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Napirendi javaslat

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/3478. szám)

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3480. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Meghívottak:

Belügyminisztérium képviselői

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/3499. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

Meghívottak:

Belügyminisztérium képviselői
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Borbély Lénárd (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Németh Zsolt (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)
Bíró Márk (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről
Laban János, a bizottság főtanácsadója

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Szarka Gábor kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium)

Megjelentek
Dr. Tóth Ferenc szakértő (Belügyminisztérium)
Dr. Dankó József főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium, Jogi
Főosztály)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 20 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
ülésén.

Elsőként a határozatképességet szükséges megállapítanunk: 9 fő személyesen, 6-an
pedig helyettesítési megbízás útján vannak jelen. Ekképpen megállapítom, hogy bizottságunk
helyettesítésekkel együtt 15 fővel határozatképes.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Elsőként a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló T/3478.
számú törvényjavaslat; 2. napirendi javaslatként a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/3480. számú törvényjavaslatot
tárgyalnánk; 3.-ként pedig a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló T/3499. számú törvényjavaslatot.

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a napirendi javaslatokkal egyetért. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag
elfogadta.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/3478. szám); döntés bizottsági
módosító javaslat benyújtásáról, első helyen kijelölt bizottságként

Rátérünk 1. napirendi pontunkra: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló T/3478. számú
törvényjavaslat vitája. Kapcsolódó módosító javaslat nem érkezett, de a részletes vita során
most bizottsági módosító javaslat benyújtására teszek javaslatot.

Elsőként köszöntöm körünkben dr. Szarka Gábor urat, a HM kabinetfőnökét, illetve
Dankó István urat, a HM Jogi Főosztályának vezetőjét.

Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat kiosztásra került. Kérdezem a tárca
képviselőjét, kabinetfőnök urat, hogy a tárca támogatja-e a bizottsági módosító indítványt.
Parancsoljon! Öné a szó.

DR. SZARKA GÁBOR (Honvédelmi Minisztérium): Köszöntöm a bizottságot. A
tárca támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e hozzászólás.
(Jelzésre:) Megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak. Parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Támogatni fogjuk a
módosító javaslatot, de nagyon határozottan szeretném rögzíteni, már csak a kormánypárti
képviselőtársaim számára, hogy ez egy hangyányi lépés abba az irányba, mint amit egyébként
eltöröltek a korábbi törvényhez képest. Tehát korábban szervezeti intézkedések, hosszú távú
fejlesztés és még sok minden más, ami egyébként nem jogszabályi alapú, hanem egyéb
intézkedésen alapul, az is a honvédelmi bizottsághoz, illetőleg az Országgyűléshez került.
Ezeket engedik kiherélni; most egy nagyon pici lépést teszünk abba az irányba, ami egyfajta
gesztus a kormánypárti képviselők irányába. Megjegyzem, mi ezt nagyon-nagyon keveselljük,
de az irány, a lépés iránya elfogadható, éppen ezért támogatjuk.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e további
hozzászólás, kérdés, javaslat. (Nincs jelentkező.)

Amennyiben nincs több hozzászóló, kérdezem, ki az, aki a bizottsági módosító
javaslat benyújtását támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot.

A HM képviselőinek köszönjük szépen a részvételt, további jó munkát és szép napot
kívánunk.

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3480. szám); kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra: a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/3480. számú törvényjavaslathoz
benyújtott kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalása.

Köszöntöm körünkben dr. Eiselt György helyettes államtitkár urat a
Belügyminisztérium részéről, és köszöntöm dr. Tóth Ferenc urat, szintén a
Belügyminisztérium részéről.

Tisztelt Bizottság! A kiosztott, 2011. június 28-ai kiegészítő ajánlás lesz munkánk
alapja, egyetlen kapcsolódó módosító javaslat két összefüggő ajánláspontban, így együtt
tárgyalnánk meg.

Kérdezem, az 1. és 2. ajánláspontról, Borbély Lénárd képviselőtársunk módosító
indítványáról mi a kormány álláspontja. Helyettes államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés, javaslat,
hozzászólás. (Nincs jelentkező.)

Amennyiben nincs, kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki az indítványt támogatja.
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) És ki tartózkodott?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 2 ellenében, 3 tartózkodás mellett a
bizottság támogatta.

Köszönöm.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3499. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt
bizottságként

Rátérünk a 3. napirendi pontunk megtárgyalására: a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/3499. számú törvényjavaslathoz
benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása.

Tisztelt Bizottság! A június 29-ei ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőként a kormány
álláspontját fogom kérdezni, ezután a képviselői kérdések, hozzászólások következnek, és azt
követően fogunk szavazni.

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

Kérdezem a tárca álláspontját az ajánlásunk 1. pontjáról, Volner képviselő úr
javaslatáról, amely összefügg a 11. ajánláspontban foglaltakkal. Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! A javaslat ugyan összecseng a törvény céljával, azonban nem tudjuk
támogatni, hiszen ha ez elfogadásra kerülne, akkor iszonyú beruházást kellene végrehajtani a
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katasztrófavédelem területén. A jelenlegi javaslat kapcsán most vizsgáljuk annak a
lehetőségét, hogy az ágazati törvényben a szolgáltatókat lehetne erre kötelezni, hogy ezt a
szolgáltatást nyújtsák.

Köszönöm.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 10
ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta és egyharmad sem támogatta.

A 2. ajánláspontban Korondi Miklós képviselőtársunk tesz javaslatot. Kérdezem erről
a tárca álláspontját. Parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)
11 támogató szavazattal, 4 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság támogatta.

A 3. ajánláspontban szintén Korondi képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja a
tárca.

ELNÖK: A tárca támogatja. Juhász Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót
hozzászólásra. Parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Bővebben nem fejtené ki, államtitkár úr, ennek az
álláspontnak a kialakulását, és hogy egyébként érdemileg ön szerint ez a katasztrófavédelem
irányításában jelent-e valamiféle változást?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A
katasztrófavédelem irányításában nem jelent változást, viszont ezzel a módosítással
teremtődik meg az azzal való összhangja, amit az előbb tárgyaltak, a honvédelmi törvénnyel.
Tehát a honvédelmi törvénnyel való összhang megteremtéséért vált szükségessé ennek a
módosításnak az elfogadása.

ELNÖK: (Rövid egyeztetést követően:) Államtitkár úr, öt perc technikai szünetet
rendelek el.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, valamilyen
technikai probléma van; rossz a támogatási sorom. (Rövid szünet.)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottsági ülést.
Ügyrendben megadom a szót Csampa Zsolt alelnök úrnak.

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Szeretném kérni, hogy a 2. ajánláspontról újra szavazzunk, mert látjuk, hogy
technikai problémák voltak a javaslattevők részéről.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Ezt részemről azért támogatom, mert a javaslat szövege értelmetlen: „A
katasztrófavédelem irányítása a Honvédelmi Minisztérium útján meg.”, ezért kérem, alelnök
úr ügyrendi javaslatáról a bizottság határozzon. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett a bizottság az ügyrendi javaslatot támogatta.

Ezért kérdezem, visszatérve a 2. ajánláspontra, a tárca álláspontját Korondi képviselő
úr javaslatáról. Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja a
kormány.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) 1 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem
támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

A 3. ajánláspontban Korondi képviselő úr tesz szintén javaslatot. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca nem
támogatja.

És elnézést kérek a bizottságtól, kicsit lassabban fogok haladni, mert megvan ugyan a
kormány támogató sora, de az nem egyezik a bizottság ajánlási sorával, úgyhogy most akkor
menet közben össze kell olvasnom. Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérdezem az önök véleményét a 3. ajánláspontban
foglaltakról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 1 igen
szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem
kapta meg.

A 4. ajánláspontban, mely összefügg a 29. és 30. ajánláspontban foglaltakkal,
Harangozó képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja,
tekintettel arra, hogy a szakmai vezetőnek a javaslattételi jogát nem szeretné a kormány,
illetve a tárca megvonni.

ELNÖK: Megadom a szót Harangozó képviselő úrnak. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Az előző ügyrendire visszatérve, talán ezért is lenne értelme, ha érdemben
nézegetnénk a módosító javaslati pontokat, és nemcsak gépies szavazás lenne itt a bizottsági
ülésen.

Ezekkel a javaslatokkal összefüggésben azt szeretném kérdezni államtitkár úrtól, hogy
értem, hogy lassan kiírhatjuk erre a törvényre, hogy lex Bakondi, úgy általában az egész
törvényre, de mi az a speciális kérdés vagy ügy, ami miatt a miniszter és a kormány szabad
szervezetirányítási, szervezetalakítási jogát egy beosztott állami vezetőnek a javaslattételéhez
köti. Mert azért ebben a megfogalmazásban konkrétan a javaslattételtől teszi függővé, hogy
lehessen létrehozni vagy megszüntetni a belügyminiszternek, mondjuk, hivatásos
tűzoltóságot. Vagy mi az a rendkívüli ügy, felkészültség vagy személyi kvalitás, vagy nem
tudom, micsoda, ami azt indokolja, hogy itt konkrétan most persze Bakondi úr, de hogy a
katasztrófavédelmi szervezet vezetője gyakorlatilag ilyen szempontból megkösse a
belügyminisztere kezét?
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Maga a
törvényjavaslat nem köti meg a belügyminiszter kezét, hiszen gyakorlatilag jelen pillanatban
is az az általános gyakorlat, hogy a szakmai szervek tesznek javaslatot az általuk irányított
szervezet átszervezésére, újjáalakítására, újragondolására, illetve a személyi vezetők
kinevezésére. Tehát nem maga a miniszter találja ki, hanem szakmai anyagot készítenek, és
gyakorlatilag a törvény ezt képezi le. És ez nem érinti a miniszternek a jogosultságát, a
döntési jogát. Egy szakmai javaslat készítése nem azt jelenti, hogy azt kötelező elfogadni, az
egy iránymutatás.

ELNÖK: Harangozó képviselő úr, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Államtitkár úr,
természetesen a szokásjog és a normális, kulturált állami vezetés az elmúlt húsz évben is úgy
működött, hogy a szakmai szervezetek véleményét nyilván a belügyminiszter és minden
miniszter kikérte. Ez egy törvény. Ebben a törvényben szövegszerűen az van, hogy „a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének javaslatára” dönt hivatásos
tűzoltóság létrehozásáról és megszüntetéséről. Ha ezt jogilag szűken értelmezzük, ez azt
jelenti, hogy enélkül nem dönthet a belügyminiszter létrehozásról vagy megszüntetésről.
Énszerintem ez nonszensz! Az, hogy a belügyminiszter eldönti, vagy a belügyminiszterhez
érkezett jelzés alapján a miniszter ilyen döntést kíván hozni, és egyébként ebben kikéri a
katasztrófavédelmi szerv vezetőjének véleményét, az egy más megfogalmazás, akkor ezt kell
beleírni. Az, hogy az ő javaslatára dönthet csak, ez azt jelenti, hogy feltételezi, hogy ilyen
javaslatnak kell lennie; magyarul nem a belügyminiszter kezdeményez, és nem a
belügyminiszter dönt ebben a történetben, már ami azt jelenti, hogy e nélkül a javaslat nélkül
egyébként magában nem dönthet, hiszen a törvény szövegében szó szerint ez van leírva.

Köszönöm.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Röviden
szeretnék csak vezetés-irányítási szempontból kifejteni valamit. A miniszter a kormány felé
politikai felelősséggel tartozik az irányítása alá tartozó egész területért, míg a szakmai
munkáért elsősorban a katasztrófavédelem országos parancsnoka felel. Egyszemélyi irányítás-
vezetés van minden területen.

Köszönöm. (Dr. Harangozó Tamás: Oké.)

ELNÖK: Ha nincs több hozzászólás, kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 4.
ajánláspontban foglaltakat, Harangozó képviselő úr javaslatát támogatja. Kérem,
kézfeltartással jelezze, összefüggően a 29. és 30. ajánláspontban foglaltakkal. (Szavazás.) Ki
az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 10 ellenében a
bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

Az 5. ajánláspontban Kulcsár képviselő úr tesz javaslatot, mely tartalmilag összefügg
a 7., 8., 9., 10., 16., 23., 31. és 34. ajánláspontokkal. Kérdezem a tárca álláspontját.
Parancsoljon!
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az,
aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 10 igennel, 3 ellenében, 1
tartózkodás mellett támogatta.

A 6. ajánláspontban Korondi képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 11
ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

Az ajánláspontjaink közül a 12-esben szintén Harangozó képviselő úr tesz javaslatot.
Erről kérem a tárca álláspontját, hozzátéve, hogy tartalmilag összefügg a 22. és 24.
ajánláspontban foglaltakkal. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja a
tárca.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás
nélkül a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

A 13. ajánláspontban szintén Harangozó képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja a
tárca.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a
13. pontban foglaltakat. (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 4 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta, az
egyharmadot sem kapta meg.

A 14. ajánláspontban Varga Zoltán és Pál Tibor képviselő úr tesznek javaslatot.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 10 ellenében a bizottság nem
támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

A 15. pontban ismét Harangozó képviselő úr tesz javaslatot. Az ebben foglaltakról
kérdezem a tárca álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás nélkül
a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.
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A 17. ajánláspontunk következik, amelyben szintén Harangozó képviselő úr tesz
javaslatot. A tárca álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás nélkül
a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

A 18. ajánláspontunkban Varga Zoltán és Pál Tibor képviselő urak tesznek javaslatot.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás nélkül a
bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

A 19. ajánláspontban Seszták Miklós képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Igen nélkül, 10
ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

Az ajánláspontjaink közül a 20. számúban dr. Aradszki András képviselő úr tesz
javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) A bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Aradszki képviselő úr
javaslatát a 20. ajánláspontban.

A 25. ajánláspontunk következik, amelyben Schmidt Csaba képviselő úr tesz
javaslatot. Kérdezem erről a tárca álláspontját, támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság igen
szavazat nélkül, 10 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta, és az
egyharmadot sem kapta meg.

A 26. ajánláspontban Varga Zoltán és Pál Tibor képviselő úr tesznek javaslatot.
Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottsági tagok álláspontját, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 10 ellenében,
tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.
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A 27. ajánláspontban Harangozó képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem erről a tárca
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás
nélkül a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

Az ajánlás 28. pontjában dr. Aradszki András képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a
tárca álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e az ajánlás 28.
pontjában foglaltakat. (Szavazás.) A bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta
Aradszki képviselő úr javaslatát.

Az ajánláspontjaink közül a 32. számúban Varga Zoltán és Pál Tibor képviselő urak
tesznek javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás nélkül
a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

Az ajánlás 33. pontjában szintén Varga Zoltán és Pál Tibor képviselő urak tesznek
javaslatot. A tárca álláspontját kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság álláspontját kérdezem, ki támogatja.
(Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás nélkül a
bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg.

Az ajánlás 35. pontjában Mengyi képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait… (Jelzésre:) A
szavazás előtt még megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak. Parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Bár annak örülök, hogy a
kormány nem támogatja ezt a javaslatot, de szerintem ez a javaslat úgy, ahogy van,
házszabály- és mindenféle egyéb más ellenes, hiszen ez a szakasz az alaptörvényben
egyáltalán nincs megnyitva, amiről ez a módosító javaslat rendelkezni szeretne. Úgyhogy
csak szeretnék még egy érvet mellé tenni a kormánypárti képviselők számára is, hogy ne
legyen támogatva.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezem tehát a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a javaslatot.
(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 támogató
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szavazattal, 8 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta, az egyharmadot
viszont megkapta a javaslat.

Ajánláspontjaink végére értünk, tisztelt bizottság. Kérdezem önöket, tud-e valaki
olyan módosító javaslatról, amelyről nem szavaztunk. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben ilyen
nincs, a következő ülésünkre várhatóan jövő kedden, július 5-én kerül sor, a belügyminiszter
úr és a honvédelmi miniszter úr éves meghallgatásának napirendjével, amelyre várom a
bizottság tagjait nagy szeretettel.

A mai napi munkájukat köszönöm, és további szép napot kívánok; a
Belügyminisztérium képviselőjének pedig köszönöm a jelenlétet, és önöknek is további jó
munkát!

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 58 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


