
HRB-25/2010.
(HRB-25/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
2010. november 30-án, kedden, 10 óra 07 perckor
az Országház földszint 93. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Az ülés megnyitása 5

A határozatképesség megállapítása. A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása 5

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása) 5

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint
egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló T/1667. számú törvényjavaslat
(Módosító javaslatok megvitatása) 9

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1705. szám) (Dr.
Dorosz Dávid (LMP) képviselő önálló indítványa) 14

Dr. Dorosz Dávid kiegészítő hozzászólása 14

A kormány álláspontjának ismertetése 15

Hozzászólások, vélemények, észrevételek 16

Határozathozatal 16

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/1706. számú
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 17

Dr. Dorosz Dávid kiegészítő hozzászólása 17

A kormány álláspontjának ismertetése 18

Hozzászólások, vélemények, észrevételek 18

Szavazás 19

Egyebek 19

Juhász Ferenc hozzászólása 19

Hozzászólások 20



- 3 -

Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.

szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény,

valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1667. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1705. szám)

(Dr. Dorosz Dávid (LMP) képviselő önálló indítványa)

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1706. szám)

(Dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea (LMP) képviselők önálló indítványa)
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Az ülés résztvevői
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Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Iváncsik Imre (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig Bíró Márknak (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz) megérkezéséig Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig Farkas Zoltánnak (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)

A bizottság titkársága részéről
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Szőke Irma főosztályvezető (Belügyminisztérium)
Dr. Tóth Zoltán József jogi és igazgatási helyettes államtitkár (Honvédelmi
Minisztérium)
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)

Megjelentek
Erdő Enikő (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Sulyok János dandártábornok, a Közigazgatási és Pénzügyi Ügynökség
vezérigazgatója (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Dankó István főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium)
Szegő László ezredes, főosztályvezető (Köztársasági Elnöki Hivatal)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása. A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

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

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség megállapítására kerül sor. Tíz fő személyesen
van jelen. Helyettesítési megbízást hét fő adott: Simon Miklóst Farkas Zoltán, Ágh Pétert
Bíró Márk, dr. Mátrai Mártát Tamás Barnabás, Borbély Lénárdot Csampa Zsolt, Tóth Gábort
Földi László, Iváncsik Imrét dr. Harangozó Tamás képviselő úr helyettesíti, Borkai Zsolt urat
pedig jómagam.

Megállapítom, hogy bizottságunk helyettesítésekkel együtt 17 fővel határozatképes.
Javaslatot tennék a napirend elfogadására. 1 napirendi javaslat: a Magyar Köztársaság

2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú törvényjavaslat és a bizottságunk
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. (Dr. Simon Miklós
megérkezik az ülésre.)

A 2. napirendi javaslat: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi
CV., valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló 1667. számú
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása.

3. napirendi javaslat: a rendőrségről szóló törvény módosításáról szóló T/1705. számú
törvényjavaslat, dr. Dorosz Dávid képviselő önálló indítványa; döntés a tárgysorozatba-
vételről. (Ágh Péter megérkezik az ülésre.)

4. napirendi javaslat: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról
szóló T/1706. számú törvényjavaslat, dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők önálló
indítványa; döntés a tárgysorozatba-vételről.

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki ezzel a négy napirendi javaslattal
egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendjét.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása)

Most rátérünk 1. napirendi pontunk, a 2011. évi költségvetés kapcsolódó módosító
javaslatainak megtárgyalására.

Elsőként köszöntöm körünkben Szegő László ezredes urat, a Köztársasági Elnöki
Hivatal honvédelmi főosztályának vezetőjét. (Szegő László felállva köszönti a bizottságot.)
Továbbá köszöntöm a kormány képviselőit is, a Nemzetgazdasági Minisztériumból dr. Haág
Tibor főosztályvezető urat és Erdő Enikő asszonyt, Sulyok János dandártábornok urat, a HM
Közigazgatási és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatóját (Dr. Sulyok János felállva köszönti a
bizottságot.), valamint a Belügyminisztériumból Szőke Irma főosztályvezető asszonyt.

Tisztelt Bizottság! A kiosztott november 26-ai kiegészítő ajánlás kivonatából
dolgozunk. Tájékoztatom önöket, hogy a normaszöveghez, valamint a XIII. fejezethez nem
érkezett feladatkörünkbe tartozó kapcsolódó módosító javaslat.

Elsőként szokás szerint a kormány álláspontját fogom kérdezni a Nemzetgazdasági
Minisztérium képviselőjétől. Ezt követően szavazunk.

Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az összefüggő ajánláspontokról
együttesen fogunk dönteni.



- 6 -

Tehát akkor a Belügyminisztérium fejezethez benyújtott 417/1. ajánláspontról
kérdezem, Bánki Erik és Rogán Antal képviselők módosítójáról, hogy mi a kormány
álláspontja. Főosztályvezető úr, parancsoljon!

DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés,
javaslat, hozzászólás. (Jelzésre:) Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak.
Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mind a két
javaslathoz lenne külön-külön és összefüggésben is kérdésem. Ha megnézzük, a módosító
javaslatoknál azt az egyébként elképesztő megoldást látjuk - és szeretném kérdezni a kormány
képviselőit is, bár nyilván nem ők személy szerint a legilletékesebbek ebben -, hogy a bevétel
forrásaként általam még nem nagyon látott módon az eddig megállapított általános forgalmi
adó, illetve a másik javaslatnál a társasági adó növekedését jelöli meg pontosan azzal a
számmal, amennyivel a módosító javaslattal hozzá kíván tenni az elért célokhoz. Szeretném
megkérdezni, hogy a társasági adó, illetve az áfa megállapított bevételi összege akkor nem
volt igaz, amikor ezt a költségvetést beterjesztették meg az adótörvényeket beterjesztették,
vagy most nem igaz. Ha akkor nem volt igaz, akkor szeretném kérdezni, hogy ez
egyértelműen azt fogja-e jelenteni, hogy ez a költségvetés hiányát növelő tényező lesz, hiszen
egyszerűen elképzelhetetlennek tartjuk, hogy hirtelen 960 millió forint áfa pluszbevételt lát
Rogán Antal és képviselőtársa, Bánki Erik úr, Lázár János pedig plusz 53,8 millió forint,
pontosan ennyi társaságiadó-pluszbevételt vél felfedezni ezeknél a forrásoknál. Tehát azt
szeretném kérdezni, hogy az eredetileg beterjesztett szám nem volt igaz és nem volt pontos,
vagy a mostani az, és ezzel az eredetileg beterjesztettet teszik nevetségessé.

A másik kérdésem, ami a javaslatot érdemben érinti - mind a kettőnél lenne kérdésem,
de sorrendben haladva: az indoklás azt mondja, hogy alapvetően a sporthuliganizmusnál a
stadionok felszerelésére kívánják költeni ezt a pénzt. Szeretném először is megkérdezni, van-e
bármilyen hatástanulmány, hogy ez miért pontosan ennyi. De még ettől visszább menve
szeretném kérdezni, hogy azok a törvények, amelyek a sporthuliganizmus kérdéskörét
rendezik szerintem megnyugtató módon már most is jogszabályi szempontból, azok tavaly
ősszel, ha jól emlékszem, elfogadásra kerültek az Országgyűlés előtt. Tehát mindenféle jogi
eszköze a rendőrségnek megvan arra, hogy rendet teremtsen. De én abban a törvényben nem
láttam, hogy ez a feladat, mármint a sportpályák technikai felszerelése és ellátása a rendőrség
vagy a Belügyminisztérium dolga lenne. Tehát szeretném kérdezni, hogy milyen
koncepcionális döntés alapján gondolja úgy nyilván az előterjesztő, de őket nem tisztelhetjük
meg itt, de ezt az előterjesztést támogató kormány, hogy ezt a pénzt és ezt a feladatot a
Belügyminisztériumnak, illetve a rendőrségnek kell megoldani és nem azoknak a kluboknak
és futballcsapatoknak, amelyeknek egyébként a tulajdonában vagy birtokában ezek a
stadionok vannak. Egyébként természetesen az, hogy a rendőrséghez plusz 960 millió forint
forrás kerüljön, nyilvánvalóan tudjuk támogatni, csak nevetséges, hogy ennek a forrását az
áfabevételek növekedésének víziójával indokolják képviselőtársaink.

A másiknál pedig: ez tényleg már csak vicc kategória, de az indoklásban Lázár úr,
illetve kollégái picit körültekintőbben fogalmazhatnának, mert az indoklásban nem értjük,
hogy az '56-os, illetve az '56 előtti szervezeteknél pontosan mire gondol. Reméljük, nem az
'53-as évvel foglalkozó szervezetekre gondol, bizonyára az 1848-as vagy a Szent István-i
időkkel foglalkozó szervezetekre gondol. Csak jelezni szeretnénk, hogy ilyenkor az
indoklásnál jobb lenne körültekintően és pontosabban fogalmazni, mert félreértésre adhat
okot, hiszen az '56-os eseményeket és időszakot feldolgozó kéziratok kiadása, köztéri
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alkotások karbantartása, felújítása nyilvánvalóan egy mindenki által elfogadható cél, de ebben
az indoklásban nem csak ez van, és ez így teljesen félreérthető.

Ezek lennének az első körös kérdéseink. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót, képviselő úr, illetékesek alatt
kit értett, Belügyminisztérium vagy előterjesztő? Mert ha a Belügyminisztérium, akkor ő jelen
van, hovatovább Felkai államtitkár úr is itt van valahol az intézményen belül. És Szőke Irma
főosztályvezető asszony is.

(Dr. Harangozó Tamás: Mondhatom?) Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Igen, tehát kifejezetten a szakmai részre
természetesen illetékesek. A költségvetési részre gondoltam, hogy nem feltétlenül akarom
őket kínozni azzal, hogy az áfabevételek tekintetében most ők válaszoljanak. De ha tudnak,
akkor köszönöm.

ELNÖK: Megadom a szót a főosztályvezető úrnak. Parancsoljon!

DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A forráslábbal kapcsolatban
annyit szeretnék csak megjegyezni, hogy a Költségvetési Tanács a költségvetés első körös
javaslattételénél jelezte, hogy álláspontjuk szerint ezeket a forrásokat a kormány túl szigorúan
becsülte meg, véleményük szerint ezeknek a tervezése bővebben is megtörténhetett volna.
Néhány képviselői indítvánnyal kapcsolatban ezért jelenhet meg forrásként az általános
forgalmi adó vagy a társasági adó fedezetként. (Dr. Harangozó Tamás: A többi kérdés?)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait… (Jelzésre:)
Harangozó Tamás képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bocsánat, csak arra a kérdésre nem kaptam
választ, hogy a sportlétesítmények biztonsági felszerelése miért a BM feladata lesz a jövőben.
Csak egy választ szeretnék kérni.

Köszönöm.

SZŐKE IRMA (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A Belügyminisztérium a
Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve arra a megállapodásra jutott, hogy a
rendőrség bevonásával a rendészettechnikai beruházások előkészítésében alapvetően a
rendőrség szakmai tapasztalatára támaszkodnak, és a sportlétesítmények ez irányú
beruházásait a rendőrség fő iránymutatásainak megfelelően fogják elvégezni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én ezt értem, a szakmai
iránymutatásra bizonyára szükség van, de itt most konkrétan egymilliárd forintot fogunk a
Belügyminisztériumnak adni, hogy ő csinálja meg a beruházást és nem azok a magánklubok,
amelyek ennek a haszonélvezői, illetve nem is a haszonélvezői lesznek, hanem a törvény
szerint a kötelesei ezeknek a beruházásoknak, hogy elvégezzék - amennyiben a hatályban lévő

törvény szerint is kiemelt biztonsági kockázatú meccset kívánnak tartani, már most sem
tarthatnának ilyen berendezések nélkül.

Azt szeretném kérdezni, hogy egyrészt miért közpénzből csináljuk ezt, és azon belül a
szakmaiságot értem, hogy a Belügyminisztériumhoz kerül, de…
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Még egyszer köszönöm szépen a választ.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés,
hozzászólás. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm. Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Én azt a
módosító javaslatot, amely a Belügyminisztérium költségvetését növeli, meg fogom szavazni,
támogatom. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy az az indoklás, amit ön megfogalmazott,
az elképesztő és cinikus. A Költségvetési Tanácsra hivatkozni egy ilyen szituációban, azt kell
mondanom, hogy bicskanyitogató. Becsüljön bennünket annyira, hogy egy ilyen szituációban
valamilyen alaposabb választ ad, hiszen ha a Költségvetési Tanács véleménye és
állásfoglalása az egész költségvetésben ugyanolyan alapossággal jelenne meg, mint az áfa és
egyébként a vállalkozási nyereségadó növekményének felhasználása, akkor azt gondolom,
hogy a költségvetést át kellene írni. Én azt ajánlom önnek, mint amit a Kopits úr mondott a
felszólalása legvégén, hogy hajrá Magyarország, hajrá hitelesség.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Csampa Zsolt alelnök úrnak adom meg a szót.

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnézést, tisztelt
bizottság, Juhász Ferenc képviselőtársam indított arra, hogy hozzászóljak. Én nem emlékszem
arra, hogy az elmúlt nyolc évben ilyen megszólalások lettek volna a honvédelmi bizottságban,
se kormánytisztviselők, se köztisztviselők irányában.

Én nem érzem azt, hogy az előterjesztők részéről cinikus lett volna bármilyen szintű
válasz. Kaptunk egy választ, az elmúlt nyolc évben is kaptunk sokféle választ, ilyen cinikusan
soha nem fogalmaztunk köztisztviselők irányában. Kérem ellenzéki képviselőtársaimtól, hogy
picit mérsékeljék hozzászólásukat e tekintetben, és legyünk az emberi méltóságra is
valamilyen szinten tekintettel.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés,
hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy a
Belügyminisztérium-fejezethez benyújtott 417/1. ajánláspontot ki az, aki támogatja. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság 18 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta.
Szintén a Belügyminisztérium fejezethez benyújtott 422/1. ajánláspontról, Lázár János

képviselő úr módosítójáról kérdezem a kormány álláspontját. Főosztályvezető úr,
parancsoljon!

DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e
kérdés, hozzászólás, javaslat. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a bizottság
tagjait, hogy ki az, aki a Belügyminisztérium fejezethez benyújtott 422/1. ajánláspontot
támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az,
aki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett támogatta.
Szintén a Belügyminisztérium fejezethez benyújtott 424/1. ajánláspontról, dr.

Harangozó Tamás képviselő úr módosítójáról kérdezem a kormány álláspontját.
Főosztályvezető úrnak adom meg a szót, parancsoljon!
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DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kívánnak-e
hozzászólni. (Jelzésre:) Megadom a szót dr. Harangozó Tamás képviselő úrnak. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én biztatnám a
képviselőtársaimat és kérem őket nagy tisztelettel, ha lehet, akkor támogassák ezt a javaslatot,
még a kormány ellenében is.

Simontornya egyébként Tolna megyében, az én megyémben lévő kisváros; azonkívül,
hogy olyan kistérségi központ, amelynek vonzáskörzete a kistelepülések szórványos
településszerkezete miatt sokkal kiemeltebb, mint azt egyébként a létszáma indokolná, mind
egészségügyi, minden más közszolgáltatás szempontjából kiemelkedő fontosságú település.
Ezenkívül, mint láthatjuk a javaslatban, nem rendelkezik ezzel a típusú infrastruktúrával,
ráadásul, mint azt talán tudhatják, mert a parlamentben többször szóvá tettem, nagyon komoly
kármentesítési munkálatok is vannak és nagyon komoly veszélyeztetettsége van a
lakosságnak az ott lévő több tízezer tonna krómos iszap ottléte miatt is. Nem utolsó sorban
pedig arra is szeretnék hivatkozni, hogy ezt a módosító javaslatot szinte szó szerint a tavalyi
évben a Fidesz ottani egyéni képviselője, aki most is az ottani egyéni képviselő, adta be a
2009-es költségvetéshez. A nemzeti együttműködésben reménykedve szeretném kérni a
tisztelt kormánypárti képviselőtársaimat, hogy ezt a számában nem túl nagy támogatást
legyenek kedvesek támogatni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés,
hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem önöktől, hogy a
Belügyminisztérium-fejezethez benyújtott 424/1. ajánláspontot ki az, aki támogatja. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm.

Az ajánláspont a bizottság támogatásának egyharmadát sem kapta meg.
Az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e valaki olyan módosító javaslatról,

amelyről kellene döntenünk, de nem döntöttünk. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nem,
akkor áttérnénk a következő napirendi pontunkra, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő
módosításáról szóló T/1667. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
megtárgyalására.

Az ülés vezetését átadom Csampa Zsolt alelnök úrnak.

(Az ülés vezetését Csampa Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény,
valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló T/1667. számú
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntöm a bizottság tagjait, megjelent vendégeinket. Köszöntöm dr. Tóth Zoltán
Józsefet, a HM jogi helyettes államtitkárát és dr. Dankó Istvánt, a HM jogi főosztályvezetőjét,
valamint Sulyok János dandártábornok urat.

Tisztelt Bizottság! A kiosztott 2010. november 25-ei ajánlásból fogunk dolgozni.
Elsőnek majd a kormány álláspontját fogom kérdezni, ezt követően szavazunk.
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Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az összefüggő ajánlási pontokról
együttesen fogunk dönteni.

Kérdezném, hogy az 1. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosítójáról
a kormánynak mi az álláspontja. Államtitkár úr!

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelezném a bizottságnak, hogy az 1. és 9. ajánlási pontról
egyben fogunk majd szavazni.

Kérdezem, a bizottság részéről van-e valakinek kérdése. (Nem érkezik jelzés.) Nincs.
Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai

módosító javaslatát. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
A bizottságunk 4 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta. Egyharmadot

sem kapott.
A 2. ajánlási pontban dr. Vadai Ágnes és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az

államtitkár urat, mi a kormány álláspontja.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, kérdés, vélemény van-e. (Nem érkezik
jelzés.) Nincs.

Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
A bizottság 4 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta. Egyharmadot sem

kapott.
A 3. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Kérdezem az

államtitkár urat, mi a kormány álláspontja.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, vélemény a bizottság részéről? (Nem érkezik jelzés.) Nincs.
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az,

aki tartózkodott? (Szavazás.)
A bizottság 1 igen szavazattal, 13 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett nem fogadta

el. Egyharmadot sem kapott.
A 4. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár

urat, mi a kormány álláspontja.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem, kérdés, vélemény van-e. (Nem érkezik jelzés.)
Nincs.

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki
az, aki tartózkodott? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 3 tartózkodás
mellett nem támogatta. Egyharmadot sem kapott.
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Az 5. ajánláspontban dr. Vadai Ágnes és képviselőtársai javaslata. Kérdezem
államtitkár urat, mi a kormány álláspontja.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, valakinek kérdése, véleménye van-e. (Nem érkezik
jelzés.) Nincs.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Három igen. Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy.

A bizottságunk nem támogatta. Egyharmadot sem kapott.
A 6. ajánláspontban dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai javaslata. Kérdezem

államtitkár urat, mi a kormány álláspontja.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, valakinek kérdése, véleménye van-e. (Nem érkezik
jelzés.) Nincs.

Akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem.

Az egyharmadot sem kapta meg.
A 7. ajánlási pontban dr. Vadai Ágnes és képviselőtársai javaslata. Kérdezem

államtitkár urat a kormányálláspontról.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, kérdés, vélemény van-e. (Nem érkezik
jelzés.) Nincs.

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Tizenhárom.

A bizottság 4 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta. Egyharmadot sem
kapott.

A 8. ajánlási pontban dr. Vadai Ágnes és Iváncsik Imre képviselőtársaim javaslata
található. Kérdezem az álláspontot a kormány részéről.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés, vélemény van-e. (Nincs jelentkező.)
Nincs.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem szavazat. Egyharmadot sem kapott.

A 10. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata következik.
Kérdezem az államtitkár urat, hogy a kormány támogatja-e.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja.
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés, vélemény
van-e. (Nincs jelentkező.) Nincs.

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
Tizenhárom nem szavazat. Egyharmadot sem kapott.

A 11. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata következik.
Kérdezem az államtitkár urat a kormány álláspontjáról.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e a bizottság részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem támogatja?

(Szavazás.) Tizenhárom nem. Egyharmadot sem kapott.
A 12. ajánlási pontban dr. Vadai Ágnes képviselő asszony módosító javaslata

következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem

támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem szavazat. Egyharmadot sem kapott.
A 13. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata következik.

A kormány álláspontja?

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés van-e a bizottság részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja?

(Szavazás.) Tizenhárom nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. A bizottság nem
támogatta. Egyharmadot sem kapott.

A 14. ajánlási pontban dr. Vadai Ágnes és képviselőtársai javaslata következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdés, vélemény van-e a bizottsági tagok részéről? (Nincs
jelentkező.) Nincs.

Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. Egyharmadot sem kapott.

A 15. ajánlási pontban Vadai Ágnes és képviselőtársai javaslata következik. Kérdezem
a kormány álláspontját.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e? (Nincs jelentkező.)
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Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki nem támogatja?(Szavazás.)
Tizenhárom nem szavazat. Egyharmadot sem kapott.

A 16. ajánlási pontban dr. Vadai Ágnes és képviselőtársai javaslata következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e a bizottság részéről? (Nincs jelentkező.)
Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem

támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. A bizottságunk
elutasította, egyharmadot sem kapott.

A 17. ajánlási pontban dr. Vadai Ágnes és képviselőtársai javaslata következik.
Kérdezem az államtitkár urat, hogy a kormány támogatja-e.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány ezt sem támogatja. Kérdés, vélemény van-e a bizottság részéről?
(Nincs jelentkező.) Nincs.

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. A bizottságunk
nem támogatta.

A 18. ajánlási pontról - amely összefügg a 20., 23. ajánlási ponttal - nem kell
szavaznunk. Ez a honvédelmi bizottság önálló indítványa. Az előterjesztőt szeretném
kérdezni, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
A 19. ajánlási pont dr. Vadai Ágnes és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a kormány

álláspontját.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Szavazunk. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Négy igen. Ki az,

aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. A bizottságunk nem támogatja, az
egyharmadot sem kapta meg.

A 21. ajánlási pontban dr. Vadai Ágnes és képviselőtársai javaslata következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, vélemény van-e a bizottság részéről?
(Nincs jelentkező.) Nincs.
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Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem. Egyharmadot sem kapott.

A 22. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid és képviselőtársai javaslata következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, vélemény van-e? (Nincs jelentkező.)
Nincs.

Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom nem szavazat. Egyharmadot sem kapott.

A 24. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés, vélemény
van-e. (Nincs jelentkező.) Nincs.

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Négy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
Tizenhárom nem szavazat.

Az ajánlásunk végére értünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tud-e valaki olyan
módosító javaslatról, amit még meg kellene tárgyalnia a bizottságnak. (Nincs jelentkező.)
Köszönöm szépen. A 2. napirendi pont tárgyalását lezárom.

Átadom az elnöklést az elnök úrnak. Köszönöm.

(Az ülés vezetését dr. Kocsis Máté, a bizottság elnöke veszi át.)

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1705. szám) (Dr.
Dorosz Dávid (LMP) képviselő önálló indítványa)

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen. Következik a 3. napirendi pontunk, a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat, dr. Dorosz Dávid
képviselő úr önálló indítványa. Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételről kell
döntenünk. Az előterjesztő, valamint a kérdésben hatáskörrel rendelkező Belügyminisztérium
képviselői meghívást kaptak. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Felkai László urat, a
Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárát. Elsőként megadom a szót az előterjesztőnek,
ezt követően a tárca véleményét, állásfoglalását kérném, végül a képviselői kérdések,
hozzászólások hangoznak el.

Dr. Dorosz Dávid kiegészítő hozzászólása

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A rendészeti törvény előttünk fekvő módosítási javaslata az elmúlt évek
rendőri gyakorlatából, az ott összegyűlt tapasztalatokra, illetve civil szervezetek ajánlására
támaszkodva állt össze. Alapvetően három fő módosító javaslata, három fő pontja van a
törvényjavaslatnak. Az első a rendőri intézkedések során mostantól kezdve, ha elfogadja a
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tisztelt Ház, illetve a tisztelt bizottság magát a javaslatot, akkor a rendőri intézkedés alá vont
személyek kérelmükre jegyzőkönyvet kérhetnek az intézkedő rendőröktől, amit a rendőrség
meghatározott időn belül köteles az intézkedés alá vont rendelkezésére bocsátani. Hasonló a
Magyarországon legtöbbet alkalmazott rendőri intézkedés, a másfél millió esetet számoló
igazoltatás gyakorlata, és ennek során a nyugati példákból, illetve többek között a jól bevált
brit példához hasonlóan az eljáró rendőrnek egy igazolást kellene kiállítania, egy rövid
igazolást egy formanyomtatványon az igazoltatás alá vont személyről.

Mindkét javaslatnak az a lényege, hogy megkönnyítse azt, hogy később
rekonstruálható legyen, hogy pontosan mi történt, kit és milyen okból, milyen célból, milyen
eljáró rendőr, pontosan melyik eljáró rendőr, melyik rendőrkapitánysághoz tartozó vont
eljárás alá. Ez a későbbi felmerülő jogviták esetén egy közhiteles bizonyíték, illetve
bizonyítási eszköz lehetne, ezzel egyben védve a rendőrt is, hiszen le van írva, rögzítve van
benne, hogy pontosan mi történt, védve az eljárás alá vont személyt. Ez egy olyan garancia
tehát, amely mindkét oldalt, mind a rendőrséget, mind az eljáró rendőrt, mind pedig az eljárás
alá vont személyt védi. Ilyen szempontból megerősíti a társadalmi garanciát két oldalról, és a
társadalmi bizalmat erősíti mindkét oldalról.

A javaslatunk harmadik része pedig az, hogy nagyon régóta nincs egységesen
szabályozva, és egy nagyon lyukas területe a magyar jogrendszernek az eljárást végző

rendőrökről készíthető kép- és hangfelvétel. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy az
elmúlt években ezekből milyen esetek születtek, illetve milyen bírósági ügyek kerekedtek
ebből. Ez a javaslat megteremti ennek is az egységes szabályozását olyan feltételekkel, hogy a
kép- és hangfelvétel kizárólag a jogsértések felderítése érdekében hozható nyilvánosságra,
illetve kezelhető, illetve ha erre nem kerül sor, akkor egy meghatározott időn belül
megsemmisítésre kell kerülnie. A 2000/54. AB-határozatra szeretnék utalni, amelyben az
Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az egyenruhát viselő hivatásos és szerződéses állomány
tagjai azonban tevékenységüket nem arctalan tömegként, hanem a közhatalom gyakorlására
felruházott tisztviselőként végzik, akinek egyedi azonosíthatósága alapozza meg az esetleges
személyi felelősségre vonásuk lehetőségét, és ennek ilyen szempontból a kép- és
hangfelvételek során is érvényesülnie kell, és így a javaslatunk az AB hivatkozott határozatára
alapul. Ezért kérem a bizottság támogatását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon!

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Azt
gondolom, hogy minden intézmény működésénél meg kell találni a helyes arányt a garanciák
és a hatékonyság között. A garanciák oldalát hallottuk, és azt az előterjesztés ki is fejti. Ha
most a hatékonyság oldalát nézzük, akkor a következő: az intézkedések száma több millió
évente. Ha mondjuk a rendőr ott áll a határon, és a belépőnek int, és azt mondja, hogy
beléphet, az egy intézkedés. Ha mondjuk a rendőr a gépkocsiból mikrofonba valakinek azt
mondja közlekedésrendészeti intézkedésként, hogy húzódj félre, mert akadályozod a
forgalmat, az egy intézkedés. Az igazoltatások számát a képviselő úr mondta. Tehát
magyarul, ha ezt az intézkedést bevezetnénk, akkor potenciálisan több millió, sőt tízmilliós
nagyságrendben lehetne jegyzőkönyvet vagy igazolást kiállítani, ami egyik oldalról, a
garancia szempontjából érthető, de a másik oldalról teljesen ellehetetlenítené a valós rendőri
munkát. Ellehetetleníthetné, mert nem biztos, hogy mindenki kérné.

Tehát ilyen indok alapján a kormány ezt nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Dorosz képviselő úrnak. Parancsoljon!
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Hozzászólások, vélemények, észrevételek

DR. DOROSZ DÁVID (LMP) előterjesztő: Reagálnék az államtitkár úr által
kifejtettekre. Ahogy ő is említette a mondataiban, ez egy lehetőség, tehát akkor kerül erre sor,
amikor ezt a rendőri intézkedés alá vont személy kéri.

Az igazoltatással kapcsolatban pedig: ez a formula vagy nagyon hasonló formula a
nyugat-európai országokban, illetve most kiemelném Nagy-Britanniát, mindennapos
gyakorlat, és úgy gondolom, ha a nyugat-európai, illetve a brit rendőrök képesek ezt úgy
ellátni, hogy közben a munkájuk eredményessége nem szenved csorbát, akkor én nagyon
bízom és biztos vagyok abban, hogy a magyar rendőrség és a magyar rendőrség tagjai is
vannak annyira felkészültek és elhivatottak, hogy ezt a feladatot ugyanúgy el tudják látni,
mint külföldi társaik.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úré a szó. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A frakció
nevében csak annyit tudok mondani, hogy a javaslatot ebben a formában, így, ahogy van,
talán azért is, amit államtitkár úr mondott, nem tudnánk támogatni. Azonban arra mindenkit
kérek, hogy a tárgysorozatba-vétel támogatásával erről az egyébként abszolút pozitív irányba
mutató kezdeményezésről kezdjünk el tárgyalni, és nyilvánvaló, hogy módosításokkal, a
hatékonyság és a garanciális szabályok megfelelő egyensúlyának megtalálásával, amiben
természetesen a kormány is javaslatokkal élhetne, egy megfelelő szabályozást tudnánk
kialakítani.

Én még egyszer azt mondom, hogy a tárgysorozatba-vételt támogatjuk, és kérjük,
hogy más is támogassa.

Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás, kérdés,
javaslat. (Jelzésre:) Csampa Zsolt alelnök úr. Parancsoljon!

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az egy dolog,
hogy mit tartalmaz az előterjesztés, én azt javasolnám, hogy célszerűbb lenne előtte egy
egyeztetést lefolytatni és úgy benyújtani, minthogy most tárgysorozatba veszünk egy
javaslatot, és utána azon kezdünk majd jobbra-balra különböző módosító javaslatokkal
szépíteni. Én célszerűbbnek tartanám továbbra is azt, hogy a kormányzattal és akár a
frakciókkal egy egyeztetés történjen, és akár úgy legyen ez benyújtva a jövőre nézve.

Határozathozatal

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, további
hozzászólás, javaslat. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem a bizottság
tagjait, hogy ki az, aki a T/1705. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja.
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs.

A bizottság 4 igen szavazattal, 13 nem ellenében, tartózkodás nélkül a tárgysorozatba-
vételt nem támogatta.
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A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/1706.
számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)

Következik 4. napirendi pontunk, a rendőrségről szóló törvény módosításáról szóló
T/1706. számú törvényjavaslat, dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők önálló
indítványa. Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételről kell döntenünk.

Az előterjesztők, valamint az államtitkár úr jelen vannak. Megadom a szót Dorosz
Dávid képviselő úrnak mint előterjesztőnek. Parancsoljon!

Dr. Dorosz Dávid kiegészítő hozzászólása

DR. DOROSZ DÁVID (LMP) előterjesztő: A változatosság kedvéért köszönöm
szépen, elnök úr. Szabó Timea képviselő asszony nevében is elnézésüket kérem, egy családi
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

A rendészeti törvény ez irányú módosítása a Független Rendészeti Panasztestület
elmúlt években megfigyelhető gyakorlata és a működése során összegyűlt tapasztalatokat
összegzi, és ezeket igyekszik jogalkotási javaslatok formájában összegezni.

Összefoglalnám a főbb változtatásokat. Mindannyian látjuk, hogy a Független
Rendészeti Panasztestület milyen fontos és kiemelt feladatot tölt be a rendőrség, illetve a
társadalom és a rendőrség kapcsolatában. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján vannak
bizonyos hiányosságai a testület működésének a mai napig, és ezeket szeretnénk orvosolni
javaslatunkban.

Az egyik legfontosabb javaslati pontunk az, hogy a testület jogalkotást is
kezdeményezhessen, tehát megtehesse a megfelelő szerveknél azt a kezdeményezést, ha a
rendőrségi munka során olyan jogszabályi hiányosság tárul fel, amit sürgősen orvosolni kell,
akkor a megfelelő szerveknél kezdeményezhesse a jogszabály-alkotást; és ez nemcsak egy
szimpla lehetőség, hanem egy olyan kötelezettséggel járna együtt, hogy az illetékes
hatóságnak jelzést kell adnia intézkedéséről, illetve a jogalkotási folyamat során megtett
lépéseiről határidőn belül értesítenie kell a testületet.

Szintén fontos, hogy a 70. életév bevezetésével felső korhatárként a Rendészeti
Panasztestület is be fog illeszkedni a magyar jogállamban szerepet kapó különböző testületek
felső életkori határának rendszerébe.

Nagyon fontos új változtatás a testület munkájában, hogy idáig csak alapvető jogsértés
esetén tudott eljárni a testület, és több alkotmánybírósági határozat, illetve magának a
panasztestületnek a munkája is rávilágított arra, hogy a rendőrségi intézkedéseknek, mint az
államnak, az erőszak monopóliumának a legfontosabb megjelenése alapvetően egy olyan
mértékű beavatkozás - sokszor nagyon jogos beavatkozás - az emberek életébe, ami ha
rosszul sül el, akkor az akármilyen mértékben is sérti az állampolgárokat, alapvető jogsértést
valósít meg. Így aztán ennek a rendelkezésnek a módosítását javasoljuk a törvényben. Tehát
innentől kezdve az állampolgárok bármilyen jogsértés esetén és bármilyen jog-, illetve
érdeksérelem esetén fordulhatnak a Rendészeti Panasztestülethez, ami már nagyon sokszor
megtörtént az elmúlt években, akár nagyon súlyos esetekben is, mégis a Rendészeti
Panasztestület nem tudott eljárni ennek a szerintünk rosszul megfogalmazott mondatnak az
okán.

Szintén fontos változtatás, hogy nagyon sokszor nem teszi lehetővé az ügy teljes
felderítését az, hogy a büntetőeljárási törvény miatt a büntetőeljárási iratokhoz nem tud
hozzáférni a Rendészeti Panasztestület, hiszen könnyen belátható, ha nem látja át az iratokat,
nem tud belenézni a testület, akkor nem is tud érdemi, megfontolt döntést hozni.

Szintén orvosolandó az a hiányosság, hogy a különböző meghallgatások során, illetve
nyilatkozattétel során idáig visszás volt a helyzet, most meg kell teremteni annak a
lehetőségét, hogy a rendőröket meg tudja hallgatni a panasztestület. Viszont fenn kell tartani
annak a lehetőségét, ha a rendőr nem akar élni a nyilatkozattételi jogával, akkor a
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nyilatkozattételt megtagadhassa. Tehát ez ilyen szempontból egy lehetőség, semmilyen
mértékben nem kötelezettség.

Nagyon sokszor 90 napos eljárási határidővel dolgozik most a Rendészeti
Panasztestület. Ez nagyon sokszor az általa információkérésre felkért szervezetek lassúsága
miatt eredménytelenül telik el, így aztán a javaslat bevezeti azt a lehetőséget, ha a Rendészeti
Panasztestület más testület, más hatóság hibájából, az ő késlekedésük miatt nem tud 90 napon
belül döntést hozni, akkor ez a 90 napos határidő kitolódjon, és valós vizsgálatot, érdemi
vizsgálatot le tudjon folytatni a testület.

Szintén nagyon fontos változtatás, hogy jelen pillanatban az intézkedéstől számított
nyolc, azaz nyolc napon belül lehet csak a Rendészeti Panasztestülethez fordulni, mindenhol
máshol a magyar jogrendben 30 napos határidők vannak. Nem látjuk azt, hogy főleg egy ilyen
fontos, kiemelt területnél, mint a rendőrség, illetve az azzal kapcsolatos jogsértéseknél miért
csak nyolc napot biztosít a törvény, indokoltnak látjuk a 30 napra való felemelését a
határidőnek.

Összefoglalva ezek azok a módosító javaslatok, amelyek a Rendészeti Panasztestületet
hatáskörében, illetve jogköreiben megerősítenék, és az eljárását olyan garanciákkal, illetve
olyan intézkedési jogkörökkel erősítenék meg, hogy az érdemi vizsgálat mindig a lehető
legnagyobb eredményességgel, illetve annak a legnagyobb lehetőségével tudjon lefolytatódni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Felkai László államtitkár úrnak, hogy
ismertesse a tárca álláspontját. Parancsoljon!

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Ha
megnézzük a rendszerváltás utáni jogvédő testületek, a közjogi jogvédő testületek számát,
akkor azt lehet tapasztalni, hogy folyamatosan változik. Emlékezetem szerint egy
országgyűlési biztossal indultuk, aztán lett több belőle. Akkor különböző egyéb kvázi
ombudsmanok létesültek, én a panasztestületet is ide sorolom. Itt van például az ügyészség
általános törvényességi felügyeleti jogköre, ami szintén egy közjogi jogvédő funkció, és akkor
lehetne még sorolni. Tehát jelenleg sok van, és a hatáskörök sem biztos, hogy mindenben
elhatárolódnak egymástól.

Azt gondolom, hogy meg kellene várni az új alkotmányt, meg kell várni, hogy az új
alkotmány e tekintetben a különböző közjogi jogvédő testületek között szelektál-e, fenntartja-
e mindegyiket, egyáltalán ezek közül bármilyen viszonyt meghatároz-e. Meg kellene várni
azt, hogy az alkotmány ad-e iránymutatást, vagy sem. Amíg az alkotmány nem készül el,
addig egyetlen jogvédő testület hatásköréhez, illetékességéhez sem célszerű hozzányúlni, és
ez a közeljövő napirendjén szerepel, tehát nem egy távoli jövő, tehát ilyen meggondolás
alapján a kormány ezt nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Dorosz Dávid képviselő úrnak.

Hozzászólások, vélemények, észrevételek

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a válaszát. Eléggé furcsa egy olyan
kormánytól hallani, hogy várjuk meg az alkotmányt a különböző fontos, új rendelkezések
meghozásával, ami átjáróházat csinált az elmúlt fél évben az alkotmányból. Különösen vicces
ezt hallani, hogy egy jogvédő testülettel most ne foglalkozzunk, de az Alkotmánybírósággal
pedig lehet foglalkozni, azt fel lehet szántani sóval, és az emberek érdekeit, illetve jogait védő
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szervezetet nem lehet megerősíteni. Ez számomra elég cinikus és furcsa gondolkodás.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egyrészt szeretném rögzíteni, hogy egyrészt
abszolút támogatjuk tartalmában az előterjesztés szerint a törvényjavaslatot, és száz
százalékig biztos vagyok benne, hogy a kormánypárti képviselők is támogatni fogják, hiszen
az elmúlt időszakban a megkérdőjelezhető rendőri intézkedések után politikai konszenzussal
felállított testületről van szó, amit a Fidesz is támogatott. Biztos vagyok benne, hogy nem
engedheti meg magának a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a KDNP sem, hogy az elmúlt
évek politizálása után ezt a testületet a lehető legnagyobb hatáskörrel ruházza fel, és a
továbbiakban is élharcos legyen a rendőri visszaélések elleni küzdelemnek. Köszönöm
szépen.

Szavazás

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés,
hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem önöktől, hogy ki az, aki a
T/1706. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja. Aki támogatja, kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) Senki nem jelentkezett. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a tárgysorozatba-vételt nem
támogatta.

Tisztelt Bizottság! A napirendünk tárgyalásának végére értünk. Köszönöm a mai napi
munkájukat, a kedves vendégeinknek a jelenlétét.

Mielőtt elbúcsúznánk, megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak. Parancsoljon!

Egyebek

Juhász Ferenc hozzászólása

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Honvédelmi és
Rendészeti Bizottság! Hogy csak az alelnök úr mit tart elfogadhatatlannak, az az ő
magánügye. Ajánlom, legyen kedves olvasni Lázár Jánost, Kövér Lászlót - a parlamenti
hozzászólásaikra és a bizottsági megnyilvánulásaikra gondolok és arra is, hogy úgy látszik,
Dorosz képviselő úr szájából elhangzó ugyanazon kifejezés nem sérti a fülét, csak az én
számból elhangzó ugyanazon kifejezés - lelke rajta.

Ugyanakkor azt szeretném jelezni, hogy tisztelettel kérem önöket, legyenek kedvesek
majd a kormány képviselőjének elmondani, hogy tényleg ne tekintsenek már bennünket
agyalágyult őrültnek. Tisztelettel jelzem, hogy egyik pillanatban a Költségvetési Tanácsot
megölik pénzhiány miatt, a MACIKA-nak adják és nem tudom, micsoda, azt követően pedig
más bevételekre hivatkoznak. Nem a cinizmus kifejezéssel van baj, hanem azzal, hogy önöket
is ekként tekintik. Ez az én álláspontom. Természetesen fenntartom a jogot, hogy a
minősítéseket magam válogassam meg.

Hanem amiért érdemben szeretnék szót kérni: a múlt héten a honvédelmi bizottság úgy
ülésezett, hogy közben a honvédelmi bizottságnak témája volt a parlamentben. A honvédelmi
törvényről vitatkoztunk, ennek a bizottságnak az alaptörvényéről. Eközben a honvédelmi
bizottság lezavarta a napirendet anélkül egyébként, hogy esélyt adott volna az egyébként kis
számú ellenzéki képviselőnek arra, hogy itt legyen. Illő tisztelettel szeretném kérni, hogy e
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kérdésben a bizottság vezetése, ha Iváncsik alelnök úr is megjelenik, valami állásfoglalást
hozna, mert azt gondolom, ez is cinizmus, de legalábbis nagyon méltánytalan általában is a
parlamenti képviselőkkel szemben, hiszen alapvető jogát sérti, mert egyszerre két helyen
evidensen nem tud jelen lenni. Éppen ezért illő tisztelettel kérem, hogy magát a gyakorlatot
legyenek kedvesek megváltoztatni, ha a későbbiekben ilyenre volna szándék. Elegen vannak
ahhoz, hogy egyébként többségi döntést tudjanak hozni, legalább az esélyt adják meg, hogy a
véleményt a bizottsági ülésen el lehessen mondani. Köszönöm szépen.

Hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy hadd reagáljak az
elhangzottakra! A honvédelmi törvény vitája 8 órakor kezdődött a plenáris ülésen, a bizottsági
ülés előre meghirdetetten 11 órakor. Pont egy üléssel korábban jeleztem, hogy amint lehet,
amennyiben lehet, mindig tekintettel vagyok az ellenzéki képviselő urak időpontjavaslataira, -
igényeire, hovatovább jelezték, hogy rövidek a bizottsági ülések, ezért hosszabb bizottsági
ülést is tartottunk. Ez az egyik.

A másik az, hogy ellenzéki képviselő jelen volt, Rubi Gergely képviselő úr jelen tudott
lenni.

A harmadik probléma az, hogy nagyon nehéz a költségvetés vitáját államtitkárokkal,
jelenlévő köztisztviselőkkel úgy összehangolni, hogy valamennyi bizottsági ülésen részt
tudjanak venni, tekintettel arra, hogy szinte mindegyik bizottságot végig kell látogatniuk.

A negyedik, amely talán a legfontosabb az ön felszólalásával kapcsolatosan:
figyelemmel kísértem a 11 órás kezdésünkkor innen, a televízión keresztül a parlament
plenáris ülését, és képviselő úr, önön kívül sem Harangozó, sem Iváncsik képviselő úr nem
ültek a teremben, de nem voltak itt sem, a büfé meg nem játszik ebben az esetben. Úgyhogy
tisztelettel azt kérném, hogy azzal egyetértve, hogy igaza van, de amikor majd a bizottság
vezetése mérlegre teszi az ön által felvetetteket, ezeket a szempontokat is mérlegelje, már
csak azért is, mert méltánytalannak érzem, hogy valóban önökkel egyeztetve valamennyiünk
számára megfelelő időpontokban igyekszem összehívni a bizottság üléseit. Mindemellé bele
kell gombolni az államtitkárok, a minisztériumi alkalmazottak időbeosztását, más bizottsági
szereplésüket, és ezek után egy elhúzódó vita, amelyen egyébként megosztva jelen tudtak
volna lenni akár itt is, ott is, nem tették, mindezt egyszemélyi felelős keresésére használják.
Hadd ne legyek ebben partner!

Még egyszer azt kérem a bizottság tagjaitól is, hogy ha van javaslatuk időpontra, azt
tegyék meg, figyelembe fogom venni. Köszönöm szépen.

Harangozó képviselő úrnak adom meg a szót.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. A büfé tagozat nevében szeretném
jelezni az elnök úrnak, hogy a Magyar Köztársaság elnökénél, ilyen szempontból a honvédség
főparancsnokánál voltam a frakcióvezetőmmel az ő meghívására. Nem tartom a büfé
kategória részének ezt a programot.

ELNÖK: Akkor elnézést kérek a „büfé” kifejezésért, képviselő úr. Nem önre
gondoltam. (Jelzésre:)

Juhász képviselő úr, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Én nem az ön méltányos magatartását
keresem, hanem azt, amit a Házbizottság, illetve a parlament nagyon sok testülete korábban
eldöntött, amely azt mondja ajánlás formájában, hogy a bizottság napirendjét tekintve a
parlamenti ülés alatt nem ajánlott bizottsági ülést tartani. Hogy önök nem voltak kíváncsiak -
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akik eljöttek a bizottsági ülésre - arra, hogy az alaptörvényünkben mi van, hogy van, az más
káposzta. Nem méltányosság kérdése, hanem alapvetően egy demokratikus játékszabály
kérdése. Csak ezt szerettem volna jelezni. Azt gondolom, a későbbiekben minimum igényként
megfogalmazható, hogy ezeket az összeütközéseket el kell kerülni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Csampa Zsolt alelnök úrnak adom meg a szót.

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Még
mielőtt nagyon belemélyednénk a vitába, hogy ki volt jelen és ki hol volt jelen, úgy
gondolom, hogy a honvédelmi bizottságnak több mint a fele jelen volt a Hvt. vitáján, ahogy a
költségvetési vitán is, akkor én reggel hozzászóltam honvédelmi témakörben.

Az én hozzászólásom a mai nap folyamán, tisztelt képviselőtársam, pedig arról szólt,
hogy ne a kormánytisztviselőt és ne a köztisztviselőket kezdjük el vegzálni, mert azt
gondolom, ők jönnek, itt a főosztályvezető urak, és tartják a frontot, az államtitkár úr meg,
úgy gondolom, hogy megfelelő szinten tudja kezelni a kérdéseket. De valószínű, hogy egy
kormánytisztviselő vagy egy köztisztviselő nem fog majd jelezni arra a kérdésre, amit
felvetett képviselő úr is. De látom, hogy most már teljesen mindegy. (Juhász Ferenc dr.
Harangozó Tamással beszélget.)

ELNÖK: Köszönöm. Az ülést 10 óra 59 perckor bezárom. További jó munkát
kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 01 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Vicai Erika és Podmaniczki Ildikó


