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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2011. november 14-én, hétfőn, 12 óra 01 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.  Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról szóló határozati 
javaslat (H/4915. szám)  
(Dr. Kocsis Máté (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 
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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  

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)   
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP) 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Laban János, a bizottság főtanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 1 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.  

Megállapítom, hogy 11 képviselő személyesen van jelen, helyettesítési megbízást 
három képviselő adott, eképpen 14 fővel határozatképes a bizottság.  

Az egyetlen napirendi javaslat az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a 
gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő 
eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslat, H/4915. számon. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) A napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról szóló határozati 
javaslat (H/4915. szám) 

Rá is térnénk ennek tárgyalására. Tekintettel arra, hogy az előterjesztője én vagyok a 
határozati javaslatnak, az ülés vezetését átadom Csampa Zsolt alelnök úrnak. 

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

 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A H/4915. számú országgyűlési határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. 

Elsőként megadom a szót az előterjesztőnek, dr. Kocsis Máté elnök úrnak. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ahogy a 

határozati javaslat indoklásában is utalok rá, az eseti bizottság elsőként elfogadta az 
ügyrendjét és a munkatervét, a feladatkörének és az ügyrendjének megfelelően 
dokumentumokat kért be a bizottság munkájának megsegítésére, illetve azzal kapcsolatban, a 
gyöngyöspatai eseményekkel összefüggésben, és ezután került sor a beérkezett 
nagymennyiségű iratok tanulmányozására, illetve a zárt ülés keretében vagy a nyílt ülés 
keretében történő meghallgatásokra. Néhány képviselő most is itt van azok közül, akik tagjai 
a gyöngyöspatai bizottságnak.  

Ennek tapasztalatai alapján világossá vált, hogy az elhangzott vélemények, az állami 
szervek, a helyi önkormányzat, a helyiek, illetve a jogvédők és egyéb meghallgatottak 
nyilatkozatai között komoly eltérések vannak, számtalan ellentmondásra derült fény. 
Tekintettel arra, hogy november 20. lenne a bizottság munkájának a lezárulta, világosan 
látszik, hogy sem a bekért dokumentumok mennyisége, sem az ellentmondásos nyilatkozatok 
nem teszik lehetővé azt, hogy egyértelműen állást tudjunk foglalni ebben a dologban, és 
jövőre mutatóan, az eseti bizottság természetéből adódóan javaslatokat tudjunk 
megfogalmazni, továbbá véleményem szerint szükségessé vált további meghallgatásokra is 
sort keríteni. 

Éppen ezért javasoltam azt, hogy a bizottság működését november 20-ról 
hosszabbítsuk meg; ez egy határidő-módosítás mindösszesen. Szükség van erre azért is, amit 
az előbb mondtam, és szükség van azért is, mert a bizottság nem teheti azt meg, hogy 
megalapozott ismeretek hiányában terjesszen bármilyen jelentést is az Országgyűlés elé. 
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Éppen ezért szeretném kérni az önök támogatását arra, hogy ez a határidő 
meghosszabbodhasson. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
kérdés, vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazásra tenném fel a javaslatot. 
Ki az, aki a H/4915. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét támogatja? (Szavazás.) 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottságunk egyhangúlag 
támogatta. 

Mivel az előterjesztést tárgysorozatba vettük, ezért döntenünk kell az általános vitára 
való alkalmasságáról. Ki az, aki a bizottságból támogatja azt, hogy az előterjesztés általános 
vitára alkalmas? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találtuk.  

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztés tárgyalása a mai napon kerül a plenáris ülésre, 
ezért ajánlanám azt, hogy ajánlásunk szóban hangozzék el. Kérdezem a bizottságot, hogy ki 
az, aki ezt vállalja. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs ilyen, akkor ezt én magam megteszem. 
Köszönöm szépen.  

Napirendünk megtárgyalásának a végére értünk. A holnapi ülésünkre 11 órakor kerül 
majd sor. Az ülést ezennel bezárom. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 6 perc) 

 
 
 
 

 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

 

 

 

Csampa Zsolt 
bizottság alelnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 

 


