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Kovács József altábornagy, KNSZ főigazgató-jelölt  
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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)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Básthy Tamás (KDNP) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Iváncsik Imre (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)  
Ágh Péter (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Tóth Gábor (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Dorosz Dávidnak (LMP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter  
Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
főigazgató-jelöltje  
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek  
Sabjanics István hadnagy (Katonai Biztonsági Hivatal)  
Dr. Ligeti Miklós főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 26 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 
jelentős késéssel kezdődő ülésén, amiért elnézést kérünk. Elsőként a határozatképesség 
megállapítására kerül sor. 9 fő személyesen van jelen, 7 fő pedig helyettesítési megbízást 
adott: Ágh Pétert Borbély Lénárd, Tamás Barnabást Földi László, Básthy Tamást jómagam, 
Tóth Gábort Vargha Tamás, Farkas Zoltánt Csampa Zsolt, Iváncsik Imrét Juhász Ferenc, 
Harangozó Tamást pedig dr. Dorosz Dávid képviselő úr helyettesíti. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására - a kiküldött meghívóhoz képest nem történt 
változás -: az első napirendipont-javaslat Kovács József altábornagy úr, a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása; a második 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló T/4863. számú törvényjavaslat; a harmadik napirendipont-javaslat pedig az egyes 
rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további 
törvénymódosításokról szóló T/5004. számú törvényjavaslat vitája. (Megérkezik dr. Budai 
Gyula.) A napirendi szavazás előtt megállapítom, hogy a létszám változott: 10 fő személyesen 
van jelen Budai képviselő úr megérkezésével, ekképpen a helyettesítésekkel együtt 18 fővel a 
bizottságunk határozatképes. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirendet a bizottság 
egyhangúlag elfogadta.  

Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-
jelöltjének kinevezés előtti meghallgatása 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk első napirendi pontunk tárgyalására. Nagy tisztelettel 
köszöntöm körünkben dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter urat és Kovács József 
altábornagy urat. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2011. 
november 28-ai módosítása előírja, hogy a honvédelmi bizottság kinevezése előtt 
meghallgatja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatói tisztségére jelölt személyt, és 
alkalmasságáról állást foglal. A miniszter úr jelezte, hogy az altábornagy urat a KNSZ 
főigazgatói posztjára jelöli. Elsőként a miniszter úrnak adom meg a szót, azt követően a 
főigazgató-jelölt úr következik, és utána hangoznak el majd a képviselői kérdések, 
vélemények. Miniszter úr, parancsoljon, öné a szó. 

 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szóbeli kiegészítése 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Szerencsére nagyon rövid lehetek, hiszen az altábornagy úr személyét 
illetően ugyanazokat a szuperlatívuszokhoz közeli gondolatokat tudnám megismételni, 
amelyeket néhány héttel ezelőtt már volt módom elmondani, és amelyekhez nagy örömömre a 
bizottság több oldaláról is jelentős erővel csatlakoztak a képviselő urak. Ez nem lehet 
véletlen, ez azt mutatja, hogy az altábornagy úr valóban a legalkalmasabb személy az idő 
közben, a legutóbbi találkozásunk óta létrejött Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
vezetésére. Ezért tehát miután szükséges volt az új szervezet megindulásának az előkészítése, 
logikusan történt döntés a tekintetben, hogy a december 1-jével a nagyobb és erősebb, 
nagyobb létszámú Katonai Felderítő Hivatal főigazgatói pozíciójára kinevezést nyert 
altábornagy úr a december 1-je és 31-e közötti időszakot természetesen immár az új szervezet 
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felállítására használja ki, és ennek az előkészítő munkálatait végzi. Alkalmasint az 
előterjesztésében vagy a kérdéseikre nyilván be fog önöknek számolni.  

Úgyhogy nagy tisztelettel ajánlom az ő személyét a javaslatba hozott pozíció 
tekintetében a tisztelt bizottság figyelmébe. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, miniszter úr. Altábornagy úr, parancsoljon! 
 

Kovács József altábornagy szóbeli kiegészítése 

KOVÁCS JÓZSEF altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-
jelöltje: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az eddigi szakmai pályafutásommal 
kapcsolatos dolgokat már jelentettem a bizottságnak az elmúlt bizottsági ülésen. A miniszter 
úr most elmondta, hogy december 1-jétől ennek felhatalmazása alapján is a Katonai Felderítő 
Hivatal főigazgatói beosztást töltöm be.  

Jelentem, hogy az elmúlt időszakban, az előző bizottsági meghallgatás óta 
gyakorlatilag a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat összevonásával kapcsolatos feladatok az 
erre vonatkozó törvény, illetve a miniszteri utasítás, valamint a közben elkészült Katonai 
Felderítő Hivatal főigazgatói és Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatói együttes intézkedés 
alapján elkezdődtek december 1-jével. A szervezési időszak vége április 30-a. A személyügyi, 
humán feladatoknak már több mint a 90 százaléka végrehajtásra került ezzel kapcsolatosan, 
gyakorlatilag december 20-ára a személyügy előkészítése befejeződik, az egyéb jellegű 
feladatok pedig a részletes terv szerint folyamatosan elindultak, zajlanak. Úgyhogy itt időben 
vagyunk, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat megalapítása zajlik. Január 1-jével a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat mind a két ága, mind a hírszerző, mind az elhárító ága 
működőképes állapotban folytatja a tevékenységét.  

Jelentem, befejeztem.  
 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönjük szépen, altábornagy úr.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, megkérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja 
Kovács József altábornagy úr kinevezését a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
főigazgatójává. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

15 igennel, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a 
főigazgatói kinevezést. 

Tisztelt altábornagy úr, gratulálok, a beosztásához sok sikert és jó egészséget kívánok 
mind a magam, mind pedig a bizottság nevében, és elnézést a bizottsági ülés eleji késésért. 
Köszönjük szépen a megjelenésüket.  

Tisztelt miniszter úr, köszönöm.  
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönjük szépen. További jó munkát! 
 
KOVÁCS JÓZSEF altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-

jelöltje: Köszönöm szépen. Viszontlátásra! (Dr. Hende Csaba és Kovács József távozik.) 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Rátérünk a második napirendi pontunkra: a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló T/4863. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm körünkben Tasnádi László kabinetfőnök urat a 
Belügyminisztérium részéről. A kiosztott, 2011. december 14-ei kiegészítő ajánlásból fogunk 
dolgozni, illetve dönteni. Elsőként a szokásoknak megfelelően a tárca álláspontját fogom 
kérdezni, azt követően szavazunk. Ha kérdés merül fel, kérem a tisztelt képviselőket, hogy a 
szavazás előtt jelezzék ezt.  

A kiegészítő ajánlás 142/1. pontjában Pichler Imre képviselő tesz javaslatot. Erről 
kérdezem a tárca álláspontját. Kabinetfőnök úr, parancsoljon! 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a javaslatban 

foglaltakat. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 142/1. 
ajánlási pontban foglaltakat.  

A 156/1. pontban szintén Pichler Imre képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 180/1. ajánlási pontot visszavonta az előterjesztője, ekképpen erről nem kell 

döntenünk.  
Tisztelt Bizottság! Ajánlási pontjaink, amelyekről dönteni szükséges, elfogytak. 

Kérdezem, hogy tud-e valaki olyanról, amelyről nem döntöttünk. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs ilyen, a napirendi pontot lezárom. 

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám) (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk harmadik napirendi pontunkra. Tisztelt bizottság, a 
harmadik napirendi pontunk az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint 
az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/5004. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. A 2011. december 14-ei kiegészítő 
ajánlásból fogunk dolgozni. A szokásos menetrend szerint elsőként a tárca álláspontját fogom 
megkérdezni.  

Tisztelt Bizottság! A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Harangozó Tamás, Iváncsik Imre 
és Molnár Zsolt képviselő urak tesznek javaslatot. Erről szeretném megkérdezni a tárca 
álláspontját.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca 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 igennel, 13 ellenében, 
tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 
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Az ajánlás 2. pontjában, amely összefügg a 3. pontban foglaltakkal, szintén dr. 
Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselő urak javaslata található. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5 igennel, 12 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

Az ajánlás 4. pontjában szintén Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt 
képviselő urak tesznek javaslatot, ez összefügg az 5. pontban foglaltakkal. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (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, 12 ellenében, 
2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta.  

Az ajánlás 6. pontjában Gulyás Gergely képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki 

ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta a 6. ajánlási pontban foglaltakat.  

Tisztelt Bizottság! Önök előtt található egy bizottsági módosító javaslat, erről is 
szeretném megkérdezni elsőként a tárca álláspontját, azt követően szavazunk. Kérdezem a 
Belügyminisztérium képviselőjét, parancsoljon! 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ kabinetfőnök (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja a bizottsági módosító javaslatot. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 12 igennel, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a bizottság a 
bizottsági módosító javaslatot támogatta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e olyan ajánlási pont, amelyről kellett volna 
döntenünk, de nem döntöttünk az imént. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a 
napirendi pontot lezárom. Az előterjesztőknek köszönöm a megjelenést, és további jó munkát 
kívánok! 

Tisztelt Bizottság! Napirendünk végéhez értünk. Megadom a szót Juhász Ferenc 
képviselő úrnak.  

 

Juhász Ferenc (MSZP) felvetése 

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen. Azt szeretném 
kezdeményezni, hogy a honvédelmi bizottság két témát tűzzön ki soron következő ülései 
valamelyikére. Egyrészt az elmúlt időszakban 2 ezer fővel csökkent a Magyar Honvédség 
létszáma a minisztériumi átszervezés okán. A honvédelmi törvény alapján ez a bizottsággal 
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egyeztetendő és annak bemutatandó feladat, ráadásul túl vagyunk rajta, ha jól tudom. A 
bizottság tekintélyének megőrzése érdekében minimum annyit érdemes elérni, hogy ezt 
napirendre tűzzük. Illetőleg tisztelettel kérem, hogy kérjünk egy, a helikopterajándékozással 
kapcsolatos tájékoztatást is. Az abszurd helyzet, hogy a magyar média és a sajtó ezzel 
érdemben foglalkozik, különböző hírek látnak napvilágot, ezekre a HM reagál, miközben 
egyébként a Honvédelmi Minisztérium a bizottságot nem tájékoztatja. Erre is van honvédelmi 
törvényi előírás, nevezetesen hogy fejlesztések tekintetében a honvédelmi bizottság 
kompetenciája fennáll, előzetes egyeztetés ebben a kérdésben indokolt. Nem állja meg a 
helyét, hogy majd akkor, amikor már mindent pontosan tudunk, és miközben egyébként most 
már sajtótéma, aközben az illetékes parlamenti bizottság meg nem foglalkozik vele. Kérem 
ennek megfontolását. Köszönöm.  

 

Elnöki reflexió 

ELNÖK: Tisztelt képviselő úr, akceptáljuk a kérését, egyeztetni fogunk a miniszter 
úrral, és előkészítjük ezeket az ügyeket.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e még valakinek kérdése, javaslata ügyrendi 
jelleggel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a mai napi munkájukat köszönöm, és 
további szép napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc)  

  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


