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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása) 

 

2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5000. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám)  

(Bizottsági módosító javaslatok megvitatása és döntés bizottsági módosító javaslat 

benyújtásáról) 

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, 

valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/4998. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 

további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként) 
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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  
Ágh Péter (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Farkas Zoltán (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Haág Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Burik Mária főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Ligeti Miklós főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek  
 
Dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium)  
Dr. Piros Attila, az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalvezetője  
Mezőfi Zoltán főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium Gazdasági 
Tervezési Főosztály)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 15 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 9 fő személyesen van jelen, helyettesítési megbízást adott 6 fő: 
Simon Miklóst Borbély Lénárd, Iváncsik Imrét Juhász Ferenc, Tamás Barnabást Básthy 
Tamás, Tóth Gábort Földi László, Budai Gyulát Kulcsár József és Varga Tamást Bíró Márk 
képviselő urak helyettesítik. Megállapítom, hogy bizottságunk a helyettesítésekkel együtt 
15 fővel határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest van némi 
változás, azaz a szabálysértésekről szóló T/4863. számú törvényjavaslatot felvesszük a 
napirendünkre, a T/5001. számú törvényjavaslathoz, az egyes törvények alaptörvénnyel 
összefüggő módosításáról szóló javaslathoz nem érkezett feladatkörünkbe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslat, így az lekerül a napirendről, valamint szintén lekerül a napirendünkről a 
T/4992. számú törvényjavaslat, a Hjt., mivel nem érkezett hozzá kapcsolódó módosító 
javaslat.  

Így a napirendi javaslatom a következő: 1. Magyarország 2012. évi költségvetéséről 
szóló T/4365. számú törvényjavaslat; 2. A megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslat, 3. 
napirendipont-javaslatként a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló T/4863. számú törvényjavaslat; 4. A fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/4998. számú törvényjavaslat; 5. Egyes rendvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló 
T/5004. számú törvényjavaslat. Tehát öt napirendi pontra tettem javaslatot. 

Kérdezem, hogy ki az, aki ezekkel egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4356. számú törvényjavaslat 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatainak megtárgyalása 

Rátérünk 1. napirendi pontunk megtárgyalására, a 2012. évi költségvetésről szóló 
T/4365. számú törvényjavaslathoz benyújtott, feladatkörünkbe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit: a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Haág Tibor főosztályvezető urat, a 
Belügyminisztérium részéről dr. Tóth László helyettes államtitkár urat, illetve a Honvédelmi 
Minisztériumból Mezőfi Zoltán ezredes urat, a Gazdasági Tervezési Főosztály vezetőjét.  

Tisztelt Bizottság! Most is, ahogy szoktuk, a feladatkörünkbe tartozó XIII. és XIV. 
fejezethez benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokat tárgyaljuk, azonban javaslom, hogy 
ezt megelőzően döntsünk a Költségvetési bizottság módosító javaslatairól, amelyet a kiosztott 
629-es, tehát a 629. számú kiegészítő ajánláskivonatban találnak. Szokásunknak megfelelően 
elsőként a kormány képviselőinek fogom megadni a szót, kérem, hogy jelezzék álláspontjukat 
a javaslatokkal kapcsolatban. Ezt követően kerül sor a bizottsági szavazásra, kérem önöket, 
hogy amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, azt szavazás előtt jelezzék. Természetesen az 
összefüggő ajánlási pontokról együttesen fogunk dönteni. 

Elsőként az ajánlás 283/1. pontjáról kell döntenünk. Kérdezem a Nemzetgazdasági 
Minisztérium álláspontját. 
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DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy önök támogatják-e. Aki igen, kérem, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
12 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 286/1. ajánlási pontról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, 

aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
12 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 320/2. ajánlási pontról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki 

ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
12 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 320/3. ajánlási pont, amely tartalmában összefügg a 351/1. ponttal, kerül eldöntésre. 

Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
12 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 339/2. ajánlási pontról kérdezem a kormányt. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja ezt az ajánlási 

pontot. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
12 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 347/2. ajánlási pontról kérdezem a kormányt.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
12 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
Az ajánlási pontjaink végére értünk. 
A 2011. december 6-ai kiegészítő ajánlás megtárgyalására kerül sor. (Rövid szünet. - 

Csampa Zsolt megérkezik az ülésre.) Tisztelt Bizottság! Tehát akkor a 2011. december 6-ai, 3. 
kiegészítő ajánlás módosító javaslatairól kell döntenünk.  

Elsőként az ajánlás 15/1. ajánlási pontjáról kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 15/1., Csampa Zsolt alelnök 
úr által jegyzett javaslatot támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
Az ajánlás 44/1. pontjában Dorosz Dávid képviselő úr javaslatáról kérdezem a 

kormány álláspontját. Ez összefügg a 45/1. ajánlási ponttal. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.)  

A bizottság igen szavazat nélkül, 17 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag elutasította a javaslatot. 

A 45/2. pontban Csampa Zsolt képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Ez az ajánlási pont tartalmában összefügg a 45/3. 

és a 45/4. javaslatokkal. Ekképpen kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. 
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  

A bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
A 47/1. ajánlási pontban szintén Csampa Zsolt képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem 

a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
14 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 47/1-es, amelyről az imént szavaztunk, tartalmában összefüggött a 47/2. ajánlási 

ponttal. 
Az 50/1. ajánlási pontban, amely a 71/1. ajánlási ponttal függ össze, Dorosz Dávid és 

Kaufer Virág képviselők tesznek javaslatot. Kérdezem a kormány álláspontját erről. (Dr. 
Harangozó Tamás megérkezik az ülésre.) 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
3 igen szavazattal, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy Farkas Zoltán képviselő urat Csampa Zsolt 

alelnök úr helyettesíti és Dorosz Dávid képviselő urat pedig Harangozó Tamás. 
Tisztelt Bizottság! Az 50/2. ajánlási pontban Dorosz Dávid képviselő úr tesz 

javaslatot, ez összefügg a 74/1-essel. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

4 igen szavazattal, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Az 51/1. ajánlási pontban Szabó Imre és Gőgös Zoltán, illetve képviselőtársaik 
tesznek javaslatot. Ez a 69/6. ajánlási ponttal összefügg. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, 

aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
0 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
Az 51/2. ajánlási pontban Harangozó Tamás képviselő úr tesz javaslatot, erről 

kérdezem a kormány álláspontját. Ez az ajánlási pont összefügg az 54/1. és a 66/1. pontban 
foglaltakkal. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
5 igen szavazattal, 14 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Az 51/3. pontban, mely az 54/2-essel összefügg, Dorosz Dávid képviselő úr javaslata 

található. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
0 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 66/2. pontban, mely összefügg a 72/1. ponttal, Dorosz Dávid és Kaufer Virág 

képviselők tesznek javaslatot. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottság tagjaitól kérdezem, hogy ki az, aki tudja támogatni ezeket 

az ajánlási pontokat. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.)  

1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 66/3., amely összefügg a 73/1. ponttal, ezekben Dorosz Dávid és Kaufer Virág 
képviselők tesznek szintén javaslatot. Erről kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
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1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 66/4-esben szintén Dorosz Dávid és Kaufer Virág tesznek javaslatot, ez a 76/1-essel 
összefüggő javaslat. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 66/5. összefügg a 95/1-essel, ebben szintén Dorosz és Kaufer képviselők tesznek 

javaslatot. A kormány álláspontjára volnánk kíváncsiak. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 66/6-osban szintén Dorosz és Kaufer képviselők javaslata, ez a 96/1-essel 

összefüggő ajánlási pont. Erről kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 66/7. a 97/1-essel összefügg, Dorosz és Kaufer képviselők javaslata szintén. 

Kormányálláspontot szeretnénk tudni. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e 

valaki. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 66/8. ajánlási pont a 94/1-essel függ össze, szintén Dorosz és Kaufer képviselők 

javaslata. Kormányálláspont?  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Bizottság? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 

Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 66/9-es a 92/1-essel függ össze. Kormányálláspont? 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 66/10-es a 93/1-essel függ össze. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 66/11-esben szintén Dorosz és Kaufer képviselők a 90/1-essel összefüggésben 

tesznek javaslatot. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül az egyharmadot sem kapta 

meg. 
A 66/12-es összefügg a 88/1-essel, Dorosz és Kaufer képviselők javaslata. 

Kormányálláspont?  
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Bizottság? Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 66/13-asban szintén Dorosz és Kaufer képviselők, a 84/1-essel összefügg. 

Kérdezem a kormányálláspontot. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 66/14-esben, a 86/1-essel összefüggésben szintén Dorosz és Kaufer képviselők 

javaslata található. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
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A 66/15-ösben, a 82/1-essel összefüggésben szintén Dorosz Dávid és Kaufer Virág 
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 66/16-os a 80/1-essel összefüggésben, szintén Dorosz Dávid és Kaufer Virág 

javaslata. Kérdezem erről a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 66/17-esben, a 78/1-essel összefüggésben szintén az előbbi két képviselő javaslata 

található, erről szeretnénk tudni a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 0 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 

támogatja. 
A 67/1-esben Dorosz Dávid képviselő úr javaslata található, ez a 100/1-es ajánlási 

ponttal összefügg, erről szeretnénk a kormányálláspontot megtudni. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 3 tartózkodással a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 67/2-esben, mely összefügg a 69/1., 2. és 5. ajánlási ponttal, Csampa Zsolt 

képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
14 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 69/3-asban, amely összefügg a 69/4. ajánlási ponttal, dr. Nagy Andor képviselő úr 

tesz javaslatot. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)  
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A bizottság egyhangúlag támogatta 19 igen szavazattal. 
Tisztelt Bizottság! Elvileg az ajánlási pontjaink végére értünk. Kérdezem önöket, hogy 

volt-e olyan javaslat, amelyről nem szavaztunk, de kellett volna. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs ilyen, a napirendi pontot lezárom, az előterjesztőknek megköszönöm a 
jelenlétet.  

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslat bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatainak megtárgyalása 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra. (Rövid szünet.) Tisztelettel köszöntöm körünkben 
dr. Burik Mária főosztályvezető asszonyt a NEFMI részéről. A 2. napirendi pontunk a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
T/5000. számú törvényjavaslathoz benyújtott, feladatkörünkbe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megtárgyalása.  

Tisztelt Bizottság! A kiosztott, 2011. december 6-ai ajánlásból fogunk dolgozni, 
amiből a feladatkörünkbe tartozó kapcsolódó módosító javaslatot, egész pontosan a 160/1. 
ajánlási pontot, Talabér Márta és képviselőtársai módosítását tárgyaljuk, tehát a 160/1-est, 
erről kérdezem elsőként a minisztérium képviselőjét, hogy támogatja-e vagy sem. 

 
DR. BURIK MÁRIA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok, elnök úr! 

Tisztelt Bizottság! A 160/1. számú kapcsolódó módosító javaslatot a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 160/1. 

ajánlási pontot, Talabér Márta és Tapolczai Gergely képviselők indítványát támogatja. Kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  

A bizottság 18 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
A kiegészítő ajánlás elkészültét követően az Egészségügyi bizottság hét bizottsági 

módosító javaslatot nyújtott be. Ezek közül a 92. számú a feladatkörünkbe tartozik, ezért erről 
kérdezem a minisztérium képviselőjét. Főosztályvezető asszony, öné a szó! Ez a 92. számú 
módosítása az Egészségügyi Bizottságnak. 

 
DR. BURIK MÁRIA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a bizottsági 

módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.)  

14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a bizottság támogatta. 
Tisztelt Bizottság! Az eldöntendő ajánlási pontjaink végére értünk. Kérdezem, hogy 

van-e olyan javaslat vagy módosító, amelyről nem döntöttünk, de szükséges lett volna. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az előterjesztőnek köszönjük a megjelenést, és a 
napirendi pontot lezárom. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló T/4863. számú törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslatok 
benyújtása 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk 3. napirendi pontunkra. (Rövid szünet.) Tisztelt Bizottság! 
Folytatjuk ülésünket, elnézést a technikai szünetért. A T/4863. számú törvényjavaslat 
tárgyalására térünk rá, bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról kell döntenünk. 
Tisztelettel köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt a 
Belügyminisztérium részéről és dr. Ligeti Miklós urat.  
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Kettő darab módosítónk tervezete kiosztásra került. Elsőként a Belügyminisztérium 
képviselőjét kérdezem, hogy az 51. § (4) bekezdés módosításával kezdődő első bizottsági 
módosító javaslattal egyetért-e. Parancsoljon! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

mondani. A tárca egyetért. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja ennek a 

módosító javaslatnak a benyújtását. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

14 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 253. § módosításával kezdődő második bizottsági módosító javaslattal egyetért-e a 

tárca. Kérdezem a helyettes államtitkár asszonyt, parancsoljon!  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca egyetért ezzel a 

módosítással. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja és egyetért vele. 

(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A napirendi pontot lezárom, hiszen nincsen több eldöntendő kérdés ezen napirendi 

ponton belül. Most öt perc szünetet rendelek el. 
 

(Szünet: 12.47 - 12.56) 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! Folytatjuk ülésünket.  

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. Törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, 
valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4998. számú 
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása 

Áttérünk a 4. napirendi pontunk megtárgyalására, a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati 
életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/4998. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok megtárgyalására. A december 7-én kiosztott kiegészítő ajánlásunkból fogunk 
dolgozni. Természetesen elsőként a kormány álláspontját fogom kérdezni, ezt követően 
szavazunk. 

Tisztelt Bizottság! A kiegészítő ajánlás 1. pontjában dr. Harangozó Tamás képviselő 
úr tesz javaslatot, erről szeretném kérdezni a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy indokolást 

kérnék szépen. A tegnapi, dicsőségesnek kevésbé nevezhető parlamenti részletes vita során 
sem kaptunk semmilyen érdemi választ arra, hogy a múlt pénteken a kormány által aláírt 
megállapodás tartalma hogy fog bekerülni a Hszt.-be, a Hjt.-be és az Mt.-be. Itt a remek 
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lehetőség! Én bizottsági módosító javaslatot nem látok, az általam beadott kapcsolódó 
módosítók szövegszerűen a kormány és a szakszervezetek közötti megállapodás pontjait 
darabról darabra vezeti át a Hszt.-n. Én szeretném kérdezni, hogy ha ezt nem tudja támogatni 
a kormány, akkor mégis milyen formában kívánja a kormány által, a miniszterelnök által is 
megerősített megállapodást a törvény szövegében megjeleníteni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Köszönöm. Mint ahogy 

jeleztem is, tárcaálláspontot képviselek ebben a pillanatban.  
Hogy a kormány milyen megoldást fog találni arra, hogy a szakszervezetekkel kötött 

megállapodást törvényi szinten is deklarálja vagy esetleg egy más megállapodás kerüljön 
megkötésre, erre én most önnek nem tudok válaszolni. Nem ismerem a kormány ilyen irányú 
szándékait, pillanatnyilag erről még információm nincsen. (Dr. Harangozó Tamás: 
Köszönöm. Kérdezni szeretnék!) 

 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Én viszont akkor kérdezni szeretnék. 

Amennyiben a munka törvénykönyvében átvezetésre kerülnek ezek a szabályok, a Hszt.-ben 
és a Hjt.-ben nem, merthogy többen a kormánypárti képviselők közül azzal érveltek, hogy a 
munka törvénykönyve mindent megold, ezért szeretnék visszakérdezni, hogy nem old meg 
mindent, és szeretném kérdezni a kormány képviselőjét is. Tehát hogyha a munka 
törvénykönyvében az általános szabályokhoz képest a Hszt. és a Hjt. így marad, akkor a 
hivatásosoknál és a katonáknál a szakszervezeti jogok az általánostól eltérően, sokkal 
szigorúbban és a megállapodásokkal ellentétes módon lesznek szabályozva, hogyha jól értem. 
Tehát nem elég a munka törvénykönyvében ezeket átvezetni, ezekben a törvényekben is át 
kell, hogyha koherens szabályozást szeretnénk. Ezt szeretném kérdezni. 

 
ELNÖK: Parlamenti államtitkár hiányában megadom a szót a helyettes államtitkár 

asszonynak. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Úr! 

Egyrészt megismételném, hogy a kormány álláspontját ebben a kérdésben nem ismerem.  
A másik, mint ahogy ön is nyilván tudja és mindenki előtt ismert, hogy mindazok a 

nemzetközi egyezmények, amelyek a munka törvénykönyvében kell hogy érvényesüljenek, 
ezek nem kell hogy maradéktalanul érvényesüljenek akár a Hszt.-ben, akár a Hjt.-ben. Tehát 
eltérő szabályozás adott esetben elképzelhető lehet. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Csampa Zsolt alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Az 

államtitkár asszonyhoz egy olyan kérdésem lenne, hogy ha jól tudom, ha jók az információim, 
akkor jelen pillanatban zajlik a KÁT-egyeztető, ami adott esetben összefésülheti a munka 
törvénykönyvéből fakadó megállapodást az egyéb folyó törvényekkel, mert ez esetleg válasz 
lehet a képviselő úrnak is. 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen a 
kiegészítést. Valóban, a benyújtott módosítókról pillanatnyilag zajlik a KÁT azon ülése, ahol 
ezt tárgyalják és erről valamiféle döntés születik. A jövő heti kormányülésre fognak ezek 
beterjesztésre kerülni, illetve ha a KÁT döntése, illetve a KÁT tárgyalása olyan eredményt 
hoz, akkor erről időben fog értesülni mindenki, és esetleg a módosítók is benyújtásra 
kerülnek. De engedje meg, hogy ne prognosztizáljam a KÁT döntését! 

Köszönöm. (Dr. Harangozó Tamás: Csak egy megjegyzést szeretnék tenni!) 
 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Hogyha a Házbizottság 

ülésén elhangzottakat jól értjük és a papírokat jól olvassuk, akkor a jövő kedden végszavazás 
lesz, zárószavazás lesz a munka törvénykönyvéről. Nem tudom, hogy mikor tervez a jövő 
héten a kormány ülésezni, de a törvény megszavazása után már, gondolom, túl sok értelme 
nincs a módosító javaslatokról tárgyalni. Ezt csak azért mondom, mert itt némi zavart látunk 
ebben a dologban.  

Nyilván szívem szerint azt mondanám, hogy itt hagyjuk abba ezt a napirendi pontot, és 
akkor folytassuk, hogyha a kormánynak van álláspontja - ez nem az én megítélésem. De ha 
sikerül valamiről megállapodni, akkor valószínűleg úgyis össze kell ülnie ennek a 
bizottságnak, hogy legalább bizottsági módosító formájában tudjuk bevinni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki az 1. ajánlási pontban 

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

7 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 
támogatta a javaslatot. 

A 2. ajánlási pontban dr. Harangozó Tamás képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 3. ajánlási pontban dr. Harangozó Tamás képviselő úr javaslatáról kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igennel, 14 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 4. ajánlási pontban szintén Harangozó képviselő úr javaslata található. Erről 

kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

4 igennel, 14 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Az 5. ajánlási pontban szintén Harangozó képviselő úr javaslata található, erről 
szeretnénk tudni a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az egyharmados 

támogatását sem kapta meg a bizottságnak. 
Tisztelt Bizottság! A Belügyminisztérium bizottsági módosító javaslat benyújtását 

kérte a bizottságtól. Én ennek a megtárgyalására természetesen javasoltam, hogy teremtsünk 
módot, ugyanakkor még nem vagyunk teljesen meggyőzve ezeknek a helytállásáról. Éppen 
ezért elsőként szeretném megadni a szót a tárca képviselőjének, és ezt követően kerülne sor a 
bizottsági kérdésekre, hozzászólásokra, vitára, illetve a bizottsági módosító javaslatokról való 
döntésre.  

Elsőként tehát a 25. § módosításával kezdődő első bizottsági módosító javaslatunkról 
kérdezem a tárca képviselőjét. Parancsoljon, helyettes államtitkár asszony, öné a szó! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Elnézést, elnök úr, de 

az a következő napirendi pont lenne, én úgy gondolom. Tehát a Hszt.-nél a 34/A. §-hoz kértük 
módosító benyújtását. 

 
ELNÖK: Részben van igaza a helyettes államtitkár asszonynak. Most kértek egyet a 

bizottsági ülés elején, de ezt a kettőt is javasolták még a hét folyamán, úgyhogy három van. 
Tehát nekem is igazam van meg önnek is, ez a furcsa helyzet állt elő. A három bizottsági 
módosító javaslatról kell döntenünk.  

Az első az a 25. § módosításával kezdődő bizottsági módosító javaslatunkkal való 
egyetértés. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: De az a következő napirendi pont!) Egy bizottsági 
módosító javaslat került kiosztásra ennél a napirendi pontnál, a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló ’96. évi XLIII. törvény közszolgálati 
életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Bocsánat, elnök úr, megvan!) T/4998. 
számú törvényjavaslathoz a 25. § módosításával kezdődően, erről szeretnénk meggyőzetni 
magunkat. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Elnézést elnök úr a 

zűrzavarért! 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Én keveredtem össze 

egy kicsit. 
A 25. §-sal kezdődő módosítási indítvány arra irányul, hogy akkor, amikor a szenior 

állomány vezényelhető más szervhez, akkor a szenior állománynál is érvényesüljön az a 
szabály, hogy két óránál többet ne utazzon vagy ne utazzon több kilométert, mint amit eddig 
utazott a munkahelyére, illetve hoz egy korlátot ez a szabály, hogy beleegyezése nélkül 
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meddig vezényelhető más szervhez, illetve beleegyezésével meddig vezényelhető más 
szervhez.  

Én úgy gondolom, hogy ez a kiegészítés mindenképpen a szenior állományba kerülők 
jogviszonyának pontos és a gyakorlati életben való könnyebb eligazodását segíti. 

 
ELNÖK: Ez tárca- vagy kormányálláspont? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Tárcaálláspont. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés. (Jelzésre:) Harangozó 

Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Azért muszáj volt a 

normaszöveget elolvasnom, az indoklás az nem ezt domborítja ki, amit az államtitkár asszony 
elmondott, de szerintem a 264/G. (1) bekezdés első sora árulkodó, miszerint arról van szó, 
hogy a szenior állomány tagja beleegyezése nélkül a közszolgáltatás szervezésére és 
irányítására és végrehajtására irányuló feladatokat elvégezhet.  

Ez az, amit mi az elmúlt fél évben, egy évben nagyon sokszor mondtunk, hogy 
gyakorlatilag a volt nyugdíjas rendőröket, akár tiszteket is, a közfoglalkoztatás keretében - 
nagyon kulturáltan megfogalmazva - gyakorlatilag ebbe a félrabszolga-munkaprogramba 
majd a hajcsároldalra fogják visszahozni. Szerintem ezt megerősíti ez a javaslat, mert a 
„beleegyezése nélkül”, egymás mellett ez a két szó azért elég erős normatív megfogalmazás 
abban a tekintetben, hogy ha ő visszamegy dolgozni, akkor nem lesz választása, tekintve hogy 
ha mondjuk Debrecen környékén lakik, akkor nyilvánvalóan a nagyívű stadionépítésen neki 
kötelessége lesz az ott megjelent közmunkásokat igazgatni majd.  

Akkor, ha jól értem, tulajdonképpen ez a módosítás lényege és értelme, hogyha 
tetszene erre válaszolni. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony, parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Sajnálom, képviselő úr, 

hogyha kizárólag erre a két szóra koncentrál. Elmondtam, van itt a 264/G. (1) bekezdése, ez 
az a szabály, ami a vezénylés helyét olyan időintervallumban, illetve kilométerben határozza 
meg, ami a szenior állományban foglalkoztatottak számára mindenképpen kedvező. Önnek 
igaza van abban, hogy a (2) bekezdés azt mondja, hogy beleegyezése nélkül lehet. De csak két 
évre vezényelhető, ennél hosszabb vezényléshez az ő beleegyezése szükséges. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Biztos, hogy félreértjük 

egymást.  
Én nem azt az előremutató szabályozási részt szerettem volna szóvá tenni, hogy aki 

szenior állományban van, tehát leszolgálta már az idejét, de mégsem engedik el nyugdíjba, 
hanem további szolgálatokat tesz az államnak, őneki nem kell a két órát meghaladó 
vezényléssel számolnia. Még egyszer mondom, tényleg előremutató, főleg abban a 
tekintetben, hogy a hivatásos állománynál sincs ennél erősebb szabály, aki meg főállásként és 
teljes jövedelemért ezt csinálja. Hanem ez a mondat, államtitkár asszony, ez leplezetlenül azt 
mondja és arra ad lehetőséget, hogy a közmunkaprogram végrehajtása során ezeket a 
nyugdíjas rendvédelmiseket a beleegyezésük nélkül, akármilyen munkát végeztek mondjuk 
előtte, a beleegyezésük nélkül stadionépítéshez, én nem tudom, mezőgazdasági munkára, 
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erdőültetéshez meg ilyen helyekre vezényeljék ki a nagyszámú, a közmunkaprogramban 
egyébként szintén nem feltétlenül száz százalékban önkéntesen részt vevő tömegek 
terelgetésére.  

Ezt szeretném szóvá tenni és erre szeretnék rákérdezni, hogy ezt akkor legalább 
mondja ki a kormány, hogy erről van szó, hogy a szenior állományt a beleegyezése nélkül a 
közmunkaprogam felügyeletére lehessen használni és irányítani. Mert szerintem fontos, 
hogyha valaki ezt a foglalkoztatási formát szeretné, esetleg még komolyan gondolkozik rajta, 
választani, akkor tisztában legyen azzal, hogy nem arról van szó, hogy őt a közigazgatásban 
vagy a rendőrségnél majd a régi munkakörében vagy a képzettségének, végzettségének 
megfelelő munkakörében visszafoglalkoztatja az állam, mert állítólag tényleg annyira 
szüksége van a jelenlegi kormánynak a tapasztalt, 30-40 éves rendőrökre, hanem arról szól a 
dolog, hogy ha visszamegy, mert nem akar 16 százalék büntetőadót fizetni, akkor őt ki fogják 
hajtani fát ültetni, illetve a fát ültetőkre vigyázni. 

Azt szeretném kérni, hogy ha jól értem, akkor ezt legyen kedves megerősíteni, hogy ez 
a szabály erről szól. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár asszony! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Nem tudom ezt megerősíteni. Amit ön elmond, az gyakorlatilag egy feltételezés. Én ilyen 
feltételezéseknek nem tudok megerősítést adni, hiszen arról van szó, hogy úgy, ahogy a 
hivatásos állomány tagja is, a szenior állomány tagja, aki szintén hivatásos állományú, csak 
egy speciális állomány tagja, más szervhez vezényelhető lesz. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottsági módosító 

javaslattal egyetért. (Szavazás.) Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.)  

11 igennel, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a bizottsági 
módosító javaslat benyújtását. 

Kérdezem a Belügyminisztérium képviselőjét, hogy a 30/A. § (1) bekezdésére 
vonatkozó módosító javaslattal egyetért-e. Megadom a szót a helyettes államtitkár 
asszonynak. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. A 

tárca támogatja a módosító javaslatot, hiszen ez arról szól, hogy az MRK tagjainak 
nyilvántartásába beépüljenek olyan garanciák, amelyek a nemzetbiztonsági szolgálatok 
állományának adatai nyilvánosságra kerülését megakadályozzák. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Juhász Ferenc jelentkezik.) Harangozó Tamás… - bocsánat, Juhász Ferenc 

képviselő úr! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Gyanítom, hogy hasonlót kérdezünk, ha nem, akkor 

majd a képviselő úr még jelentkezik.  
Én őszintén szeretném kérdezni az államtitkár asszonytól: Komolyan gondolja, hogy 

mondjuk fedett állományban lévő emberek adatait, beosztását meg minden ilyesmit, a 
munkavégzés helyét - meg minden kolléga gondolja végig - lehet tárolni és lehet kezelni egy 
ilyen szervezetnél? Szerintünk nem.  
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ELNÖK: Parancsoljon, helyettes államtitkár asszony, öné a szó! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Köszönöm. 

Emlékeztetném a képviselő urat arra, hogy ugyanúgy, ahogy megoldott a titkosszolgálatok 
állományának nyugdíjával kapcsolatos adatkezelés (Dr. Harangozó Tamás: Nem tudjuk, hogy 
megoldott-e!), ugyanúgy megoldható ez is. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Minden tiszteletem az államtitkár asszonyé, és 

tényleg semmi személyes nem lesz benne. Nem tudjuk, hogy megoldott-e, államtitkár 
asszony, a titkosszolgálati állomány nyugdíj-adatkezelése. A miniszter úr személyesen ígérte, 
hogy el fog menni megnézni például tavaly januárban, hog az valóban úgy működik, ahogy.  

Higgye el - mindenféle személyeskedést félretéve -, az, hogy valaki azt mondja, hogy 
ez rendben van, ebben az országban az nagyon kevés. Ez a törvény arról szól, hogy a teljes 
fedett állományát a rendőrségnek, a titkosszolgálatoknak ennek a rendvédelmi karnak a 
tagozata, amelyiknek majd valamelyik minisztérium vagy az ORFK épületében lesz egy 
irodája, a nem tudom, milyen zárható vagy nem zárható páncélszekrényében nyilván fogja 
tartani, hogy a fedett titkosszolgálati kollégának, aki egyébként az életét veszélyeztetve teszi a 
dolgát mind a rendőrségnél, mind a titkosszolgálatnál, a foglalkoztatási viszony jellegének 
megjelölését nyilván fogják tartani, a rendfokozatát, a szerv megjelölését, ahol dolgozik, a 
szolgálatteljesítés vagy munkavégzés helyét. Mindezt egy egyébként az államtól hivatalosan 
elkülönülő, úgymond kvázi kamara vagy kar nyilvántartásában majd egy fiókban fogják 
tárolni. 

Szerintem, államtitkár asszony, ezt muszáj lenne átgondolniuk, még akkor így tudok a 
legfinomabban fogalmazni. Ezek az akták, ezek az adatbázisok komoly szervezett bűnözői, 
külföldi titkosszolgálati és egyéb más köröknek aranyat és kincset érnének. Szerintem nem kis 
ráfordítással, idő- és pénzráfordítással védi az állam ezt azoknál a szerveknél, ahol egyébként 
most hivatalosan vannak. Ezt odaadni egy ilyen rendvédelmi karnak, hogy tartsa nyilván, és 
majd a miniszter esetleg az utasításában a kezeléséről gondoskodhat máshogy, de akkor is a 
kar fogja nyilvántartani. Tehát ez a szabály nem azt zárja ki, hogy a fedett nyomozói 
állománynak nem kell ezeket az adatait nyilvántartani, hanem azt mondja, hogy de, nyilván 
kell tartani, a kar nyilvántarthatja, csak majd a miniszter utasításban megmondhatja, hogy azt 
melyik fiókba kell zárni - nagyjából, ha jól értem. Nem pikírtkedek, leegyszerűsítem, hogy 
mindenki értse, hogy miről szól ez a szabály. 

Azért a 6. pont is árulkodó, ami arról szól, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok 
hivatásos állományának tagjai a főigazgató engedélyével gyakorolhatják jogaikat a karban. 
Akkor minek? Tehát benne lesz a titkosszolgálati állomány, ugyanúgy tíz ember fogja őt 
képviselni az ötvenből, mint a 48 ezer rendőrt, ezt a pár ezer titkosszolgát ugyanúgy tíz ember 
fogja képviselni, de hogy ezek közül egyáltalán ki vehet benne részt és ki gyakorolhatja a 
jogait itt, azt majd a főigazgató darabról darabra fogja megmondani. Akkor ennek az egésznek 
egyébként mi értelme van? Ezt most tegyük félre, mert ezen már, gondolom, hogy túl 
vagyunk. 

De amellett továbbra is nagyon szeretnék érvelni, hogy a fedett állományra legyen már 
egy minimális önvédelmi reflexe ennek az országnak, ne adjuk már ki a rendvédelmi karnak a 
fedett állománynak a munkavégzés helyét meg az ő munkájának, jogviszonya jellegének 
megjelölését meg ilyeneket. Ezt törvényi szinten garantáljuk, hogy nekik ezt nem kell. Nem 
tudok mást javasolni. 
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Úr! 

Ez a módosító indítvány pontosan azt a célt szolgálja, amit ön most elmondott. (Dr. 
Harangozó Tamás: Ez nagyon kevés!) Hiszen ha ezek a módosító javaslatok nem kerülnek 
bele, akkor ugyanazok a szabályok fognak minden változtatás és minden finomítás nélkül 
vonatkozni a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományára, amely mondjuk a rendőrre 
vagy a tűzoltóra. Pontosan ezek a pontosító, módosító szabályok mondják meg azt, hogy 
maga a tagozat, és ha megnézi, akkor a tagozat maga a Nemzetbiztonsági Szolgálat lesz, és ez 
fogja ezeket a nyilvántartásokat vezetni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Elnézést, lehet, hogy másik törvényt olvastam, 

államtitkár asszony: nem a Nemzetbiztonsági Szolgálat lesz a tagozat. A Nemzetbiztonsági 
Szolgálat állományában dolgozó munkavállalók lesznek a tagozat tagjai, törvényerőnél fogva, 
nem maga a hivatal meg a szolgálat, én legalábbis így olvastam. 

Kettő, amit szeretnék mondani, államtitkár asszony, a legnagyobb tisztelettel: ez még 
csak, ha jól emlékszem, nem is önálló képviselői indítvány, hanem a kormány előterjesztése. 
Tehát szerintem az nem érv, hogy önök ide hoznak és a bizottsággal beadatnak egy ilyen 
horderejű ügyben egy javaslatot, és szerintem egy összehányt javaslat ez is, mert nem tűnt fel 
a Belügyminisztérium apparátusának, hogy a teljes magyar titkosszolgálati állományt éppen 
most készülnek védhetetlen helyzetbe hozni. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Bocsánat, rosszul 

fogalmaztam, de, gondolom, hogy megértette, hogy miről beszélek. (Dr. Harangozó Tamás: 
Hát nem!) Nem azt mondtam, hogy a hivatal az MRK, pontatlan volt a fogalmazásom, ezért 
elnézést kérek. 

Továbbra is azt mondom, hogy ez a módosító javaslat pontosan a hivatásos állomány 
védelmét szolgálja. Én ezt az álláspontot tudom képviselni, amennyiben a képviselő úr ezzel 
nem ért egyet, nyilván akkor ezen nem fogunk közös nevezőre jutni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Államtitkár asszony, 

pontosan azért szerettem volna pontosítani, nem azért, hogy személyesen kötözködjek, hanem 
azért, mert a hivataltól elvárható, hogy egy ilyen anyagot és ilyen adatokat úgy kezeljen, 
ahogy kell, egy állítólagos önkéntességen, kvázi önkéntességen alapuló kamarai tagságtól 
vagy annak a főtitkárától és ennek a titkárságától viszont nem várható el ugyanez. Ezért 
mondtam, hogy teljesen más, tehát nem maga a hivatal.  

A másik pedig, államtitkár asszony, nem önnek szól, de egyelőre ezzel a javaslattal a 
Belügyminisztériumtól kell megvédeni a hivatásos állományt és nem az ellenzéktől meg nem 
is az országgyűlési képviselőktől. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy a 30/A. (1) bekezdésére 

vonatkozó módosító javaslattal ki az, aki egyetért. (Szavazás.) Ki az, aki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

9 igennel, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta, és én nem 
vettem részt a szavazásban, kérem ennek a rögzítését. 

Tisztelt Bizottság! A harmadik bizottsági módosító javaslat megtárgyalására kerül sor. 
A T/4998. számú törvényjavaslat 5. §-ában a Hszt. 34/A. § 6. és 7. §-ának módosítására 
teszünk javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A 

tárca ezt azért támogatja, mert a 4998/34. számon elfogadott módosító javaslatot, amelyet 
Bertha Szilvia és Jámbor Nándor képviselő asszony és úr nyújtott be, a bizottság is elfogadta. 
Viszont ha ezzel összeolvassuk az eredeti törvényjavaslat szövegét, akkor egy olyan állapot 
fog előállni, hogy ugyanaz a mondat kétszer fog szerepelni az elfogadott törvényben. Tehát ez 
a módosító indítvány egy olyan technikai, kizárólag kodifikációs megoldást tartalmaz, ami - 
nem csorbítva és elfogadva továbbra is a 34. számon benyújtott módosító javaslatot - 
technikailag teszi helyre a törvényjavaslat szövegét. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki ezt a módosító javaslatot 

támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.)  

A bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a bizottságnak ezt a módosító 
javaslatát. 

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló T/5004. számú törvényjavaslat módosító 
javaslatainak megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk 5. napirendi pontunkra, az egyes rendvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló 
T/5004. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalására. Továbbra 
is körünkben van Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszony, és tisztelettel 
köszöntjük Tasnádi László kabinetfőnök urat a Belügyminisztérium részéről. A kiosztott 
2011. december 2-ai ajánlásból fogunk dolgozni a rendvédelmi tárgyú törvények 
módosításával kapcsolatosan. Természetesen elsőként a kormány álláspontját fogom kérdezni, 
ezt követően a szokásos rendben zajlik a bizottság döntéshozása. 

Tisztelt Bizottság! Az 1. ajánlási pontban Mátrai Márta és képviselőtársai tesznek 
javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
14 igennel, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta. 
A 2. ajánlási pontban Dorosz Dávid, Mile Lajos és Szabó Timea képviselők tesznek 

javaslatot, amely összefügg a megjegyzés rovatban látható ajánlási pontokkal, számtalan 
ajánlási ponttal. Ezekről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igennel, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 3. ajánlási pontban Csampa Zsolt képviselő úr tesz javaslatot, ez összefügg a 35. 

ajánlási pontban foglaltakkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
14 igennel, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 4. ajánlási pontban, amely összefügg az 5-össel, Mirkóczki Ádám képviselő úr tesz 

javaslatot. Erről kérdezem a tárcaálláspontot. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igennel, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta.  
A 6. ajánlási pontban Farkas Zoltán képviselő úr tesz javaslatot. Ez összefügg a 11. 

pontban foglaltakkal. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
14 igennel, 5 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a bizottság támogatta. 
A 8. ajánlási pontban Harangozó Tamás és képviselőtársai tesznek javaslatot, ez a 10. 

ponttal összefügg. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igennel, 14 nem ellenében, 1 tartózkodással a bizottság egyharmada sem támogatta. 
Egy ajánlási pontot véletlenül átléptem, ez a 7. ajánlási pont volt, ezért elnézést kérek 

mindenkitől. Ebben az ajánlási pontban Dorosz Dávid, Mile Lajos és Szabó Timea javaslata 
található, erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 9. ajánlási pontban Csampa Zsolt alelnök úr javaslata található, erről kérdezem a 

tárcát. 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság…  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Elnézést! 
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Itt van némi zavar. Úgy 

tudjuk, hogy ezt visszavonták. (Juhász Ferenc: Megoldjuk, mert fenntartom ezt a javaslatot, 
amit Csampa képviselő úr vissza akarna vonni, úgyhogy kérek róla szavazást!)  

 
ELNÖK: Ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert ügyrendileg, hogyha 

visszavonta az alelnök úr, csak nem került átvezetésre az ajánlásban, akkor nem lehet 
fenntartani. Ennek az ellenőrzése zajlik - egyetlenegy perc szünet.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Elnézést, elnök úr, csak 

egyetlen megjegyzést engedjen meg! A képviselő úr minden bizonnyal azért vonta vissza, 
mert a 6. pontban megszavazottal maximálisan összecseng. (Rövid szünet.) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az ügyrendi viharfelhők eloszlottak. A képviselő úr azt a 

javaslatát már visszavonta, ekképpen nem is tudunk róla most dönteni, sőt, fenntartani sem 
lehet. Nincs ilyen javaslat, az ajánlásunkba technikai hiba miatt került bele. 

A 12. ajánlási pontban Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és dr. Molnár Zsolt képviselő 
urak tesznek javaslatot, erről szeretném tudni a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igennel, 14 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 13. pontban szintén dr. Harangozó képviselő úr és társai tesznek javaslatot. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igennel, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül az egyharmad támogatást sem kapta 

meg. 
A 14. pontban Mirkóczki Ádám képviselő úr javaslata található, erről kérdezem a 

tárcát. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
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5 igen szavazattal, 14 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 15. pontban szintén dr. Harangozó Tamás és képviselőtársai tesznek javaslatot, erről 
kérnénk a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igennel, 14 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 17. pontban szintén Harangozó Tamás képviselő úr és képviselőtársai tesznek 

javaslatokat. Ez összefügg a 21., 23., 34., 38., 43., 47., 50., 57., 63., 65., 69., 75. ajánlási 
pontokban foglaltakkal, erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igennel, 14 nem ellenében, 1 tartózkodással a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 18. pontban Csampa Zsolt képviselő úr tesz javaslatot, erről kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
14 igennel, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 20. ajánlási pontban Kövér László képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja… (Jelzésre:) Juhász 

Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Arra szeretném kérni a helyettes államtitkár asszonyt, 

hogy indokolja már meg, hogy miért nem.  
 
ELNÖK: Parancsoljon, helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Ha megengedik, akkor 

átadnám a szót a kabinetfőnök úrnak. 
 
ELNÖK: Kabinetfőnök úr, parancsoljon! A 20. ajánlási pontban foglaltak vitája zajlik, 

képviselői kérdések, hozzászólások és az erre adandó válaszok. Kabinetfőnök úr, 
parancsoljon, öné a szó! 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azért került a nemzetbiztonsági szolgálatok közé a mi javaslatunk szerint, hiszen a 
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nemzetbiztonsági szolgálatok adataival végez értékelő-elemző tevékenységet, és itt 
szükségessé válik, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok közé kerüljön. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 20. ajánlási pontban 

foglaltakat támogatja. (Szavazás.) Kérdezem, hogy ki az, aki nem támogatja. (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

A bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
Az ajánlás 24. pontjában szintén Kövér László képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem 

a tárca álláspontját. A 24. ajánlási pontban foglaltakról tárcaálláspont.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
A bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
A 25. ajánlási pontban szintén Kövér László tesz javaslatot. A tárcaálláspontot 

kérdezem. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottság tagjai közül? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
18 igennel, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a 25. 

ajánlási pontban foglaltakat. 
A 27. ajánlási pontban Szabó Timea és képviselőtársai tesznek javaslatot, erről 

kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 28. pontban Németh Zsolt képviselő úr tesz javaslatot. A tárca álláspontját 

szeretnénk kérni. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
3 igennel, 14 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 29. ajánlási pontban Kövér László képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca 

álláspontját.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
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14 igennel, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a 29. 
ajánlási pontban foglaltakat. 

A 31. pontban Németh Zsolt képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottság tagjai közül? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
5 igennel, 14 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 36. ajánlási pontban Kövér László, valamint Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és 

Molnár Zsolt képviselő urak tesznek javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját minderről. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
A bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
A 40. ajánlási pontban Kövér László, Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár 

Zsolt tesznek javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottság tagjai közül? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
A bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a 40. ajánlási pontban 

foglaltakat. 
A 41. ajánlási pontban Harangozó Tamás és képviselőtársai tesznek javaslatot. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
4 igennel, 14 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. (Dr. Harangozó Tamás távozik az ülésről.) 
A 42. ajánlási pontban Kövér László képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca 

álláspontját.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
A bizottság 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta a 

42. ajánlási pontot. 
A 44. ajánlási pontban Mirkóczki Ádám és Németh Zsolt képviselő urak javaslata 

található. Kérdezem a tárca álláspontját a 44. ajánlási pontról. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
3 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 46. ajánlási pontban Kövér László képviselő úr javaslata található. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag, 16 igen szavazattal támogatta a 46. ajánlási pontot. 
A 48. ajánlási pontban szintén Kövér László képviselő úr, valamint Harangozó Tamás, 

Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselők tesznek javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
15 igennel, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a 48. 

ajánlási pontban foglaltakat. 
Az 51. pontban Kövér László képviselő úr javaslata található. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)  
A bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az 51. ajánlási pontot. 
Az 52. ajánlási pontban Harangozó Tamás és képviselőtársai javaslata található. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
3 igen szavazattal, 14 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Az 53. pontban Csampa Zsolt alelnök úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárcaálláspontot.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
14 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság támogatta az 53. 

ajánlási pontban foglaltakat. 
Az 55. ajánlási pontban szintén Csampa Zsolt alelnök úr javaslata található. Kérdezem 

erről a tárcaálláspontot. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 

az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
14 igennel, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
Az 58. pontban szintén Csampa Zsolt alelnök úr javaslata található. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki 

tartózkodott? (Szavazás.)  
14 igennel, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a bizottság támogatta. 
Az 59. pontban szintén Csampa alelnök úr javaslata található. Kérdezem a tárca 

álláspontját.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  
A bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az 59. ajánlási pontban 

foglaltakat. 
A 64. ajánlási pontban Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba és képviselőtársaik - sokan - 

különböző javaslatokat tesznek. Erről szeretném kérdezni a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 64. ajánlási pontban foglaltakat? (Szavazás.) Ki az, aki 

ellenzi? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
1 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
Az ajánlási pontjaink végére értünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e olyan 

ajánlási pontunk, amelyről nem döntöttünk. (Senki sem jelentkezik.) 
Tisztelt Bizottság! Egyetlenegy bizottsági módosító javaslatról kell még döntenünk, 

eszerint az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításával kapcsolatosan a javaslat 10. §-
a módosulna, erről szeretném kérdezni a tárcaálláspontot. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Az 

indoklásra, kérem, adja meg a szót Ligeti úrnak. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ligeti úr, parancsoljon, öné a szó! 
 
DR. LIGETI MIKLÓS (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen a lehetőséget.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 10. §-ban a rendőrségi törvény 10. §-sal 

módosított 68. §-a lehetővé tenné, hogy a rendőrség nyomozóhatósági jogkörrel nem 
rendelkező szervei is a titkos információgyűjtés rezsimjéhez hasonló rendszerben jogosultak 
legyenek érzékeny, szenzitív adatok igénylésére. Ez a módosító indítvány a 
törvényjavaslatnak az erre vonatkozó rendelkezését annyiban pontosítja, amennyiben 
egyértelművé teszi, hogy a nyomozóhatósági jogkörrel nem bíró rendőrségi szervek is csak a 
kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények esetében 
jogosultak az ilyen adatkérésre. Tehát ez egy pontosító, az adatkezelést szűkítő javaslat, 
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amely szűkebb keretek közé szorítja azt, hogy a TEK és az NVSZ mikor jogosult ilyen 
adatokat igényelni. 

Köszönöm szépen a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 10. § 

módosításával kezdődő bizottsági módosító javaslatot támogatja. Kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
Tisztelt Bizottság! Napirendi pontjaink megtárgyalásának végéhez értünk. 

Megköszönöm az előterjesztőknek, a minisztérium képviselőinek a mai napi munkát és a 
képviselő uraknak is a mai napi munkájukat. További szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 48 perc)  

 
  

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


