzése?
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A másik, hogy ez a fajta megbízhatósági vizsgálat, amiről az imént ilyen plasztikusan
beszélt, erről szintén azt szeretném tudakolni, hogy hol találunk Európában ehhez hasonló
példát, és ott milyen tapasztalatok vannak az ilyen vizsgálatokkal kapcsolatosan.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha más kérdés nem lenne (Senki sem jelentkezik.), akkor lezárom, és akkor,
államtitkár úr, egy végszó.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A parlamenti
ellenőrzéssel kezdeném. Az én megítélésem szerint az, hogy a miniszter közvetlen felügyelete
alatt van irányítva ez a tevékenység, ez a szervezet, ez a két, nem nagy létszámú szervezet,
ezzel szerintem a bizottságnak ugyanúgy megvan a miniszter úr felett a beszámoltatási
kötelezettsége és a parlamenti felügyelete. Tehát én nem látom, hogy ötszáz fős
szervezetenként kellene a parlamentnek - de, mondom, én nem értek hozzá, tehát ez politikai
kérdés - azért külön kellene behozni a szervezeti vezetőjét.

A megbízhatósági ellenőrzés. Ez azért kényes kérdés, mert ha megkeres bármilyen
szervezetet, most tudjuk, hogy három-négy országban, konkrétan tudjuk, hogy ezt már
alkalmazzák, igazán nem így kell megkérdezi, mert ott integritási tesztnek hívják. Tehát
valamilyen formában ott is majdnem mindenhol tesztelik a hivatásos állományban dolgozót.
Konkrétan tudjuk, hogy Romániában igen, Angliában igen - Angliában egy kis furcsaság,
hogy ezt ők kezdték bevezetni egyébként -, Hollandiában is, ez biztos, ott is hallottam, hogy
integritási teszt, mondom, nem megbízhatósági, így lehet érdeklődni, nagy valószínűséggel a
többi országban is előbb-utóbb csak nyilatkozni fognak a kollégák, hogy náluk ez hogy néz
ki. Igazán nem szeretnek róla beszélni, ezt mélyen kezelik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Az előbb már kérdeztem az utolsó körben, de
akkor még egy rövid kérdés van.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Véleményt szeretnék mondani, ha lehet.

ELNÖK: Vélemény, kérdés egyben.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Először is engedjék meg, a képviselőtársaim is
engedjék már meg, hogy belügyről beszéljek. Szóval, egy Honvédelmi és rendészeti bizottság
ülését, ahol ilyen horderejű kérdések vannak napirenden, mint amilyenek vannak, úgy
igazítani, hogy a plenáris ülés előtt másfél órával kezdjük, és hogy egyébként akkorra meg
véget kell érni, azért nem szerencsés, mert eleve lehetetlenné teszi azt, hogy egyáltalán
véleményt lehessen megfogalmazni. Miközben a képviselő mondja, ön már kopog az üvegen,
a többiek nyilvánvalóan unják, és egy idő után pedig nagyon-nagyon kínosan érzi mindenki
magát, miközben nem valamiféle rossz obstrukcióról van szó, hanem egyszerűen csak annak a
világossá tételéről, hogy kinek mi az álláspontja ebben a kérdésben.

Én nem szeretnék olyan mélyen a törvénnyel foglalkozni, mint ahogy ezt megtette
Harangozó Tamás képviselőtársam, és nem is szeretném, hogyha az elnöklő alelnök úr itt
széttörné a poharat. Egy dolgot azonban szeretnék elmondani, azt, hogy a Lajtán túl nem
tudunk olyan országot, ahol egy szervezet titkosszolgálati eszközök használatára jogosult, és
egyébként a szervezet közvetlenül valamelyik parlamenti testületnek ne legyen beszámolásra
kötelezett. Tessék megnézni, hogy idáig bármelyik, amelyik minálunk ezt használhatta, mind
beszámolási kötelezett volt önállóan, nem a miniszterén keresztül, hanem önállóan. Egy
szervezetnek ilyen módon történő kiemelése, és hogy gyakorlatilag a miniszter kerül a
parlamenti ellenőrzés és az adott szervezet közé, ez gyakorlatilag a felelősségelhárítás,
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igazából az ellenőrzés elkerülésének egyik formája. Egészen biztos vagyok benne, hogy
hosszú távon nem működhet így.

Az, hogy a kormánypárti képviselőtársaimban megvan a feltétlen bizalom, ez, azt
gondolom, hogy teljesen normális dolog. De hogyha valóban egy demokratikus működést
akarnak megvalósítani, akkor a feltétlen bizalom mellé kellenek olyan jogszabályi garanciák
is, amelyek a személyes bizalmon túl bizonyos kötelezettségeket is jelentenek. Éppen ezért én
azt szeretném mondani, hogy rendkívül aggályos, hogy ezt a szervezetet ilyen módon vonják
ki, és emiatt, ha minden másért támogatható is lenne, de emiatt már egészen bizonyosan nem
támogatható ennek a jogszabálynak az elfogadása.

És ne valami ellenzéki virtusnak vagy hülyeségnek fogják föl, hanem csak
gondoljanak három-öt-tíz éves előtörténetükre, amiben önök is részesek voltak, meg
egyébként a jövőre. Nem lehet ezzel a személyes bizalommal és a népfelség elvének furcsa
értelmezésével ezeket az intézményeket működtetni.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam, azzal, hogy tudomásul veszem a
kritikáját. És bár a pohár az egyben maradt, ezt szeretném jelezni, úgy gondolom, hogy az
államtitkár úr a politikai véleményre, illetve erre a kritikára nem kíván válaszolni.

Ezért akkor föltenném szavazásra, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a
T/1426. számú törvényjavaslatot. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Tizennégy. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Három nem. Ki az, aki tartózkodik?
(Szavazás.)  

Egy tartózkodással a bizottságunk általános vitára alkalmasnak tartotta.
Miután első helyen vagyunk kijelölve, ezért szóban kell hogy elhangozzon

bizottságunknak az álláspontja. A holnapi napon kerül majd erre sor a plenáris ülésen. Én
javaslom Borbély Lénárd urat. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Köszönöm szépen. (Az
ellenzéki képviselőkhöz fordulva:) Kisebbségi vélemény? Ott is ki lehet fejteni. Úgy látom,
hogy vita van - nincs.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönjük szépen, bízunk Borbély képviselő úrban.

ELNÖK: Köszönjük szépen, a bizalmat is megkaptuk. Köszönöm szépen.

Az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
T/1320. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megtárgyalása

Akkor áttérnénk a 2. napirendi pontunkra, az egyes migrációs tárgyú törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1320. számú törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megtárgyalására.

Tisztelt Bizottság! A kiosztott, 2010. október 29-ei ajánlásból fogunk majd dolgozni.
Első helyen kijelölt bizottságként valamennyi ajánlási pontról döntenünk kell. Előbb a
kormány álláspontját fogom majd kérdezni, hogy egyetért vagy nem ért egyet, és kérem,
amennyiben a módosító javaslat előterjesztője az ajánlási pontot indokolni szeretné, a
kormány álláspontjával kibővítve annak kifejtését igényli, kérem, jelezze kézfeltartással. A
bizottság döntései során jelezni fogom, hogy az ajánlási pontot támogatjuk, nem támogatjuk
vagy az egyharmadot sem éri el a támogatás. Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az
összefüggő ajánlási pontokról együttesen fogunk dönteni.

Az 1. ajánlási pontról kérdezem, Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás
képviselőtársaink módosító javaslata, hogy mi a kormány álláspontja. Az 1. javaslatban már
az 1. és a 10-es módosító javaslatról fogunk dönteni. Kérném a kormány álláspontját!
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A 10-est támogatja a kormány.

ELNÖK: Most akkor pontosítsunk, mert itt az 1-es és a 10-es összefügg.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Azt nem, a 10-est igen. Egy
szövegpontosító javaslat.

ELNÖK: Jó. Akkor az 1-esre a kormány azt mondja, hogy nem. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenöt nem.

Továbblépünk: a 2-es pont Volner János képviselő úrnak a javaslata, és együtt
szavazunk a 2-es és a 4-es ajánlási pontról. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
Az egyharmadot sem kapta meg.

A 3-as ajánlási pontban Szabó Tímea javaslata; a 3-as, 5-ös és a 11-es ajánlási pontról
együtt kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 7. ajánlási pontban Volner János képviselő úr indítványa... Bocsánat, a 6-os.
Elnézést, a 6-os ajánlási pontban Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás képviselő úr
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. (Dr. Harangozó
Tamás: Egy kérdésem lenne!)

ELNÖK: Harangozó Tamás!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Indoklást szeretnék kérni, hogyha lehetséges, a
kormány részéről. Tehát hogy a három hónapot meg nem haladó tartózkodásnál reális,
életszerű helyzetet tudnának-e mondani arra, hogy a három hónapot meg nem haladó itt
tartózkodás miatt valaki névházasságot köt vagy nem tudom? Tehát ennek így az életben
milyen valós előfordulási aránya van? Vagy milyen statisztikák alapján van ez a szabály
megalkotva?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Statisztikát azt én most nem fogok
tudni felsorolni, arra nem készültem, azonban maguk a szakmai szervek nem támogatták.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 7-es ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.
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ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Tizenöt igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Három nem. Akkor a 7-es ajánlási pontot
támogattuk.

A 8-as Volner János képviselő úr ajánlása; a 8-asról és a 12-esről együtt kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Egy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 9-es ajánlási pontban Szabó Tímea képviselő asszonynak a javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Ez az 53-as?

ELNÖK: Igen.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

A 10-es ajánlási pontról kérdezem a kormány álláspontját ismételten. Iváncsik Imre és
dr. Harangozó Tamás képviselő úr javaslata. Az előbb támogatta.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A 10-est már egyszer elfogadásra
támogattuk, az 1-est nem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 11-es megvolt; a 12-es megvolt.
A 13-as ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány

álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 14-es ajánlási pontban Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás javaslata, együttesen
a 19-essel. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. (Dr. Harangozó Tamás: Szót szeretnék kérni!) Harangozó
Tamás!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Itt is szeretnék kérni egy külön indoklást, vagy
itt legalább szeretnék kérni egy külön indoklást, hogyha lehetséges.

A (2) bekezdésben kifejezetten azt szeretnénk elrendezni, amit itt a bizottsági ülésen is
már emlegettünk, és úgy tűnt, hogy többen egyetértenek vele, hogy a névházasság
kiszűrésének nem a legjobb megoldása a hivatalnokok belátására bízni ezt a dolgot. Hanem itt



- 16 -

szövegszerűen az van megfogalmazva, ami itt elhangzott, hogy nyilván a módszere az a
környezettanulmány, de hogy a házastársi életközösség fennállását kelljen vizsgálni ebben a
témakörben, hiszen ez az egyik legfontosabb és legalapvetőbb feltétele egy valódi
házasságnak, talán az életben és a jogszabályokban is. Ezt miért utasítja el a kormány?

Egyébként a másiknál pedig, a b) pont elhagyásánál pedig pontosan azt gondoljuk,
hogy túlságosan megszorítja a kormány a saját kezét, és nem ad elég lehetőséget a hivatalának
a hatékony fellépésre. Nagyon kevés ügyben gondoljuk ezt, ebben például pont ezt gondoljuk,
hiszen a „büntetőjogi felelősséget jogerős bírósági ítélet megállapította” kitétel azt jelenti,
hogy itt minden esetben a hivatalnak meg kellene várni a jogerős bírósági ítéletet, amire azért
a mai viszonyok között nagyon kíváncsiak lennénk, hogy ezt hogy fogja tudni a hivatal
ezekben az esetekben megvárni, és addig mi fog történni.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr!

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A kormány azért nem támogatja, mert
a végrehajtási rendeletek kerülnek beemelésre törvényi szintre, amire a kormány, illetve a
szakma is azt mondja, hogy kicsit indokolatlan lenne olyan szabályokat beemelni a törvényi
szabályozásba, amelyek egyébként jelenleg is jól kezelhetőek és követhetőek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem
érte el.

A 15-ös ajánlási pontban Volner János képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a
kormányt.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egy igen. Ki az,
aki nem? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 16-os ajánlási pontban Szabó Tímea képviselő asszony javaslata. A 16-osról és a
20-asról együtt kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.

A 17-es ajánlási pontban Szabó Tímea képviselő asszony javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Ez a 48-as ugye?

ELNÖK: Igen.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Igen, támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét igen, egy nem.

A 18-as Volner János képviselő úrnak a módosító javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.)
Tizenhét nemmel, egy igennel a bizottság nem támogatta.

A 21-es Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.)
Tizenhét nemmel, egy igennel a bizottság nem támogatta.

A 22-es Szabó Tímea képviselő asszony módosító javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját. Ez az 56-os.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt nem, három igen, a bizottságunk nem
támogatta.

A 23-as ajánlási pontban Szabó Tímea javaslata, és egyben szavazunk a 95-ös ajánlási
pontról. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodással, tizenöt nemmel nem
támogattuk.

A 24-es ajánlási pont Szabó Tímea képviselő asszony javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Ez az 50-es, ugye?

ELNÖK: Az 50-es, igen.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyhangú,
köszönöm szépen.

A 25-ös dr. Harangozó Tamás javaslata, és egyben döntünk az 52-es és 54-es ajánlási
pontról is. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Az 52-es javaslatot támogatjuk.

ELNÖK: Jó, akkor külön fogunk róla szavazni. Kérdezem, hogy a 25-öst a kormány
támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja, jó. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja
a 25-ös ajánlási pontot. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenöt. Az
egyharmadot sem kapta meg.
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A 26-os Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Egy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három. Az
egyharmadot sem kapta meg. Köszönöm szépen.

A 27-es dr. Kocsis Máté elnök úrnak a módosító javaslata, egyben döntünk az 55-ös és
a 94-es ajánlási pontról is. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Egyiket sem?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): 68-as, 69-es és 67-esként szerepelnek.
De, azért mondom, nekem a szövegezésben itt...

ELNÖK: Az akkor rendben van! A 67-es.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Egy picit álljunk meg, mert látom, hogy már egy kicsit más ajánlásból
dolgozik a kormány is meg a Ház is. Akkor megvárjuk, hogy... (Rövid szünet.)

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nekem 25-ös szám alatt Volner János
képviselő úr javaslata...

ELNÖK: Akkor csak pontosítsuk, államtitkár úr, hogy a 67-es, mert a 67-es van
szétbontva 1-es, 2-es, 3-asra.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Igen, azt támogatjuk.

ELNÖK: Azt támogatja, így van. Tökéletes! Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki
az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Két nemmel a bizottságunk
gyakorlatilag támogatta az elnök úr javaslatát.

A 28-as ajánlási pontban Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás javaslata, és egyben
döntünk a 28., 30., 32. és 58-as javaslatról. Ez a 6-os lenne, akkor megpróbálok így segíteni.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja, jó. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenöt nem. Így az egyharmadot sem
kapta meg.

Szabó Tímea képviselő asszony javaslata a 29-es ajánlási pontban, 29., 31., az
államtitkár úrnál ez az 51-es.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás. - Dr. Harangozó Tamás: Bocsánat,
támogattam!) Egy támogatással az egyharmadot sem kapta meg.

ELNÖK: Akkor ugrunk: a 33-as Volner János képviselő úr javaslata, 41-esként
szerepel szerintem az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Az egyharmadot sem kapta meg.

Szabó Tímea képviselő asszonynak a javaslata a 34-es, erről és a 35-ösről döntünk
együtt. Szerintem az államtitkár úrnál 49-esként szerepel.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottságunkból? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Az egyharmadot sem kapta meg.

A 36-os pontban Szabó Tímea képviselő asszonynak a módosítója, 48-asként van
szerintem az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 37-es ajánlási pontban Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselő uraknak a
javaslata, 16-osként...

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Az egyharmadot sem kapta meg.

A 38-as ajánlási pontban Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás képviselő urak
javaslata, és egyben majd a 39-esről is döntünk, ez a 17-es 1-2. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) Három
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

Ugrunk: a 40-es ajánlási pontban Volner János képviselő úr ajánlási pontja, és egyben
a 40-es, ha jól látom, az államtitkár úrnál is.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhét.

A 41-es dr. Kocsis Máté elnök úrnak a módosító javaslata, az államtitkár úrnál 69-
esként van szerepeltetve.
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Igen, támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? - kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) Egyhangú,
köszönöm szépen.

A 42-es Volner János képviselő úr ajánlása.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. Ez a 39-
es.

ELNÖK: Igen. Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

Iváncsik Imre és Harangozó Tamás javaslata a 43-es ajánlási pontban. Kérdezem az
államtitkár urat.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. (Dr. Harangozó Tamás: Kérdésem lenne!) Harangozó
Tamásnak kérdése lenne - gondolom, azt kérdezi a képviselő úr, hogy miért nem támogatja.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Azért ennél furmányosabb leszek!
Államtitkár Úr! Meg tudja nekem mondani, hogy hogyan gondolja, mi az elképzelése

a tárcának, hogy a megfelelő nyelvismerettel rendelkezést mégis hogyan kívánják majd az
életben ellenőrizni? Tehát konkrét példát legyen kedves mondani, hogy idejön egy külföldi
Magyarországra, mondjuk akár egy angol nyelvű képzésre, vagy netán magyar nyelvet tanulni
idejön egy külföldi, vagy csak úgy egyáltalán jön egy külföldi nyelvet tanulni, akkor azt hogy
képzeljük el, hogy lesz ez ellenőrizve. Tehát bemegy a BÁH-ba, és ott magyarul fogják
beszéltetni, vagy tesztet töltetnek ki vele? És mi az a szint, amit meg kell majd… - melyik
képzéshez mit kell majd megugrani? Vagy ezt hogy gondolja a kormány a végrehajtás
tekintetében?

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Államtitkár úr!

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Megítélésem szerint ez nem az
idegenrendészeti törvényeknek a feladata, hogy eldöntse, hogy ki milyen nyelven és milyen
szinten tud beszélni. Jelen pillanatban az általános gyakorlat az, hogy ahol a magyar nyelv
ismerete meg van követelve, ott általában a személlyel, aki jelentkezik, azt a kérdőívet adott
nyelven töltik ki. Ez általában rögtön meg is mondja, hogy az adott egyén íráskészséggel
rendelkezik-e vagy nem, és mennyire ismeri azt a nyelvet. De, mondom, nem az
idegenrendészeti törvénynek a feladata az, hogy az oktatás, felsőoktatás, képzés, vizsgáztatás
területén történő fogadás feltételeit szabályozza, és ezt az idegenrendészeti hatóságra bízza,
hogy döntse el. Tehát más eljárási metódusa van.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egy viszontkérdésem lenne. Tényleg
szeretném az államtitkár urat: tegyük föl, hogy egy angol nyelvű képzésre jön ide egy
harmadik országbeli állampolgár. Ez alapján a törvény alapján, amit most el fognak fogadni,
ön szerint mi fog történni?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A polgár először meg fogja keresni
azt az intézményt, amely ki fogja adni neki az igazolást, hogy hajlandó fogadni és milyen
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feltételekkel, és itt a lakhatása egyáltalán valamilyen formában biztosítva lesz. Hisz
gyakorlatilag bármilyen képzést nem úgy hirdetnek, hogy az interneten közzéteszem, holnap
beutazol, beadom, hogy itt jelentkeztem. Tehát amikor egy procedúra van, hogy nekem be
kell adni, tehát ha jön valaki az idegenrendészeti hatósághoz, hogy itt akar bármilyen
formában tartózkodni, igenis okiratokkal, iratokkal kell neki a feltételeket igazolni a
lakhatástól kezdve, hogy az oktatási intézmény...

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): A nyelvismeretről beszéltem.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A nyelvismeret. Most azzal kell
foglalkozni, ne haragudjon, hogy EU-tagország vagyunk, az EU-ban minden egyes EU-nyelv
hivatalos nyelv. Ide bejöhet hozzánk egy francia angolul tanulni, ha neki ez a gusztusa, és
nem fogom tudni ezzel az indokkal kirakni. Tehát semmi nem mondja ezt, hogy csak
magyarul lehet idegen nyelvet tanítani. A Magyar Köztársaság kapcsolódott és csatlakozott az
EU-hoz, ahol most huszonegy ország van, huszonegy nyelvet elismert EU-nyelvnek, akkor
lehetőséget kell biztosítani, hogy azt a szolgáltatás szabadságánál fogva bárki tudja itt oktatni
és bárkinek.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A kormány azt mondta, hogy nem
támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Kettő igen. Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.)

A 44-es ajánlási pontban Szabó Tímea javaslata, 62-esként szerepel az államtitkár
úrnál. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Kettő igen.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.

A 45-ös ajánlási pontban Volner János javaslata, az államtitkár úrnál a 38-as.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egy igen.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 46-os ajánlási pontban Szabó Tímea javaslata, az államtitkár úrnál 63-asként
szerepel.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottságunkból? (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem érte el.

A 47-es ajánlási pontban Volner János képviselő úrnak a javaslata, ez a 37-es az
államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot
sem kapta meg.
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A 48-as ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata, 37-esként van az
államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem.

A 49-esben Szabó Tímea képviselő asszonynak a módosítása, és az államtitkár úrnál
64-esként kell hogy szerepeljen.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt nem. Az egyharmadot
sem érte el.

Az 50-es ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata, 36-osként szerepel az
államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot
sem érte el.

Az 51-es ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata, 35-ösként szerepel.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott?
(Szavazás.) Egy tartózkodással gyakorlatilag az egyharmadot sem érte el.

Az 52-esről kérdezném, ami 57-esként szerepelt, államtitkár úr. Ez Harangozó
Tamás...

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Az 57-est nem támogatja a kormány.
A megjegyzés rovatban szerepel.

ELNÖK: 52-es. Az 52-esről szavazunk most kivételesen. Azt nyilatkozta az előbb,
hogy az 52-es ajánlási pontot támogatják.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Egyhangúlag támogattuk.

Az 53-as Volner János javaslata, ez a 34-es. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem érte el.
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Az 54-es is, igen… - ez volt ez a három, bocsánat. Akkor az 54-es ajánlási pontban
Harangozó Tamás képviselő úr javaslata, ez az 57/3-as valószínűleg. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem érte el.

Az 56-os ajánlási pontban Szabó Tímea képviselő asszony javaslata, 65-ösként van,
azt hiszem, az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem érte el.

Az 57-es ajánlási pontban Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselő urak
javaslata, az államtitkár úrnál 18-asként szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja... (Dr. Harangozó Tamás: Kérdésem
van!) Egy kérdés: dr. Harangozó Tamás úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Államtitkár Úr! Azért adtuk be ezt a
módosítót, mert megítélésünk szerint ezeknek a szabályoknak nem a harmadik
országbeliekről szóló törvényben van a helye egyáltalán. Tehát a dublini rendeletek
végrehajtásának az Szmtv.-ben lenne a helye egyértelműen, nem pedig a harmadik országok
állampolgárairól szóló törvényben. Ezt most értem, hogy ezen most túl fogunk menni, de
esetleg legyenek kedvesek megnézni ezt, mert semmi más oka nem volt, mint az, hogy
megítélésünk szerint ezeknek a szabályoknak már csak logikailag sem a harmadik országok
állampolgárairól szóló törvényben, hanem a másik törvényben lenne a helyük.

Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr! (Dr. Eiselt György jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem,
köszönjük szépen.

Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Az 59-es ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata, 33-asként szerepel az
államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem.

A 60-as ajánlási pontban Szabó Tímea képviselő asszonynak a módosító javaslata, 66-
osként van az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három
tartózkodással, tizenöt nemmel az egyharmadot sem kapta meg.

A 61-es ajánlási pontban Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselő úr ajánlási
pontja, 20-asként szerepel.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt nem.

A 62-es ajánlási pontban Szabó Tímea képviselő asszonynak a módosító javaslata, 61-
esként szerepel.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt.

A 63-as ajánlási pontban Iváncsik Imre és Harangozó Tamás javaslata, egyben
döntünk a 65-ösről is. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 64-es ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata, 32-esként szerepel az
államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs ilyen.
Akkor egy igen, tizenhét nem, az egyharmadot sem kapta meg.

A 66-os ajánlási pont Volner János képviselő úr javaslata, 31-esként szerepel az
államtitkár úrnál. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta
meg.

Volner János képviselő úr javaslata a 67-es ajánlási pontban, az államtitkár úrnál 70-
esként szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem.

A 68-as ajánlási pontban Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselő urak módosító
javaslata, 12-esként van az államtitkár úrnál.
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem
kapta meg.

A 69-es ajánlási pontban Szabó Tímea képviselő asszony javaslata, és 47-esként van
az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem
kapta meg.

A 70-es ajánlási pontban Iváncsik Imre és Harangozó Tamás módosító javaslata, 7-
esként van az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Na! (Iváncsik Imre: Mi történt? - Derültség.) A nemzeti
együttműködés jegyében a kormány támogatja az alelnök úrnak és a képviselő úrnak a
módosító javaslatát. A bizottság is támogatja-e, ez a kérdésem. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás. - Borbély Lénárd: Akkor igen!) Akkor igen. Köszönöm szépen.

A 71-es ajánlási pontban Szabó Tímea képviselő asszony módosítója, 46-osként van...

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatjuk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú, köszönöm. Nem támogattuk, az
egyharmadot sem érte el.

A 72-es ajánlási pontban Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselő uraknak a
javaslata, és egyben döntünk a 77-esről is, ez 4-esként van az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatjuk ezt most. Jó. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Három. Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az
egyharmadot sem kapta meg.

A 73-as ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata, ez az államtitkár úrnál
71-esként van számon tartva. A kormány álláspontja?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatjuk. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta
meg.

A 74-esben Volner János képviselő úr módosító javaslata, az államtitkár úrnál 72-
esként van nyilvántartva. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság álláspontját. (Szavazás.) Egy igen.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 75-ös Szabó Tímea képviselő asszonynak a javaslata, egyben döntünk a 78-asról is.
Kérdezem az államtitkár urat.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatjuk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogattuk, az egyharmadot sem kapta meg.

A 76-os ajánlási pontban ismételten Szabó Tímea képviselő asszony javaslata, az
államtitkár úrnál a 44-es.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatjuk. Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Az egyharmadot sem
kapta meg.

A 79-es ajánlási pontban ismételten Szabó Tímea képviselő asszony javaslata, 43-
asként van az államtitkár úrnál regisztrálva.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt.

A 80-as ajánlási pontban Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselő urak módosító
javaslata, 10-esként van az államtitkár úrnál. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Egyhangúlag támogattuk.

A 81-es Szabó Tímea képviselő asszonynak a módosító javaslata, az államtitkár úrnál
42-esként van nyilvántartva. Kérdezem az államtitkár urat.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatjuk. Jó. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogattuk.

A 82-es Iváncsik Imre és Harangozó Tamás... (Iváncsik Imre: Három igen szavazat
volt!) Három igen, bocsánat. Három igen és tizenöt nem – de így sem kapta meg sajnos az
egyharmadot. (Iváncsik Imre: Csak a történelmi hűség kedvéért!)

A 82-es Iváncsik Imre és Harangozó Tamás javaslata, az államtitkár úrnál 11-esként
van nyilvántartva.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenöt nem. Az egyharmadot sem kapta
meg.
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A 83-as ajánlási pontban Szabó Tímea javaslata, és egyben döntünk a 85-ös, 86-osról
is, az államtitkár úrnál ez a 60-as 1., 2., 3.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Egyhangúlag nem támogattuk.

A 84-es ajánlási pontban Volner János képviselő úrnak a módosító javaslata. Az
államtitkár úrnál 73-asként szerepel.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatjuk, jó. Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egy igen.
Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenhét nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

Szabó Tímea javaslata a 87-es ajánlási pontban, és döntünk egyben a 96-osról is, 58-
asként van az államtitkár úrnál. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tizenhét nemmel az egyharmadot
sem kapta meg.

A 88-as Iváncsik Imre és Harangozó Tamás képviselő uraknak az ajánlása, ez a 7-es
az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatjuk.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Ez már egyszer volt, jelzem.

ELNÖK: Ez a 7/2.. Az a 7/1-es volt. Támogatjuk?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatjuk-e.
(Szavazás.) Egyhangúlag igen.

A 89-es ajánlási pontban Volner János képviselőtársunknak a javaslata, ez 74-esként
szerepel az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatjuk, jó. Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egy igen.
Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenhét nem.

A 90-es Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás képviselő urak módosító javaslata, 13-
asként van az államtitkár úrnál.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Igen, támogatjuk.
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ELNÖK: Támogatjuk. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk.

A 91-es ajánlási pont 19-esként szerepel az államtitkár úrnál. A 91-es ajánlási pont
Iváncsik Imre és Harangozó Tamás javaslata.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A 19-est nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatjuk, jó. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Köszönöm
szépen.

A 92-es ajánlási pontban dr. Kocsis Máté elnök úrnak a módosító javaslata, az
államtitkár úrnál a 68-as.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatjuk. Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja az elnök úr által
benyújtott módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen, a bizalom megvan.

A 93-as ajánlási pontban Szabó Tímea képviselő asszony módosító javaslata, 59-
esként szerepel.

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással,
tizenöt nemmel nem támogattuk.

És úgy tűnik számomra, hogy az ajánlásunk végére értünk. Megkérdezem, hogy tud-e
valaki olyan módosító javaslatról, amit még meg kellene a bizottságunknak tárgyalnia. (Senki
sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor megköszönöm az államtitkár úrnak, hogy a kormány
képviseletében megjelent. (Dr. Eiselt György távozik az ülésről.)

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §-a
alapján)

Áttérnénk a 3. napirendi pontunkra: mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól.
Üdvözöljük dr. Tóth László helyettes államtitkár urat a Belügyminisztériumtól.

Tisztelt Bizottság! Az írásos anyag megérkezett, képviselőtársaim a futárpostával
megkapták. Megadnám a szót az államtitkár úrnak, hogy a két előterjesztést röviden a
bizottságunk elé tárja.

Dr. Tóth László előterjesztése

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Két kéréssel jöttem a Belügyminisztérium nevében, mind a kettő ruházati felmentési
beszerzésre vonatkozna, közbeszerzési 143-as felmentést szeretnénk kérni. Az egyik az az
önök előtt is ismert kormányprogrammal kapcsolatos: 3500 új rendőr felvétele válna
szükségessé, jelenleg a rendőrségnek van egy 1200 fős hiánya, és így mindösszesen 4130 fő

felvételét terveznénk a jövő évre vonatkozóan. A másik pedig: egy belügyminiszteri
döntésnek megfelelően a ruházati utánpótlási illetmény vonatkozásában szeretnénk a
természetbeni ellátás felé elmenni. Ennek az egyetlenegy oka, hogy a jelenlegi rendőri
állomány körülbelül 4 százalékot fordít ruházatra az utánpótlás illetményéből, és szeretnénk a
természetbeni ellátás felé menni. Erre vonatkozóan lenne ez a kettő javaslatunk - és nagyon
nem is ragoznám tovább a szót.
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ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr kiegészítőjét.
Képviselőtársaim, ahogy itt már elmondtam, futárpostával értesülhettek a miniszter

úrnak a kéréséről a felmentéssel kapcsolatban. Kérdezem, hogy röviden ki kíván kérdezni.
(Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Tábornok Úr! A közbeszerzési törvény alóli mentességet
és magát ezt az eljárási módot olyan szituációkra találták ki, amelyek gyakorlatilag
nemzetbiztonsági érdekkel és egyébbel vannak összefüggésben, hogy tudniillik a piac, a
versenyeztetés kikerülése azért szükséges, mert hiszen olyan fajta információkhoz juthatnak,
amellyel gyakorlatilag visszaélhetnek adott esetben. Mi ebben az önök által most beterjesztett
javaslatban az, ami igazán indokolttá teszi azt, hogy közbeszerzési eljárás alóli mentességet
kérjenek? Hiszen a jelenlegi közbeszerzési törvény is lehetőséget ad arra - a közbeszerzési
törvény szabályai szerint persze -, hogy gyorsított eljárással secperc alatt el lehessen indítani
ilyen beszerzést. Miért kell egy ilyenfajta testületi döntés ruházati beszerzésre?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Tábornok Úr! Én azt
szeretném kérdezni, hogy jól értettem-e az előterjesztést, merthogy én sem láttam még így
ilyet, hogy az OBB keretéből szeretnének gépjárműveket vásárolni. Vagy én olvastam valami
egész mást? Van ötven darab nagy teljesítményű gépjármű beszerzése most itt napirenden -
vagy rosszat olvasok.

ELNÖK: Az.

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Ezzel nem készültem.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Pedig ez van itt kiosztva nekem. Vagy nincs?
Tehát van egy ruházat 3,8 milliárdért, meg ötven darab nagy autó.

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Ez melyik napirendi pont?

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egy napirendi pontként van feltüntetve a
bizottsági meghívóban. Akkor azonnal vegzáljam a tábornok urat?

DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Úgy gondolom, hogy vagyunk olyan
viszonyban, hogy akkor ezt egy másik meghívással lehetne majd… - én a 3. napirendi ponttal
készültem, megmondom őszintén, nincs nálam a meghívó, ebben ruházati kérdések vannak,
alelnök úr.

ELNÖK: Jó. Az elnök úrnak ügyrendi javaslata van.

Dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslata

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke: Tisztelt Bizottság! Akkor hadd
válaszoljak a kérdésre: a gépjárművekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás alóli mentesítés az
idő hiánya miatt van, tehát a soros elnökségre való felkészülés miatt az uniós értékhatárt
meghaladó beszerzésben nem lehet lefolytatni.
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De az lenne az ügyrendi javaslatom - félve nézek a kormánypárti képviselő urakra -,
hogy egy holnapi bizottsági ülés keretében szerintem megtárgyalhatnánk ezt az egész
napirendi pontot. Az lenne az ügyrendi javaslat, hogy tegyük át egy következő bizottsági
ülésre, amelynek az időpontja még előttem is bizonytalan. Ezen a héten meg kell ejtenünk ezt
a bizottsági ülést, viszont az is tény, hogy akkor valamennyien jobban fel tudunk ebből a
témából készülni, ekképpen ügyrendi javaslatot tennék, elnök úr.

ELNÖK: Akkor, ha ügyrendi javaslat érkezett, frakciónként egy-egy hozzászóló
lehetséges. Kérdezem, hogy a frakciók részéről… (Jelzésre:) Harangozó Tamás!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egy kérdésem van: Akkor értsük úgy, hogy a
napirendet, mind a két al napirendi ponttal együtt elnapoljuk?

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke: Úgy szól a javaslat.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm.

Döntés a napirendi pont elnapolásáról

ELNÖK: Jó, akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, az elnök úrnak az ügyrendi
javaslatához több hozzászólás nem lévén (Senki sem jelentkezik.), hogy a 3. napirendi pontot
akkor elnapoljuk-e. Szavazzunk róla! (Szavazás.) Egyhangúlag elnapoltuk.

Államtitkár úr, köszönjük szépen.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló T/1377. számú törvényjavaslat módosító
javaslatainak megtárgyalása

Akkor áttérnénk a 4. napirendi pontunkra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
T/1377. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalására.
Köszöntöm körünkben Tolnainé Tóth Veronika főosztályvezető-helyettes asszonyt és dr.
Bokor Csaba szakmai tanácsadó urat.

Tisztelt Bizottság! A kiosztott, 2010. október 26-ai ajánlásból fogunk dolgozni.
Elsőként, ahogy a korábbi napirendi pontnál is, a kormány álláspontját fogom kérdezni, ezt
követően szavazunk. Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az összefüggő ajánlási
pontokról együttesen fogunk majd szavazni.

Az 1. ajánlási pontban Szilágyi Péter képviselő úr módosító javaslatáról kérdezem a
kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány az ajánlás 1. pontjában foglalt javaslatot nem
támogatja.

ELNÖK: Bocsánat! Az 1-esről és a 3-asról fogunk szavazni összefüggés miatt.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 1-es és a 3-as
javaslatot a kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az,
aki támogatja... (Jelzésre:) Elnézést, Harangozó Tamás képviselő úr kérdést kíván feltenni.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Kezét csókolom! Jó napot! Nem az, hogy
miért nem támogatja, nyilván ezt így átugorjuk, hanem hogy mi indokolja, hogy ez egy
kormányhivatal legyen és ne egy központi hivatal. Hiszen a jogelődök sem így működtek, és
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azért itt a miniszteri felelősség vagy egyáltalán a végrehajtási szintű felelősség érdekében
nyilvánvalóan tisztább és egyértelműbb lenne, ha ez a minisztérium alá rendelt központi
hivatalként működne, mint kormányhivatalként. Mi az a nagyon fontos indok, ami miatt itt
nincs meg a bizalom a miniszterrel szemben, és a kormány közvetlenül kívánja irányítani ezt
az új hivatalt.

ELNÖK: Tessék!

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Én azt gondolom, hogy igazából onnan kezdeném, amit ön említett,
hogy egyik korábbi szerv sem volt kormányhivatal. Amikor a Vám- és Pénzügyőrség létrejött
körülbelül, maga a létrejötte az nagyon-nagyon régi, de amikor a legutolsó, csatlakozás utáni
új jogalkotást csináltuk, akkor törvényi szinten szabályoztuk a Vám- és Pénzügyőrség
tevékenységét.

 A kormányhivatalok, illetőleg a központi hivatali besorolás az egy 2003-as
jogszabályon alapul, ha jól emlékszem. Tehát gyakorlatilag akkor, amikor a Vám- és
Pénzügyőrséget csináltuk, akkor még nem volt ez a fajta tipizálás, viszont az, hogy már akkor
is törvényi szinten szabályoztuk a Vám- és Pénzügyőrség szervezetére vonatkozó szabályokat,
az már akkor is abba az irányba hatott, hogy nemcsak egy egyszerű miniszteri felügyelet és
irányítás alatt lévő szervet akartak létrehozni.

A mostani új szervről ugyanakkor azt emelném ki, hogy tulajdonképpen ez az új szerv
a költségvetés bevételi oldalának körülbelül 95 százalékát fogja ellenőrizni, azokat a bevételi
számokat, amelyeket a költségvetés bevételi oldalán találunk, azt hatósági szinten, ellenőrzési
vonalon ez a szerv fogja érvényesíteni. Maga a szerv az körülbelül százmilliárd forintos
nagyságrendű összeggel működik, és azt gondolom, hogy a 23 ezer főt foglalkoztató
szervezetnek a rangja és minősége mindenképpen egy ilyen magas szintű betagozódást és
kormányzati irányítást igényel.

Ezzel együtt a miniszteri felügyelet, azt gondolom, nem szűnik meg, hiszen az új
szabályozás szerint is a miniszter felügyeli ezt a tevékenységet, és e tekintetben az utasítási
jogköre is megmarad.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hallottuk a kormány álláspontját az 1-es és a 3-as
ajánlási ponttal kapcsolatban. Szilágyi Péter javaslatát nem támogatja. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Tizennégy nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 2-es ajánlási pontban dr. Józsa István és Harangozó Tamás képviselőtársunk
ajánlása. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Az egyharmadot sem érte el.

A 4-es ajánlási pontban Szilágyi Péter képviselő úrnak a javaslata, és egyben döntünk
a 4., 5., 8., 10., 13. és 36. ajánlási pontokról. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk.

A 6-os ajánlási pontban dr. Józsa István, Harangozó Tamás és képviselőtársai
javaslata, és egyben döntünk a 6., 9., 12., 14. pontokról. A kormány álláspontja?

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm. Kérdezem a bizottságot... (Dr. Harangozó
Tamás: Bocsánat, elnök úr!) Egy kérdés, Harangozó Tamás képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Mert itt sok az
összefüggés. Egy alapvető kérdést szeretnék feltenni, hogy mi ez az alsó fokú szerv, ami itt
megjelenik. Mi azért vesszük ki ezt mindenhonnan, merthogy egyébként minden más
szervnek rendezi a törvény a hatáskörét, erről viszont fogalmunk sincs, hogy mi, csak azt
látjuk, hogy az irányítási szintek is össze-vissza vannak, hiszen nem a közvetlen középfokú
szerv a felügyelője, irányítója, hanem a főigazgató, de egyébként nem mondja meg, hogy mi
ez és mivel foglalkozik és mit kell ezen érteni. Tehát szerintünk ez teljesen koherenciazavaros
úgy, ahogy van. Nyilván módosítóval úgy tudtuk megjeleníteni, hogy kivesszük, de a
figyelmet arra szeretném fölhívni, hogy ez szerintünk egy teljesen rendezetlen jogviszony,
ami itt van, feltéve ahol megnyugtató választ tud nekem adni.

Köszönöm.

ELNÖK: A kormány álláspontja?

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Ez a szerv a jelenlegi szervezetrendszerben a vámáruraktár szervét jelöli. A
vámáruraktár a Vám- és Pénzügyőrségnek a csak hatósági hatáskörrel és nem nyomozati
jogkörrel rendelkező szerve, ami a bűnjelkezelési szabályokat tartja be, és az egyes bűnjelként
lefoglalt áruknak vagy dolgoknak a kezelésére vonatkozó hatósági feladatot látja el.

Én azt gondolom, hogy a hatáskörét és az illetékességét az összes többi szervnél sem a
törvénynek kell elmondania, a többi szervet és szervezeti szinteket illetően a törvény a többi
szerv tekintetében is csak keretjellegű szabályokat tartalmaz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja az volt, hogy a 6., 9., 12. és 14.
ajánlási pontokat nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Az egyharmadot
sem kapta meg.

A 7-es ajánlási pontban dr. Józsa István és Harangozó Tamás, valamint
képviselőtársaik javaslata, egyben döntünk a 11-esről is. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Tisztelt Bizottság! Kérdezem, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem.

Ugrunk egy nagyot: a 15-ös ajánlási pontban Scheiring Gábor és Szilágyi Péter
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Az egyharmadot sem kapta
meg.

A 16-osban ugyancsak Scheiring Gábor és Szilágyi Péter képviselők javaslata. A
kormány álláspontja?

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.

A 17-es ajánlási pontban Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a kormányt.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizennégy nem.

A 18-as ajánlási pontban dr. Józsa István és Harangozó Tamás javaslata, és egyben
döntünk a 18., 20., 37. ajánlási pontokról. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy, az egyharmadot sem kapta
meg.

A 19-es Szilágyi Péter képviselő úrnak a javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem.

A 21-es ajánlási pontban Szilágyi Péter javaslata, döntünk egyben a 22-esről is.
Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem.
Az egyharmadot sem érte el.

A 23-asban dr. Józsa István, Harangozó Tamás és képviselőtársai módosítója.
Kérdezem a kormányt.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Jelzésre:) Harangozó Tamás úrnak egy kérdése
van.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Először is szeretném
kérdezni, hogy ezt a szabályozást most úgy kell-e érteni, ha módosítónkat nem fogadják el,
hogy ez egy főszabály, és akkor egyébként a rendőrségi törvényben vagy bárhol lévő egyéb
fegyverhasználati szabályokat mögöttes szabályként kell használni, vagy ez aztán itt most
elrendezi a teljes fegyverhasználatot az egész tevékenység során.

És akkor már csak úgy érdemileg kérdezném a módosításunk elutasításának az okát.
Tehát itt a törvény arról beszél, hogy a jogszerű intézkedése elleni tettleges ellenszegülés
megtörésére milyen eszközöket használhat. Tehát ez nem a jogos védelmi helyzet, itt nem
arról van szó, hogy rátámadnak az életére vagy a testi épségére, hanem ellenszegülnek az
intézkedésének. Önök szerint az egy normális szint, hogy, mondom, nem a jogos védelmi
helyzetnél, hanem egyszerűen az ellenszegülés megtörésére, „testi sérülés és emberi élet
kioltása elkerülhető legyen” szabályozás van benn? Tehát ha nem tudja elkerülni egy jogszerű
intézkedés megtörése során az ellenszegülést - mondom még egyszer, tegyük ettől félre a
jogos védelmi helyzetet, amikor az életére törnek -, tehát nem tudja előállítani vagy nem tudja
megbilincselni, akkor akár meg is ölheti? Ez önök szerint egy elfogadható szint a törvényi
szabályozásban?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Ezeknek a módosítási indítványoknak az elutasítására alapvetően az
volt az álláspontunk, azt képviseli a kormány, hogy ezeknek a módosításoknak az átvétele egy
az egyben a vám- és pénzügyőrségi törvényből történt meg most. Természetesen az, hogy a
lőfegyverhasználatra vagy egyáltalán a kényszerítő eszközökre vonatkozó szabályrendszer,
ahogy a módosító javaslatok tartalmazták, felülvizsgálatra szorulhat, ezt megfontolásra
alkalmasnak találjuk. De jelen pillanatban egy integrációt előkészítő helyzetben nem volt arra
sem mód és lehetőség, hogy ilyen mélységű vizsgálatot tudjunk lefolytatni. Azt mindenesetre
szeretném előrebocsátani, hogy ezek a mostani rendelkezések a 2004-ben megalkotott vám-
és pénzügyőrségi törvény egy az egyben történő átvételével kerültek ide, amelyekkel szemben
eddig aggály vagy kétség ezeknek a szabályoknak az alkalmazását vagy a hatókörét illetően
nem merült föl.

Amit ön konkrétan említett, hogy alkalmas eszköz-e az ellenszegülés megtörésére egy
nem rendszeresített fegyver vagy bármilyen egyéb eszköz (Dr. Harangozó Tamás: Ezt még
nem kérdeztem. Az a következő!): az igazság, hogy az e hiányában más, e célra alkalmas
eszköz az a felvezető szövegben szerepel, az a) és b) pontot, tehát az élet és testi épség elleni
védekezést és az ellenszegülés megtörését egyaránt érteni kell ezalatt. Tehát nem nagyon
tudjuk azt az értelmezést alátámasztani, amit ön mond. Egyébként pedig hogy melyek azok a
szabályok, amelyeket a Vám- és Pénzügyőrségre nézve még alkalmazni kell: a
fegyverhasználati jognak a törvényi garanciáit tartalmazza a NAV-törvény, úgy, ahogy eddig
a VP-törvény tartalmazta, és még egy fontos jogalkotást kell elvégeznünk: rendszeresíteni kell
a Vám- és Pénzügyőrség által alkalmazott kényszerítő eszközöket, ezt miniszteri rendeletben
fogjuk megtenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja az volt, hogy nem támogatja.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Az egyharmadot sem kapta meg.
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A 24-es ajánlási pont dr. Józsa István és képviselőtársainak a javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. Az egyharmadot sem
kapta meg.

A 25-ös ajánlási pontban dr. Józsa István és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. Az egyharmadot sem
kapta meg.

A 26-os ajánlási pontban Józsa István és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) Három
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. Az egyharmadot sem kapta
meg.

A 27-es ajánlási pontban dr. Józsa István és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) Három
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Az egyharmadot sem érte el.

A 28-as ajánlási pontban dr. Józsa István és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a 28-ast.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.)  Tizenhárom nem. Egyharmadot sem
kapott.

A 29-es dr. Józsa István javaslata, és egyben döntünk a 30-asról is. Kérdezem a
kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenhárom. Az egyharmadot sem kapta
meg.

A 31-esben dr. Józsa István és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottságunkból? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem.

A 32-es ajánlási pontban dr. Józsa István és képviselőtársai módosító javaslata.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.

A 33-as dr. Józsa István javaslata, és egyben döntünk a 34-esről és a 38-asról.
Kérdezem a kormány álláspontját. A 33-asnál tartunk, a 34-esről és a 38-asról fogunk dönteni.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, a 38-as
szerintem egy új számozás, ami egy másik, nem ezzel összefüggő módosítás. (Rövid szünet.)

ELNÖK: Bocsánat, csak három papírból dolgozunk. (Röviden konzultál a bizottság
főtanácsadójával.) A főtanácsos úr azt mondja, a korábbiból dolgozunk, és a 33-as, 34-as és
38-as jön a továbbiakban, és ezt követően fogunk majd a gazdasági bizottságnak a bizottsági
módosítójáról dönteni.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó. A kormány
nem támogatja ezeket.

ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm szépen. (Dr. Harangozó Tamás: Egy dolgot
hadd kérdezzek meg!) Egy kérdés.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ugyanitt szeretném kérdezni, hogy akkor az
eredetileg az elején tárgyalt kérdéskörben, márpedig hogy milyen szintjei és milyen szervei
vannak ennek a testületnek, ott akkor azt, hogy nyomozó hatáskörrel felruházott kirendeltség,
akkor hova kell beleérteni? Vagy akkor ez megint... - tehát ez a bajunk ezzel is, hogy úgy
látjuk legalábbis, hogy rendszerszinten nincsen elhelyezve.

ELNÖK: Tessék!

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A
kirendeltségre vonatkozó szabályok azok azért ilyen összetettek, mert a kirendeltség feladata
önmagában vámigazgatási jellegű feladat. A kirendeltségnek nincsen nyomozati jogköri
lehetősége, nem nyomozó szerv. Viszont a kirendeltség az a szervezeti egység, amely
halaszthatatlan nyomozati cselekményeket kénytelen megtenni olyankor, amikor a
határátkelőhelyeken végzett ellenőrzések során olyan jeleket látnak, amelyek a későbbi
csempészet vagy vámorgazdaság bűncselekmények megalapozott gyanúját alapozzák meg.
Úgyhogy e tekintetben a kirendeltségre vonatkozó szabályoknál, mind az adatkezelésnél,
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mind ennél az általános hivatkozásnál azt igyekszünk megtenni, hogy a halaszthatatlan
nyomozati cselekményeket a kirendeltségek továbbra is végezhessék.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja az volt, hogy nem. (Dr.
Harangozó Tamás: Csak még egy kérdésem hadd legyen!) Harangozó képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Csak hogy megértsem tényleg. Tehát van a
bűnügyi főigazgatóság, középfokú szerv és alsó fokú szerv, amiről beszéltünk, hogy az, ami
egész más. Akkor amiről most beszélünk, az mi? Ebben a rendszerben.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudom ebbe
a rendszerbe beilleszteni, mert ezek nem a nyomozati szakterületnek a saját szervei, hanem
ezek az egyébként vámigazgatási feladatot ellátó, külső határátkelőhelyeken lévő
vámhivatalok, amelyek amikor a határátkelőhelyeken vámellenőrzést végeznek, és
átvizsgálják a szállítmányt meg a személyeket - bár a személyeket csak részlegesen -, akkor
felmerülhet olyan gyanú, amely a csempészetet alapozza meg. Tehát ők nem nyomozó
szervként, nem szervezetként vannak beillesztve a bűnügyi szakterületre, csak vannak olyan
feladatai, amelyekkel a bűnügyi szakterület munkáját segítik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alapos volt a kormány indoklása is az elutasításról.
Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 35-ös ajánlási pontban Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem.

Ugrunk: a 39-es ajánlási pontban dr. Józsa István és képviselőtársai javaslata, a 39-40-
esről együtt döntünk. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem.

A 41-esben Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 42-es ajánlási pontban Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja Szilágyi Pétert.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizennégy. Köszönöm szépen.

A 44-es Szatmáry Kristóf képviselő úr javaslata.
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TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a 44-es pontot -
Szatmáry Kristóf javaslata, a kormány támogatja - ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás.

És a 43-as - bocsánat, az még kimaradt - Szilágyi Péter javaslata.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt nem
támogatjuk.

ELNÖK: Azt nem támogatjuk. Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás.

És van még, most érkezett kettő darab ajánlásunk, amiről döntenünk kell, a gazdasági
bizottság üléséről.

Az új ajánlás szerint ez a 38-as, a gazdasági bizottságnak a javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő nemmel a bizottságunk támogatta.

És van még egy: a 42-es ismét a gazdasági bizottságnak a javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

TOLNAINÉ TÓTH VERONIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? - kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) Egyhangúlag
támogattuk. Köszönöm szépen.

Köszönöm a kormány részéről a megjelenést.

Döntés a honvédelmi és rendészeti bizottsági tagságra jelölés érvényességéről
[1995. évi CXXV. tv. 19. § (7)]

És még gyorsan az 5. napirendi pontunk. Tisztelt Honvédelmi és Rendészeti
Bizottság! Döntenünk kell a honvédelmi és rendészeti bizottsági tagságra jelölés
érvényességéről. A bizottság tagjai futárpostával megkapták a belügyminiszter úr átiratát,
amelyben jelezte, hogy Balla és Endrésik képviselőtársunk ügyében az Alkotmányvédelmi
Hivatal nemzetbiztonsági kockázatot állapított meg. Vona Gábor frakcióvezető úr mindkét
jelölést továbbra is fenntartotta, így a bizottságunknak a jelölés érvényességéről kell dönteni.

Tisztelt Bizottság! A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
19. § (7) bekezdése szerint fogunk eljárni, amely rögzíti, ha az érintett képviselőcsoport
vezetője a jelölést a tájékoztatást követően is fenntartja, a jelölés további érvényessége
tekintetében szavazattöbbséggel a bizottság dönt.

Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem.

Határozathozatal

Akkor kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja Balla Gergő és Endrésik Zsolt
képviselőtársunk jelölésének további érvényességét. (Szavazás.) Senki. Ki az, aki nem fogadja
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el, elutasítja Balla Gergő és Endrésik Zsolt képviselőtársunk jelölése további érvényességét?
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

Megállapítom, hogy képviselőtársaink jelölése további érvényességét bizottságunk ma
nem fogadta el.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy várhatóan holnap 11 órakor
bizottsági ülést fogunk tartani.

A napirendi pontjaink végére érve bezárom az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 18 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília


