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az Országház földszint 93. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1426. szám)
(Döntés bizottsági módosító javaslat visszavonásáról)
(Első helyen kijelölt bizottságként)



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Ágh Péter (Fidesz)
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Iváncsik Imre (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Borkai Zsolt (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)
Farkas Zoltán (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)
Földi László (KDNP) megérkezéséig Básthy Tamásnak (KDNP)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

Meghívottak részéről 

Hozzászóló

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 08 perc)

Elnöki bevezető, a napirend megállapítás, elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság!
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti
bizottságának ülésén. Köszöntöm kedves képviselőtársaimat és a megjelent vendégeket.

A határozatképességünk megállapítására kerül sor. 12 fő személyesen van jelen,
helyettesítési megbízást adott 4 fő, megállapítom, hogy bizottságunk eképpen a
helyettesítésekkel együtt 16 fővel határozatképes.

Tisztelt Bizottság! Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiosztott meghívóhoz
képest nincs változás, egy napirendi pontunk van: döntés az egyes rendészeti tárgyú és az
azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló T/1426-os törvényjavaslathoz benyújtott
bizottsági módosító javaslatunkról. Kérdezem, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért.
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 3
nem.

A bizottság a napirendet elfogadta.

Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
T/1426. számú törvényjavaslat

Köszöntöm körünkben dr. Eiselt György urat, a Belügyminisztérium helyettes
államtitkárát. A kormánnyal, a Belügyminisztériummal lezajlott egyeztetés alapján a
javaslatom a következő: döntsünk arról, hogy a november 24-én elfogadott és benyújtott
T/1426/69. számú bizottsági módosító javaslatunkat, amely a kiegészítő ajánlás 2., 6. és 7.
ajánláspontja volt, visszavonjuk, erre a Házszabály 103. § (3) bekezdése szerint lehetőségünk
van.

Elsőként megadom a szót helyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon!

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! A múlt héten szerdán, amikor a bizottsági ülés volt, akkor mint
jeleztem, csak a tárca álláspontját tudtam csak kifejteni az előterjesztéssel kapcsolatban,
hiszen a kormányegyeztetés később zajlott le. A kormányegyeztetés után az az álláspont
alakult ki, hogy a jelen szövegezés alapján a kért vizsgálatot az IH vonatkozásában, az azt
felügyelő szervezet vonatkozásában nem tudja ellátni a létrehozandó szakszolgálat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottság
tagjait, hogy kinek van hozzászólása vagy kérdése. Megadom a szót Harangozó Tamás
képviselő úrnak.

Kérdések, vélemények

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak azt
szeretném kérdezni, mert nem voltam jelen személy szerint, más egyéb elfoglaltság miatt, a
többi képviselőtársam pedig azért, mert nem volt lehetősége itt lenni a múlt heti bizottsági
ülésen, amikor ezt elfogadták, tehát azt szeretném megkérdezni helyettes államtitkár úrtól,
hogy a BM szakmai álláspontja szerint tehát ez a visszavont javaslat így, majd a végső

törvényjavaslat visszavonásával szakmailag önök szerint nem megalapozott javaslat lesz-e.
Tehát hogy fenntartják-e továbbra is az egy héttel ezelőtti szakmai álláspontjukat, hogy a
Hszt. teljes hatálya alá tartozó állomány belső ellenőrzését az MVSZ-nek kellene végeznie
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vagy nem tartják fenn? Ha nincs ilyen szakmai indok, akkor politikailag szeretnénk kérdezni,
hogy ez csak arról szól, hogy a külügyminiszter úr kormányon belüli erőpontja, illetve súlya
ezek szerint nagyobb, mint a belügyminiszteré, ezért tudja ő a saját minisztériuma
hatáskörébe tartozó Információs Hivatal tekintetében, egyébként nemcsak ebben az ügyben,
hanem például a nyugdíj-megállapítási ügyben is kivonni magát a kormány, illetve a
Belügyminisztérium által kezdeményezett egyéb szakmai megoldások alól? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Eiselt György helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) válaszai az
elhangzottakra

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A rendvédelmi
szolgálatok gyakorlatilag a magyar joghatóság területén tudják kifejteni tevékenységüket. Az
IH állományának nagy része külszolgálaton teljesít szolgálatot, az alaptevékenységet el tudná
végezni, mármint a kifogástalan életvitel ellenőrzését felvételkor, de egyébként utána, a
továbbiakban már nem tudna eleget tenni folyamatosan a tevékenységének. Tehát olyan
törvényalkotásra került volna sor, aminek nem tud maga a szervezet eleget tenni, illetve egy
olyan szerencsétlen megfogalmazás került bele, amivel gyakorlatilag a Külügyminisztérium
teljes személyi állományára kiterjedt volna, és ennek aztán végképp nem tud eleget tenni a
Szolgálat.

Ezért tudom azt mondani a kormány álláspontját képviselve, hogy támogatja a
kormány, hogy visszavonásra kerüljön ez az indítvány.

Határozathozatal a bizottsági módosító javaslat visszavonásáról

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs,
akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a T/1426/69. számú bizottsági módosító
javaslatunk visszavonását? Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm
szépen.

A bizottság elfogadta.
A napirend végére értünk, holnap 10 órakor, a rendes bizottsági ülésünkön

találkozunk. Köszönöm a munkájukat.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 14 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


