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megtartott üléséről

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

1. Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket

feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság

felállításáról szóló határozati javaslat (H/3075. szám) (Dr. Kocsis Máté és Németh

Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok

megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) elnök
Básthy Tamás (KDNP) alelnök
Iváncsik Imre (MSZP) alelnök
Borbély Lénárd (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Ágh Péter (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Bíró Márk (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)
Földi László (KDNP) Tóth Gábornak (Fidesz)
Juhász Ferenc (MSZP) dr. Iváncsik Imrének (MSZP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága ülését megnyitom.
Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a mai napirendi pont előterjesztője Németh Szilárd
és dr. Kocsis Máté, ezért a Házszabály 19. § (3) bekezdése szerint elnök úr átadta nekem az
elnöklés jogát, illetve ellátását. Először a határozatképesség megállapítására kerül sor. Tíz fő
személyesen jelen van, helyettesítést nyolcan adtak. Megállapítom, hogy a bizottságunk 18
fővel határozatképes. Ágh Pétert Borbély Lénárd képviselőtársam, Farkas Zoltánt Básthy
Tamás alelnök úr, Bíró Márkot jómagam, Földi Lászlót Tóth Gábor, Kulcsár Józsefet dr.
Mátrai Márta, dr. Dorosz Dávidot dr. Harangozó Tamás, Juhász Ferencet Iváncsik Imre és dr.
Simon Miklóst Tamás Barnabás helyettesíti.

Javaslatot teszek a napirendi pont elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött
napirendi ponthoz nincsen változás, az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a
gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő
eseti bizottság felállításáról szóló H/3075. számú országgyűlési határozati javaslathoz
benyújtott módosító javaslatok megtárgyalására kerítünk sort. Kérdezem, ki az, aki a
napirendi pont javaslattal egyetért. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm
szépen.

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság
felállításáról szóló határozati javaslat (H/3075. szám) (Dr. Kocsis Máté és Németh
Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

Rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm körünkben az
előterjesztőt, dr. Kocsis Máté elnök urat, képviselőtársamat, valamint dr. Eiselt György urat, a
Belügyminisztérium helyettes államtitkárát.

Tisztelt Bizottság! A döntések előtt tájékoztatom önöket, hogy a TASZ jogi
állásfoglalást küldött a Szebb Jövőért Polgári Egyesület akció kapcsán címmel. Az írásos
anyagot több országgyűlési képviselőnek, valamint a Honvédelmi és rendészeti bizottság
tagjainak megküldték a parlamenti e-mailcímükre. A címzettlistából kiderül, hogy – nem
tudni, miért – bizottságunk jobbikos képviselőinek nem küldték meg állásfoglalásukat, ezért
gondoskodtam arról, hogy az Ügyrendi bizottság 28/1998-2002-es általános érvényű
állásfoglalásának előírása szerint bizottságunk valamennyi tagja megismerhesse az anyagot.

Tisztelt Bizottság! A 2011. május 11-i ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőnek az
előterjesztő álláspontját fogom kérdezni, majd a kormány véleményét fogom kérni, ezt
követően szavazunk. Ha kérdés merül fel, azt kérem, szavazás előtt jelezzék. Felhívom a
tisztelt bizottság figyelmét, hogy az összefüggő ajánláspontokról együttesen fogunk majd
dönteni.

Végül tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a Házszabály 68. § (2) bekezdése
szerint a bizottsági ülésen az előterjesztő és a tárgyalt napirendi ponthoz módosító javaslatot
benyújtott képviselők tanácskozási joggal vehet és vesz részt.

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom önöket, hogy a kiosztott ajánlásban öt olyan pont
van, ahol a módosítás az eseti bizottság elnevezésére vagy a feladatkörébe utalt ügyrendre
vonatkozik. Ezen álláspontokról való döntést megelőzően vizsgálnunk kell a Házszabály 34. §
(2) bekezdése szerint a házszabályszerűséget.

Először az összefüggő, 1. és 4. ajánláspontról dr. Harangozó Tamás képviselő úr
módosítójáról kérem a bizottság állásfoglalását. Ki az, aki házszabályszerűnek ítéli az 1. és 4.
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ajánlási pontot? Kérem, szavazzunk ebben a kérdésben. (Nincs jelentkező.) Ki az, aki nem?
(Szavazás.) 16. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4. Bizottságunk az 1. és 4. pontot
házszabályszerűtlennek ítélte.

Következik a 2. ajánlási pontunk, Volner János képviselő módosítója. Kérdezem
először az előterjesztőt, egyetért-e.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány részéről?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  

ELNÖK: Van-e valakinek kérdése, véleménye? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a
bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
Látható többség 15 fő nem támogatta. Egyharmadot sem kapott.

A 3-as, Zakó László módosítója. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány részéről?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  

ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a bizottságunkból? (Szavazás.) 5
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Az egyharmadot nem kapta meg.

Az 5. pontban úgy szintén a házszabályszerűségről kell döntenünk, dr. Volner János.
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a házszabályszerűséget. (Szavazás.) 1. Ki
az, aki nem? (Szavazás.) 17. Egyharmadot sem kapta meg.

A 6-os dr. Dorosz Dávid. A házszabályszerűségről kell döntenünk. Kérdezem a
bizottságot, hogy ki az, aki házszabályszerűnek ítéli meg a képviselő úr indítványát. (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) 17. Tartózkodott? (Szavazás.) 1. A 6-os ajánláspont
nem házszabályszerű.

A 7-es ajánlási pontban Szabó Rebeka és képviselőtársai, úgyszintén
házszabályszerűségről kell döntenünk. Ki az, aki támogatja, illetve házszabályszerűnek ítéli
meg? (Nincs jelentkező.) Ki nem tartja házszabályszerűnek? (Szavazás.) 17. Tartózkodott?
(Szavazás.)  1 tartózkodással a bizottság nem tartja házszabályszerűnek.

A 8-as dr. Harangozó Tamás képviselő úr módosítója. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány részéről?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  

ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) 4 igen.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13. Tartózkodott? (Szavazás.) 1. Így egyharmadot sem
kapott.

A 9-es ajánlási pontban Volner János képviselő úr. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Nem támogatom.
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ELNÖK: A kormány részéről?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4. Egyharmadot sem kapott.

A 10-es ajánlási pontban Tóth Gábor képviselő úr. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: A kormány részéről?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja.  

ELNÖK: Kérdés? Dr. Harangozó Tamás, öné a szó.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én csak egy rövid
indoklást kérnék szépen, hogy ez milyen meglévő írott, íratlan szabályt érint, bármi mással
lehet indokolni azt, hogy egy független képviselőt ebbe a bizottságba úgy hozunk be, ami
nyilvánvalóan csak az előterjesztő, házelnök javaslata alapján, nem is tudom, hogy lehet majd
feltölteni, akinek egyébként pont annyi mandátuma lesz mint a frakcióval rendelkező Lehet
Más a Politika pártjának is és képviselőcsoportjának. Egyébként pedig érdemben
nyilvánvalóan nem módosít, hiszen paritásos bizottság ettől még nem lesz, az ellenzék és a
kormánypárt erőegyensúlya ettől függetlenül nem lesz meg a bizottságban. Tehát valaki árulja
el nekem, hogy ez kiről szól vagy ha nem kiről szól, akkor milyen érdemi indokkal tudja
megindokolni, hogy egy független, akkor miért nem az összes független? Vagy kire tetszettek
gondolni ennél a módosító javaslatnál? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Előterjesztő!

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Annyiban
abszurd a helyzet, hogy nem gondoltam, hogy az LMP-t majd önnek kell vagy az LMP ügyét
önnek kell majd rendezni. Azt hiszem, hogy működik az Országgyűlésben számtalan olyan
állandó bizottság is, ahol egy Lehet Más a Politika-képviselő van és szintén egy független
képviselő, tehát semmi rendkívülit nem találok ebben. Abban inkább találnék, és azért is
mondtam, hogy támogatom, hogyha a független képviselőket az állandó bizottságoktól
eltérően kihagynánk ebből a bizottságból. Pusztán ez a megfontolás. Valóban, ahogy ön
mondta, ettől még nem válik paritásossá, itt nem személyről van szó, hanem arról az elvről,
amelyet az Országgyűlés állandó bizottságai is követnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazzunk erről a kérdésről. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 13. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Egyharmad sem támogatta a
módosító javaslatot.

A 11-es ajánlási pontban Korondi Miklós. Kérdezem az előterjesztőt támogatja-e.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány részéről?



- 8 -

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  

ELNÖK: Kérdezem van-e kérdés. (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) 1
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16. Egyharmadot sem kapott.

A 12-es ajánlási pontban Volner János és dr. Harangozó Tamás képviselő úr
módosítója. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány részéről?

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 13 nem. Az egyharmadot nem kapta meg. Köszönöm szépen.

Az ajánlásunk végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e valaki olyan módosító javaslatról,
amit még meg kell esetleg tárgyalni a bizottságunknak. (Nincs jelentkező.) Nem. Köszönöm a
meghívottak megjelenését, a napirendi tárgyalás végére értünk.

A következő ülésünkre várhatóan a jövő héten kedden kerül sor. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 24 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Lajtai Szilvia


