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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
2011. szeptember 26-án, hétfőn, 9 óra 35 perckor
az Országház földszint 93. számú tanácstermében

megtartott üléséről

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

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti
és katonai felsőoktatásról szóló T/4122. számú törvényjavaslat
(Döntés a módosító javaslatokról)
Meghívottak: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke

Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Ágh Péter (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Básthy Tamás (KDNP) Ágh Péternek (Fidesz)
Bíró Márk (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

Meghívottak részéről 

Hozzászóló

Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)

Megjelent

Dr. Szarka Gábor kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! A Honvédelmi és rendészeti bizottság
ülését megnyitom. Elnök úr egyéb elfoglaltságára hivatkozva kérte, hogy
vezessem le a ma reggeli ülésünket.

Először a határozatképesség megállapítására kerül sor. 10 fő személyesen
jelen van, helyettesítést hatan adtak. Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel
együtt 16 fővel a bizottságunk határozatképes. Básthy Tamás alelnök urat Ágh
Péter képviselőtársam helyettesíti, Bíró Márk képviselő urat Borbély Lénárd
képviselő úr, dr. Simon Miklóst Mátrai Márta képviselő asszony helyettesíti,
Farkas Zoltánt Kulcsár József képviselőtársam, dr. Kocsis Máté elnök urat
jómagam, és Iváncsik Imre helyettesíti dr. Harangozó Tamás képviselő urat.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött
meghívóhoz képest nincs változás. Első és az egyetlen napirendi pontunk a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló T/4122. számú törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megtárgyalása.

Kérdezem, ki az, aki egyetért a napirendi pont tárgyalásával, kérem,
szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló T/4122. számú törvényjavaslat

Rátérnénk az első napirendi pontunkra, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
T/4122. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megtárgyalására.

A módosító javaslatok megvitatása
Köszöntöm körünkben dr. Rétvári Bence urat, a Közigazgatási és

Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát és dr. Szarka Gábor
kabinetfőnök urat a Honvédelmi Minisztérium részéről.

A kiosztott 2011. szeptember 20-ai ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőként a
kormány álláspontját fogom kérdezni, ezt követően kérdésekre kerül sor, majd
szavazunk. Amennyiben esetleg valakinek még véleménye is lenne, akkor azt
kérem, külön jelezze. Felhívom a figyelmet arra, hogy az összefüggő
ajánláspontokról együttesen fogunk majd szavazni.

Az 1. ajánlási pontban Ferenczi Gábor képviselőtársunk módosító
javaslatáról van szó, amely összefügg a 2., a 3. és a 9. ajánlási ponttal.
Kérdezem a kormány álláspontját, hogy mi az álláspont a kormány részéről.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen. A kormány azért nem támogatja, mert itt a
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névhasználatról volt már egy korábbi törvény, ez a javaslat ahhoz nem nyúlt,
úgyhogy nem támogatja a kormány. Tartalmilag nem is tudom minősíteni, mert
formai javaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e
valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, miután
együttesen szavazunk, az 1., 2. 3. és 9. ajánlási pontot. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen.

A bizottságunk az ajánlási pontokat nem támogatta, egyharmadot sem
kaptak.

A 4. ajánlási pontban Szávay István képviselőtársunk javaslata található,
amely összefügg a 7. és a 8. ajánlási ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja. Ahogy a vitában is elhangzott, ez
egy mindössze 4-5 fős hivatal, amelyik a Nemzeti Közigazgatási Intézetben
működik. Ennek a működésére szükség van, pláne a felállítás időszakában,
úgyhogy nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Ha nincs, ki az, aki támogatja a 4.,
a 7. és a 8. ajánlási pontokat? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 10 nem.

Az egyharmadot megkapta.
Az 5. ajánlási pontban Korondi Miklós képviselő úr módosító javaslata

található. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen. A kormány azért nem támogatja, mert az
egyes hivatásrendek legfőbb szerve mégiscsak a dékán, ezért jogosult a dékán
ezekben a kérdésekben döntést hozni. A rektor nyilván befolyással van a dékán
kinevezésére, stb., tehát mindenképpen a dékánnál érdemes ezt tartani, mert ő az
egyes hivatásrendek legfőbb vezetője, nem lenne jó, ha az egyik hivatásrend
beleszólna a másiknak az ilyesfajta fegyelmi ügyeibe, vagy minősítené ezeket a
tagságokat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat,
van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra
tenném fel az 5. ajánlási pontban Korondi Miklós képviselő úr módosító
javaslatát. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 13 nem.

Az egyharmadot sem kapta meg.
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A 6. ajánlási pontban Szávay István képviselő úr módosító javaslata
található. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen. A kormány nem támogatja. A 35 szenátusi
tagból 10 hallgató, úgyhogy ha ebben később bármilyen módosítás lesz, akkor
azt akkor kell eldönteni, de most ez jónak tűnik a törvény szerint. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, vélemény a bizottsági tagok
részéről? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki a 6.
ajánlási pontban Szávay István képviselő úr módosítóját támogatja? (Szavazás.)
5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem.

Nem kapta meg az egyharmadot, a bizottságunk nem támogatta.
Ajánlási pontjaink végére értünk. Köszönöm államtitkár úrnak és

kabinetfőnök úrnak a megjelenést. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy tud-e
valaki olyan módosító javaslatról, amit esetleg tárgyalnunk kellene. (Nincs
jelzés.) Nem. Köszönöm szépen.

Még egyben tájékoztatni szeretném a tisztelt bizottságot, hogy kiosztattam
két darab levelet, amelyet az Országgyűlés elnöke továbbított hozzánk. Az egyik
a még tárgyalás alatt álló szabálysértési törvény módosításáról, a másik a Bokor
Közösségnek a fegyver nélküli katonai szolgálatról szóló levele.

Kérem, tanulmányozzák a levelet, és munkájuk során hasznosítsák az
abban foglaltakat. Van-e még esetleg valakinek kérdése, véleménye? (Nincs
jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm szépen, az ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 9 óra 42 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


