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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató a 2012. január 2-ai demonstráció rendőri biztosításáról  

Meghívottak:  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter  

Dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány  

2. Tájékoztató a 2011. évben végrehajtott szervezeti és humánpolitikai 

átalakításokról 

Meghívott:  

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 

3. a) A Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2008-2010. évi 

tapasztalatairól (J/5033. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

b) A Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2008-2010. évi 

tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati 

javaslat (H/… szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

Meghívottak:  

Független Rendészeti Panasztestület képviselői 

4. A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/5358. szám)  

(Általános vita)  

Meghívottak:  

Belügyminisztérium képviselői 

5. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4985. szám)  

(Dr. Dorosz Dávid (LMP) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

Meghívottak:  

Belügyminisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Tamás Barnabás (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) megérkezéséig Vargha Tamásnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) megérkezéséig Borbély Lénárd (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter  
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter  
Dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár  
Dr. Ujhelyi István országgyűlési képviselő (MSZP), az Országgyűlés 
alelnöke 
Dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke  
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Megjelentek  
 
Dr. Dankó István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Honvédelmi Minisztérium)  
Fráterné dr. Ferenczy Nóra (Független Rendészeti Panasztestület)  
Dr. Féja András (Független Rendészeti Panasztestület)  
Dr. Zalka Balázs szakértő (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat, dr. 
Kontrát Károly belügyi államtitkár urat és Hatala József urat, az Országos Rendőr-
főkapitányság vezetőjét, illetve Szegő tábornok urat.  

Elsőként, mielőtt határozatképesség megállapítására kerül sor, a magam és a bizottság 
nevében köszöntöm Jámbor Nándor képviselőtársunkat, bizottságunk megválasztott új tagját, 
és eredményes munkát kívánok neki. 

Megállapítom, hogy 12 fő személyesen van jelen, hatan pedig helyettesítési megbízást 
adtak, ekképpen 18 fővel bizottságunk határozatképes. 

Ujhelyi István képviselőtársunk jelezte, hogy az 1. napirendi ponthoz hozzászólni 
kíván, erre a Házszabály alapján van lehetősége, a 68. § (2) bekezdése értelmében. Tehát 
ügyrendi javaslatot tennék arra, hogy amennyiben képviselőtársunk szólni kíván a bizottság 
ülésén, ezt megtehesse. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött 
meghívónkhoz képest annyi változás történt, hogy a 4985. számú törvényjavaslat benyújtója, 
dr. Dorosz Dávid képviselőtársunk kérte, hogy önálló indítványát a következő ülésünkön 
tárgyaljuk meg. Ekképpen ezt ma nem vesszük napirendre. 

Továbbá felkérem majd a belügyminiszter urat, hogy az 1. napirendi pont elején 
röviden tájékoztassa bizottságunkat - a napirend tárgyától némileg eltérően - az elmúlt napok 
rendkívüli időjárásával kapcsolatban elvégzett intézkedésekről. 

Így tehát a napirendi javaslatom a következő: elsőként tájékoztató a 2012. január 2-ai 
demonstráció rendőri biztosításáról, a második javaslat tájékoztató a 2011. évben végrehajtott 
szervezeti és humánpolitikai átalakításokról, a 3. napirendipont-javaslat a) pontja a Független 
Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól, a 3. napirendi 
pontnak a b) pontja a javaslat szerint a Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 
2008-2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról országgyűlési határozati 
javaslat, 4. napirendipont-javaslatként pedig a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi 
XXIV. törvény módosításáról szóló T/5358. számú törvényjavaslat.  

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

Tájékoztató a 2012. január 2-ai demonstráció rendőri biztosításáról 

Rátérünk 1. napirendi pontunk megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm, ahogy már 
megtettem az elején, Pintér Sándor belügyminiszter urat és az államtitkár urat, illetve az 
országos rendőrfőkapitány urat bizottságunk ülésén. 

Mielőtt megadom a szót a miniszter úrnak, felhívnám a figyelmet arra, hogy a két 
hivatkozott anyag minősített, tehát mielőtt az abban írtak szóbeli ismertetésére kerülne sor, 
zárt ülést kell elrendelni, és jegyzőkönyvünk vonatkozásában a minősítés átvételére kell sort 
kerítenünk. Tehát kérném a miniszter urat, hogy ha esetleg minősített adatot említenének, 
akkor javasolja a zárt ülés elrendelését. 

Tisztelt miniszter úr, öné a szó, parancsoljon! 
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Dr. Pintér Sándor belügyminiszter rövid tájékoztatója a rendkívüli időjárási 
helyzetről 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Jó napot kívánok 
mindenkinek! Szeretettel köszöntöm önöket. Köszönjük a meghívást.  

Az elnök úr felkérésének megfelelően röviden tájékoztatnám a tisztelt bizottságot a 
rendkívüli időjárási helyzetről. 

A Meteorológiai Szolgálat előrejelzései egészen pontosan bemutatták azt, hogy mi 
várható Magyarország területén a múlt hét és az e hét időszakában: rendkívüli sarkvidéki 
hideg tört ránk, és erre azért volt időnk felkészülni. A rendőrség, a katasztrófavédelem 
közösen sajtótájékoztatót tartott Kontrát államtitkár úrnak az irányításával, vezetésével, ahol a 
közúti közlekedésnek a rendkívüli hidegben történő különleges voltára, a hóesésre, a 
hófúvásokban tanúsított magatartásra előzetesen felhívjuk a figyelmet.  

Az önkormányzatokkal is felvettük a kapcsolatot, az önkormányzatok részére 
közfoglalkoztatott munkaerőt biztosítottunk azért, hogy a rendkívüli hidegben az egyedül élő 
idős személyeknek a látogatását folyamatosan szervezzék meg, a veszélyhelyzetre hívják fel a 
figyelmet és segédkezzenek is. Ennek megfelelően a rendőrség a közutakon is rendkívüli 
szervezettséggel próbálta megakadályozni, hogy a gépjárművek elakadjanak, illetve az egyes 
tanyán lakóknak az életminőségében is igyekeztünk segítséget nyújtani. Amennyiben 
kívánják a képviselő urak, néhány fényképfelvétellel tudjuk illusztrálni, ahogy a rendőrök 
látogatták, sok esetben az idős személyek részére fát vágtak vagy pedig ellátták. Ha kívánják, 
ezt körbeadjuk és ezt meg lehet tekinteni. 

A munkánk eredményeképpen rövid időre voltak csak települések elzárva hófúvás 
vagy hóakadály miatt. Jelen pillanatban, ma reggelre négy település Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében el van vágva a külvilágtól, reményeink szerint a déli órákra ezt az állapotot meg 
tudjuk szüntetni. Összesen 461 esetben történt rendőri intézkedés a rendkívüli időjárás miatt, 
de a rendkívüli erőfeszítésünk ellenére a közutakon ketten kihűltek, de mind a két esetben, azt 
gondolom, a személyes magatartása a kihűlt személynek erősen hozzájárult ehhez. Súlyos 
sérüléses baleset is volt 27 darab és könnyű sérüléses baleset 88 eset.  

Azt gondolom, hogy jelen pillanatban megfelelően reagáltunk a rendkívüli hidegre, és 
remélem, hogy megfelelő módon tudjuk megakadályozni a további közúti baleseteket és a 
közúton elhalálozást, kihűlést. 

Még annyit szeretnék elmondani e tekintetben, hogy túlélőpontokat, melegedési 
pontokat hoztunk létre közösen az önkormányzatokkal, közösen a MÁV-val, ide a 
hajléktalanokat a rendőrök segítették eljuttatni. Jelen pillanatban, az éjszakai órákban a 
fővárosban hajléktalan közterületen nem tartózkodik. Röviden összefoglalva ennyiben tudnám 
elmondani.  

Bármilyen kérdésükre a képviselő uraknak tudok választ adni. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e 

bárkinek ehhez kérdése. Amennyiben nincs, akkor ismét a miniszter úré a szó az eredeti 
napirend tárgyában. Parancsoljon!  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatója a 2012. január 2-ai 
demonstráció rendőri biztosításáról 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Itt is egy rövid 
tájékoztatással szeretném nyitni. 

A január 2-án a Magyar Állami Operaháznál és annak környékén tartott rendezvények 
biztosításával kapcsolatosan kérdések merültek fel; ezek a kérdések úgy merültek fel, hogy a 
rendőri intézkedés nem volt megfelelő az adott területeken.  
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Nekem szakmai meggyőződésem az, hogy a rendőrség kellőképpen felkészült a 
demonstrációra, a demonstráció különösebb rendzavarás nélkül lezajlott. A felkészülés során 
a rendezőket felhívta a Budapesti Rendőr-főkapitányság képviselője, hogy megfelelő módon 
vegyenek részt a rendezők a rendezvény biztosításában. A rendezők előzetesen 5 ezer főben 
állapították meg a rendezvényen részt vevők számát, ennek megfelelően állították össze a 
rendezőket is. A későbbiekben a létszám meghaladta az 5 ezer főt, ugyanakkor a rendezők 
nem tudtak megfelelő mértékben felfejlődni ehhez a létszámnövekedéshez, de a rendőrség 
megfelelő tartalékállományokból tudott vezényelni az adott területekre.  

Úgy gondolom, hogy mind a televízió-felvételek, mind a fényképfelvételek egy 
nagyon higgadt, nyugodt rendőri magatartást tudtak bemutatni: egy sorfal állításával 
gyakorlatilag a munkájukat elvégezték. Hozzá kell tegyem, hogy fegyelmezettek voltak a 
tüntetők is, hisz mindössze egyetlen kötélkordon volt az - és ez elsősorban a tüntetőknél -, 
amely jelezte azt, hogy meddig menjenek a tüntetők, és ezt a kötélkordont nem lépték át, tehát 
betartották a rendőri elvárásokat.  

Egyetlenegy esetről van ismeretünk, amit nem a rendbiztos közvetített a rendőrség 
irányába, hanem a rendőrséget az ott megjelent tüntetők értesítették, hogy egy atrocitás kezd 
kialakulni, mert hét fő, akik arcukat eltakarják, belekötöttek a tüntetni vágyókba. A rendezők 
nem intézkedtek, ennek ellenére a rendőrség az állampolgári felhívásra megjelent a 
helyszínen, és kettéválasztotta a tüntetőket. Szeretném hozzátenni, hogy a jogszabályi alapok 
alapján ez a rendezők feladata lett volna, ennek ellenére a rendőrség ezt a feladatot átvállalta, 
és soron kívül intézkedésbe kezdett. A hét főt leigazoltatta a rendőrség, kérték, hogy az arcuk 
eltakarását szüntessék meg, az arceltakarás megszüntetésre került, ennek megfelelően 
folytatódott a további eljárás. 

Két rendőrnek a számát felírták a jelenlévők, hogy a két rendőr állítólagosan nem 
intézkedett, a felhívás ellenére nem abba az irányba indult, ahol az atrocitás kezdett 
kialakulni. Ebből megállapítottuk, hogy az egyik rendőr november 27-én, aki ezt a számot 
viselte, leszerelés hatálya alatt állt, tehát nem valószínű, hogy ott volt, több mint valószínű, 
hogy eltévesztették a számot, a másik rendőr meg más feladatot kapott: megpróbált először 
elindulni ebbe az irányba, de más feladatot kapott, mert a kollégái már a helyszínre érkeztek, 
és a megfelelő elválasztó kordont felvonták. 

Nagy tüntetésről van szó, létszámot nem merek mondani, de majd az MSZP 
képviselői, gondolom, a létszámot tudják mondani. Azzal, hogy egy ilyen jellegű tüntetésnél 
egy ilyen jellegű atrocitás történik, azt gondolom, nagyon sokan a világ minden táján - mind 
rendőri részről, mind a tüntetés szervezői részéről - kiegyeznének előzetesen.  

Tehát én úgy gondolom, hogy higgadt rendőri magatartás volt, szakszerű rendőri 
magatartás volt, és ennek megfelelően történtek az intézkedések. Akik szabályt sértettek, azok 
feljelentésre kerültek, és a feljelentés elbírálása pillanatnyilag is folyamatban van. (Bíró Márk 
és Földi László megérkeznek az ülésre.) 

Köszönöm szépen, előzetesen ennyit, és bármelyik kérdésfeltevésre vagy én, vagy a 
jelen lévő Hatala tábornok úr megfelelő választ tudunk adni. 

 
ELNÖK: Köszönjük, miniszter úr. Megkérdezem az altábornagy urat, hogy kívánja-e 

kiegészíteni az elhangzottakat. 
 
DR. HATALA JÓZSEF országos rendőrfőkapitány: Köszönöm, elnök úr, nem. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 
hozzászólásuk. (Jelzésre:) Iváncsik Imre alelnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
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IVÁNCSIK IMRE, a bizottság alelnöke (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Miniszter Úr! Köszönöm a szóbeli tájékoztatót. Sajnos, az írásbeli anyagot nem volt módom 
megnézni, mert olyan sorbaállás volt az anyag olvasásáért, hogy nem fértem hozzá, de 
kollégám megnézte, és tájékoztatott, hogy mit tartalmaz ez az előterjesztés. 

Nekem a kérdésem arról szól, hogy voltak-e arra mutató jelek, információk a 
rendőrség számára, rendelkezésre álltak-e olyan információk, amelyek arra utaltak, hogy egy 
harcias csoport tudatosan, szervezetten, önmagát az interneten is megjelenítő módon arra 
készül, hogy erőteljesen megzavarja ezt a békés demonstrációt, illetve voltak-e helyszíni 
tapasztalatai a rendőrségnek arról a rendezvény megkezdése előtt, hogy ez a bizonyos csoport 
meglehetősen hangosan, zászlót lobogtatva, jól láthatóan készülve akcióba lépni gyülekezett 
az Andrássy út és a Nagymező utca sarkán. 

Azért kérdezem ezt, mert mint résztvevő a pártom többi résztvevőjével együtt a Jókai 
utcáról indulva mindaddig zavartalan és békés tüntetés résztvevői lehettünk - ami gondolom, 
nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy ez bármikor előre bejelentett módon megtehető 
legyen. Úgy tudom, hogy azok, akik itt csoportosultak, és jól láthatóan az utcán szervezetten, 
felkészülten jelen voltak, nem kértek engedélyt erre, de önmagukat ellentüntetőnek nevezték 
az internetes szervezkedés közben.  

Azzal kellett szembesülnöm nekem is mint résztvevőnek, hogy ahogy odaérkeztünk a 
Nagymező utca sarkához, ez a csoport igen harciasan ránk rontott, taszigáltak, köpködtek, 
próbáltak bennünket kiszorítani, közénk vegyülni. Én akkor meglepve tapasztaltam azt, hogy 
a rendőrség nincs a közelben. Ezen én azért lepődtem meg, mert korábbi más tüntetéseken, 
ahol eleve tudott volt, hogy harcias, erőszakos ellentüntetők lesznek jelen, a rendőrség minden 
esetben nagyon korrekt és profi módon megelőző intézkedéseket tett, igyekezett az ilyen 
harcias ellentüntetőket jó előre elválasztani a várhatóan békés felvonulóktól és 
demonstrálóktól. Én hiányoltam, hogy ez most nem így történt.  

A kérdésem arról szól - ugye a miniszter úr hangsúlyozta, hogy szakmailag nagyon 
korrekt munkát végzett a rendőrség -, hogy ez így szakmailag rendben van-e. Voltak-e ilyen 
információk? Ugyanis eltelt körülbelül 10-15 perc intézkedés nélkül, és Ujhelyi István volt az, 
aki ott egy, az út túloldalán álldogáló rendőrnek szólt, hogy legyen szíves intézkedni, mert itt 
nagyon komoly és veszélyes dulakodás alakult ki. Erről felvételek is vannak, azonosítható, 
visszanézhető, nyilván a rendőrség is rögzített képeket, én magam is legalább egy félórás 
felvételt készítettem erről a dulakodásról, ami ott kialakult. Én hiányoltam az előrelátást és az 
előzetes intézkedést.  

Majd amikor a rendőrök megjelentek, akkor az első beavatkozásuknak az 
eredményeként nemhogy elválasztották volna ezeket a többségében egyenruhába öltözött és 
igen agresszív demonstrálókat a békés tüntetőktől, hanem szinte a soraink közé vezették őket. 
S amikor itt még élesebb dulakodás alakult ki, akkortól kezdve úgy láttam, hogy a rendőrség 
nagyon profi módon, szervezetten, a tőle elvárható módon elválasztotta ezeket a 
demonstrálókat tőlünk. Én azt hiányoltam, hogy erre nem volt előzetes rákészülés és hogy túl 
hosszú idő telt el az elkezdődött dulakodás és az eredményes elválasztás között, legalább egy 
20-25-30 perc lehetett ez az én megítélésem szerint.  

Ez a kérdéscsoport az, amire a miniszter úrtól választ kérek. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Én a következőt 

szeretném előrebocsátani: a rendőrség előre ismeretekkel rendelkezett arról, hogy néhányan 
ellentüntetést szerveznek. Ön azt mondta, alelnök úr, hogy nem így történt, hogy a rendőrség 
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erre felkészült. Én úgy pontosítanám, hogy ön nem tapasztalta esetlegesen, de a rendőrség 
felkészült rá.  

Az ellentüntetéshez a Hajós utcában meghatározott helyszínnel nyilvánvalóan 
engedélyt kértek. Na most, a rendőrségnek - szeretném idézni a gyülekezésről szóló ’89. évi 
III. törvényt - a felvonulásnál, a gyülekezéshez való csatlakozásnál nem szerepe az, hogy 
elválassza az oda igyekvőket. Ha a rendezvény közúton kerül megtartásra, akkor a 
rendezvény rendjének biztosításáról a szervezőnek kell gondoskodni. Itt a mi problémánk az 
volt, amit áthidaltunk rövid időn belül, nem volt az sem 20-25 perc, amíg ott a rendőrök 
felvonultak, ez visszakövethető a rádióadásokból, és nagyon szívesen meghívjuk az alelnök 
urat, hogy az első bejelentéstől, a rendőri sorfal felállásáig mérjük le közösen az időt, de a 
legnagyobb problémánk az volt, hogy a rendezőktől nem kaptunk semmiféle információt, se a 
rendezőktől, se a rendbiztostól.  

Van a törvény alapján egy rendbiztosi intézmény, aki a rendőrséggel együtt 
tevékenykedik. Ilyen jelzést nem kaptunk. De amikor a kollégák megkapták a jelzést, akkor 
felvonultak. Amikor a rendőrség bevonult, nyilván ketté akarta választani, és voltak, akiket 
beszorítottak első lépésben a másik oldalra, de úgy gondolom, hogy ezt felismerés után 
korrigálták, és a későbbiekben megfelelő helyre állították az embereket. Mint említettem, 
igazoltatták is ezeket az embereket, akik eltakarták az arcukat sállal, azokkal a sálat 
levetették, és megfelelő módon eljárást kezdeményeztek. Tehát itt a feltételezésben két 
alapvető különbség van. Egy, a Hajós utcában volt ellentüntetés szervezve, az ellentüntetést a 
rendőrség kellő távolságra próbálta meg kivinni, a két utca közé kivételesen még fémkordont 
is húzott fel, hogy arról az oldalról ne jöhessenek egymásnak, tehát szemből ne lehessen 
megközelíteni egymást. Sajnálatos módon a megközelítési útvonalnál, gyakorlatilag a 
Nagymező utca és az Andrássy út kereszteződésénél történt ez a probléma. 

Biztosíthatom az alelnök urat, hogy a rendőrség mind látható, mind nem látható 
módon jelen volt, tudta, és én azt gondolom, hogy sem olyan kellemetlenül túlreagált rendőri 
akció nem volt, sem olyan esemény nem volt, amely közvetlenül bárkinek az életét vagy a 
testi épségét veszélyeztette volna. Hangzavar volt, nemkívánatos cselekmény volt, ezt 
szeretném kihangsúlyozni, de életet, testi épséget veszélyeztető cselekményt mi nem 
tapasztaltunk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tóth Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csupán a hét főben jelzett, 

úgymond provokátorcsoport beazonosítása kapcsán érdeklődnék a miniszter úrtól, hogy ezzel 
kapcsolatosan bizonyos utóellenőrzések a szolgálatok részéről folyamatban vannak-e, 
magyarul köthető-e ez valami egyéb más körhöz, mert csak úgy spontán nem szoktak ezek a 
fiúk összeverődni, és élek a gyanúval, hogy ilyen provokátorok a korábbi időszakban is 
voltak, most is vannak és valószínűsíthető, hogy később is lesznek. Érdemes volna 
alkalmasint megnézni ezeknek az uraknak bizonyosfajta kötődéseit, akár ne adj’ isten más 
szolgálatokhoz, olyanról is hallott már a történelem, netán esetleg politikai csoportokhoz 
valami úton-módon beköthetőek-e. Ez egy minősített verzió, de azért érdekes lenne ennek a 
végigvitele. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés. (Jelzésre:) Dr. 

Harangozó Tamás képviselő urat illeti a szó, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt 

Miniszter Úr! Valóban, ha ennyit megenged, a televízió felvételein nagyon nyugodt 
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körülményeket lehetett látni, főleg a köztelevízió felvételein erről a demonstrációról. De nem 
akarnám elviccelni a dolgot, hiszen ez az akkori ügy is egyébként siralmas volt inkább, mint 
vicces. 

Én azt szeretném még egyszer pontosan rögzíteni, hogy tudomása volt-e a 
rendőrségnek arról, hogy szervezetten, pontos időpontban, pontos helyszínnel és pontos, 
megjelölt céllal bizonyos emberek ellendemonstrációt szerveznek, ennek a demonstrációnak, 
békés demonstrációnak a megzavarására készülnek. Ha erről tudomásuk volt, akkor miként 
készült fel a rendőrség ennek a kezelésére, hány rendőr állomásozott a Nagymező utca és az 
Andrássy út sarkán 18 órakor, pontos helyszínen, pontos időpontban, amikor is, ha jól 
olvastam egyébként azt a felhívást az internetről, ami nyilván a rendőrséghez is eljutott, 
hiszen a magyar sajtót is bejárta: „Ha nem tetszik - és akkor itt most kihagynám, hogy a 
politikai kultúra európai szintjét ne lépjük át, ezeket a jelzőket -, hogy a magyarok esküdt 
ellenségei elfoglalják az utcát, akkor ücsörgés és parlamenti szájtépés helyett gyere ki az 
Operához nagyon közeli Nagymező utca, Andrássy út sarokra január 2-án, 18 órakor, lásd a 
térképen, egy Árpád-sávos lobogóval vagy magyar zászlóval vagy bármilyen nemzeti 
jelképpel.” 

Nyilván ez a dokumentum a rendőrség birtokában kellett legyen, ha máshogy nem, a 
szervezők részéről, én úgy tudom, hogy eljuttatták, és én úgy tudom egyébként a szervezők 
beszámolójából, hogy a rendőrség megnyugtatta a szervezőket, hogy ezt a kérdést kezelni 
fogják. Szeretném kérdezni a miniszter úrtól, hogy ez már a kezelés volt-e, tehát az, hogy 18 
órakor egy szem rendőr pontosan azon az utcasarkon nem volt, hogy a parlament alelnökének 
kellett átrohanni a másik oldalra, akinek egyébként az első körben nyilvánvalóan a végrehajtó 
állomány egyik tagja azt mondta, nem az ő felelőssége és dolga ezt kezelni, nem is tudott 
segítségére sietni, hiszen azt mondta, hogy nem az ő dolga és más parancsot kapott, tehát neki 
máshol kellett állomásoznia, ez már a felkészülés és a megfelelő kezelés volt-e a rendőrség 
részéről.  

Azért kérdezem a miniszter úrtól, mert ez a rendőrség ezzel a technikai 
felszereltséggel, kiképzettséggel, amivel már a mostani időszakban van, például a meleg 
tüntetést tavaly nagyon professzionálisan, hasonló szituációban, izolálva egymástól a 
demonstrálókat és az ellendemonstrálókat, meg tudta oldani. Ugyanez a rendőrség néhány 
nappal vagy egy hónappal később, február 1-jén, szintén egy hasonló szituációban az Új 
Színház előtti demonstráció és annak megzavarása tekintetében nagyon professzionálisan, 
határozottan és egyértelműen föl tudott lépni a szélsőséges elegyekkel szemben. Valóban 
gondot okoz-e a rendőrségnek fölkészülni előre arra, hogy hét ember meg akar zavarni egy 
olyan rendezvényt - és akkor itt még egy pikírt megjegyzést szeretnék tenni a miniszter úrnak 
-, amelyik több tízezres, illetve akár százezres nagyságrendű is lehetett. Nyilván nem tudjuk, 
mert a BM erről nem adott ki közleményt, mint ahogy azt megtette a kormányt támogató 
békemenetről, azt hiszem, az egész ország csodálkozott rajta, hogy egy állami szervezetnek 
miért kell hétvégén berohannia a sajtóosztályra és közleményt kiadni, hogy szerinte hány 
ember volt ott. Valószínűleg inkább az a korrekt megközelítés, amelyet a miniszter úr most 
tett, hogy nem bocsátkozik számháborúba sem a rendőrség, sem a Belügyminisztérium. 
Szóval szeretném kérdezni, hogy ez már a felkészülés volt-e a miniszter úr meghatározása 
szerint, hogy ez megtörténhetett, ami ott megtörtént. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Először az első kérdésre 

válaszolnék. Úgy gondolom, hogy a rendőrség is és a szolgálatok is az elmúlt időszakban 
megfelelő professzionalitásról tettek tanúbizonyságot. Ennek a keretén belül, külön én nem 
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ellenőriztem ezt, de bízom a kollégáimban, hogy az ilyen jellegű tevékenységet megfelelő 
szakmai tudással és szakmai színvonalon kezelik.  

A második, Harangozó képviselő úr hozzászólásához. Mindenekelőtt szeretném 
megköszönni azt, hogy a rendőrség professzionalitását, felkészültségét nagy általánosságban 
itt elismerte. Én ezt köszönöm a rendőrök nevében, köszönöm a rendőrség parancsnokai 
nevében. 

Ugyanakkor csak egyetlenegy momentumban van köztünk egy kis ellentmondás: ez a 
momentum az, hogy mikor felkészült a rendőr erre a cselekményre, és tudott-e róla. Tudni 
tudtunk róla, ez természetes, több forrásból tudtunk róla, hogy egészen pontosan fogalmazzak. 
Meggyőződésünk szerint az az időintervallum, amíg a rendőrség felsorakozott, nem volt olyan 
hosszú, hogy itt bármilyen gond vagy probléma felmerülhetett. Hangsúlyozom még egyszer, 
nem volt se az élete, se a testi épsége senkinek veszélyeztetve. Hét emberről volt szó, és nem 
akarok tényleg visszatérni arra, hogy akár tízezrek, akár százezrek voltak ott, de hét ember, 
azt gondolom, megfelelő rendezői feltételekkel nem tudott olyan cselekményt elkövetni, 
amely jelentős mértékben befolyásolta volna mind a demonstráció célját, mind pedig a 
demonstráció minőségét és biztonságát.  

Tehát úgy gondolom, hogy a rendőrök kellő ismeretekkel bírtak a rendezvényről, kellő 
mértékig fel voltak készülve, és miután felvételek vannak különféle helyekről, azt gondolom, 
hogy volt olyan hivatalos személy a közelben, aki ha előbb elmérgesedik a dolog, mint ahogy 
az egyenruhás rendőri állomány kettéválasztja a tömeget, megfelelő módon közbe tudott 
volna lépni. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

(Jelzésre:) Ujhelyi képviselőtársunknak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. UJHELYI ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Miniszter 

Úr! Államtitkár Úr! Főkapitány Úr! Köszönöm a lehetőséget, és nem kérdést jöttem feltenni. 
Amióta az Országgyűlés alelnöke vagyok, nem is ültem be más bizottság munkájába, nem 
vagyok bizottsági tag, mert azt gondolom, hogy ebben a bizottságban is és máshol is 
szakavatott emberek ülnek, napi szinten foglalkoznak azokkal a területekkel, amelyek a 
bizottság hatáskörébe tartoznak. Nem dolgom beleszólni a munkájukba, hiszen nem tudom az 
előzményeket, nincsenek meg azok a háttérinformációim, amelyek például önöknek e 
tekintetben megvannak.  

Én egy kérést jöttem megfogalmazni Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz, akit én - jó 
értelemben mondom - nem politikusnak tartok, hanem szakembernek. Az a kérésem a 
miniszter úrhoz és kollegáihoz, hogy segítsenek abban, hogy védjük meg egymást a 
következő időszakban. Magyarországon a következő hónapokban egészen biztos, hogy civil, 
pártoktól, politikai mozgalmaktól teljesen független demonstrációk, megmozdulások és 
politikai pártok, szakszervezetek, érdekképviseletek által vállalt, szervezett 
tömegrendezvények sokasága várható; nemcsak Magyarországon, hát látjuk, hogy mi zajlik a 
világban. Ha Pintér Sándor szakember, miniszter úr és kollegái egy pillanatra is engednek a 
csábításnak, hogy a kormányzó politikai erő pártos érdekei szerint mozogjon az egyébként 
valóban felkészült és jó szakemberekből álló magyar rendőri állomány, akkor annak 
meglehetősen súlyos és mindenkire nézve beláthatatlan következményei lehetnek.  

Miniszter úr, nem hét ember volt ott, több. Miniszter úr, igenis veszélyben forogtak 
emberi életek, ha úgy tetszik, hiszen bármelyik pillanatban robbanhatott volna. Elég lett volna 
egy súlyosabb testi sértés bármilyen oldalról, ha valakinek begőzöl a feje, és kellőképpen 
távol voltak, mondhatni úgy, hogy több száz emberes sorfalon kellett hogy megérkezzenek az 
önök kollegái. Esélye nem lett volna egy pánikhangulatban a tömegnek - az egyébként 
valóban békésen, felelősségteljesen viselkedő tömegnek -, hogy megvédje a másikat vagy 
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saját magát. Ezt a kérést jöttem megfogalmazni, mert belülről én még ilyet nem éltem meg. 
Ott az a tizen-huszon perc - és önök is tudják, hogy percek alatt történhet súlyos testi sértés is, 
lehetnek következményei -, azt gondolom, nagyon nagy kockázatokat rejtett magában.  

Megtámogatva azt, amit Harangozó képviselőtársam mondott: ha a rendőrség tudott 
arról, hogy hat órakor a Nagymező utca sarkán heten ott lesznek provokációs szándékkal, 
akkor ott keményen fel kellett volna lépni az első pillanatban. Megkaptam az ön válaszát, 
hiszen írásbeli kérdéssel fordultam a miniszter úrhoz. A válaszában az utolsó bekezdésben ott 
van, hogy az országgyűlési képviselők miért nem fordultak ott a helyszínen a rendőrséghez.  

Szeretném önt megkérdezni, hogy mégiscsak valami hiba csúszott-e az első rendőrségi 
előkészítettségbe. „Azonban tényként rögzítendő” - írja alá a miniszter úr -, „hogy bár a 
képviselő urak a helyszínen nem kértek rendőri intézkedést, ennek ellenére az eljáró rendőrök 
több intézkedést is kezdeményeztek.” Ott a helyszínen kértünk rendőri intézkedést, de a 
közelben nem volt olyan rendőri állomány, amelyik egyébként képes lett volna intézkedni, ha 
tényleg nagy a probléma. Akár az ő testi épségük is veszélyben lehetett volna, hiszen - 
segítsetek szakszót találni - menetfelszerelés vagy nem is tudom, bevetési ruha nélküli, 
egyszerű járőri egyenruhában lévő rendőrkollegák, nagyon fiatal, láthatóan megszeppent 
kollegák álltak a túlsó oldalán az Andrássy útnak. Több száz emberen keresztül nagy nehezen 
sikerült őket odahívni. Ezt a kérést jöttem megfogalmazni pontosan azért - hadd ismételjem 
meg -, hogy vigyázzunk egymásra a következő hónapokban.  

Egyúttal szeretném mondani - pontosan azért, hogy érzékeljék, hogy igyekszem 
nagyon korrekten állni a rendőrség munkájához -, hogy az is idetartozik a történethez, hogy 
január 3-án én ragadtam tollat, és kértem önöket, hogy azonnal folytassanak le vizsgálatot; 
nem azért, mert valakit is meg kellene hurcolni, eszem ágában sincs, látják, azóta se 
folytattam ebben se sajtókampányt, se semmit, egyszerűen szerettem volna az önök figyelmét 
felhívni arra, hogy tavasszal vigyázzunk ezekre a demonstrációkra. 

Hogy egy pozitív tapasztalatot osszak meg önökkel: tegnap Borsod megyében elindult 
egy kis csapat ebben a bizonyos „Munkát, kenyeret!” menetben a 3-as út szélén, ott 
különösebb kérés nélkül, egyszerűen a bejelentésre - ahogy ezt a szervezők korrekten és 
törvényesen megtették - a Borsod megyei rendőrök folyamatosan vigyáztak rájuk, és 
segítették a munkájukat, ők is ugyanúgy fagyban és hóban. Tehát van pozitív példa, én ezt 
szeretném megköszönni az ottani rendőrkollegáknak, viszont zárómondatként még egyszer 
megismétlem, hogy tartok ettől, és ezért kérem önöket, hogy ne engedjenek a politika 
esetleges más irányú szándékainak, a rendőrség végezze a munkáját. 

Köszönöm szépen.  
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Annak ellenére, hogy nem kérdés volt, ha az 

elnök úr megengedi, akkor reagálnék rá. 
 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Először is azt hiszem, hogy alaposan 

tapasztalható az, hogy a magyar rendőrség az alaptörvénynek és a törvényeknek megfelelően 
cselekszik, nem politikai érdekeket követ, hanem a törvények betartását kéri mindenkitől, és 
ezek betartatásában vesz részt.  

Ezért azt szeretném mondani, hogy a rendőrség mindenkit megvéd, és a „védjük meg 
egymást” kérem a civilektől is, hogy tartsák szem előtt, és a különféle demonstrációk során, 
amelyeket az alelnök úr most előrevetített, azt kérem, hogy mind a civilek, akik részt vesznek 
ezeken a demonstrációkon, mind a rendezőik ezeknek a törvényeknek a betartásában és 
betartatásában működjenek együtt a rendőrséggel. 
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Magához az eseményhez kötődően szeretném azért elmondani azt is, hogy nem 
láthatóan, de jelen volt az adott eseménysorozatnál mintegy 80 bűnügyes is, akiknek nem 
kellett közbelépni az adott cselekménynél, de a cselekmény meghatározott túllépése során 
nyilvánvalóan - akár felfedve a rendőri mivoltát, akár a rendőri mivoltának a felfedése nélkül 
- intézkedett volna.  

Az, hogy mind a demonstrálók, mind a rendezők csak olyan rendőri erőt láttak, amely 
nem volt bevetési ruhába beöltözve, és amely a helyszínen ott állt nagy nyugodtsággal, 
higgadtsággal - én megszeppenést egyetlenegy rendőrnek az arcán se láttam. 

Hozzá kell tegyem, hogy miután az operaházi rendezvényre hivatalos voltam, én 
időnként kijöttem és ellenőriztem a rendőri magatartásokat. Ez volt az első, amit láthattak a 
demonstrálók és a rendezők. De ezen túl volt három század bevetési ruhában, beöltözött, 
intézkedésre kész rendőr. Három század. Ez a három század rendőr alkalmas arra mind 
kiképzettségénél, mind felszereltségénél fogva, hogy egy adott szituációban a demonstrálók 
között kialakult ellentéteket felismerve kettéválassza őket vagy egy adott területet 
megtisztítson. Ez a három század rendőr, ebben biztos vagyok, hogy semmilyen 
megszeppenést nem mutatott. De nem ez a lényeg. 

Az a lényeg, amit az alelnök úr mondott, és én köszönöm, hogyha ezt minden egyes 
parlamenti párt vagy parlamenten kívüli párt, amelyik demonstrációt szervez, magáévá tesz. 
Igen, a véleménynyilvánítás az természetesen szabad, mindenki tegye meg, ha az utcán akarja 
megtenni, igen, de a törvényes keretek között. A rendőrség vigyáz mindenkire és megfelelő 
felkészültséggel ott lesz, hogy a törvényeket betartsa és betartassa a résztvevőkkel. Ebben mi 
partnerek vagyunk mindenkivel, és köszönöm, hogy az alelnök úr emellett kiállt. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás képviselő úré a szó, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nem akartam már 

hozzászólni, de a miniszter úr ismét megerősítette, hogy, ha jól értettem, közel 80 bűnügyes 
kolléga civilben ott volt a környéken. Az előbb az egyik megszólalásánál azt mondta, hogy ott 
voltak a környéken, de nem avatkoztak be.  

Nem akarnám tovább ebbe az irányba vinni, én továbbra is azt állítom, hogy a Magyar 
Köztársaság rendőrsége, hogyha akarta volna, megoldotta volna ezt az ügyet. Én attól tartok, 
hogy inkább ilyen feltételezéssel vagy gyanúperrel éltünk, hogy nem feltétlenül voltak erre 
felkérve. A miniszter úrnak ezen előbbi megállapításai ezt a koncepciót egy picit erősítik. Én 
nem tudom, hogy a miniszter úr mi alapján állítja olyan bizonyosan, hogy ezek az emberek 
nem okoztak testi épségre vagy akár életre veszélyt, tán nemcsak ismerte őket a rendőrség 
vagy tudta, hogy nincsen náluk akár lőfegyver, szúrófegyver vagy akármi más. Amit én a 
képeken láttam, mert személy szerint azon a részén nem voltam a rendezvénynek, de 
képviselőtársaim át is élték, nekem nem úgy tűnt, hogy ez egy kiszámítható, békés tömeg 
lenne, ahol akár egy bicska vagy bármi más nem kerülhet elő bármelyik pillanatban. De erről 
ennyit. 

Azt szerettem volna kérdezni, de a miniszter úr ezt is megelőzte egy picit, hogy a 
miniszter úr személyesen részt vett-e a biztosításban, hiszen nyilatkozta, hogy személyesen 
nem volt benn az Operaházban, hanem kint állt az épület előtt és dolgozott. Tehát csak 
szemlézett-e a miniszter úr vagy részt vett-e hivatalosan is a biztosítás irányításában?  

A másik pedig, ehhez kapcsolódóan, ha már itt tartunk, ezeknél az ügyeknél, hogy ma 
a Millenárison lesz a miniszterelnök úrnak az évértékelő beszéde, és elég hangos tőle a 
közvélemény, hogy a környező utcákat is gyakorlatilag lezárták és még a gyülekezési jog 
hatálya alatt sem lehet tiltakozni a környéken. Ezt mi indokolja a miniszter úr szerint 
rendészeti szempontból, tekintve, hogy a miniszterelnök úr a minap meg tudott lógni a 
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Terrorelhárítási Központ felkészült kollégái elől, és a Blikk és a sajtó jelenlétében tudott a 
hajléktalanszállón Mátyás király módjára megjelenni? Tehát az ott rendben van-e, ott nem 
volt-e veszélyben a miniszterelnök úr élete? Ellenben hogyha egy évértékelőt tart egy védett, 
zárt objektumban, akkor ott korlátozni kell a környék lezárását. Akkor ez így rendvédelmi 
szempontból alátámasztható-e? 

Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy a december 23-ai rendőri intézkedéseknek, 
többek között akár velem szemben is, de más képviselőtársaimmal szemben is, a jogalapja a 
miniszter úr szerint pontosan mi volt. És Hatala főkapitány úrtól szeretném kérdezni, hogy az 
ombudsmani vizsgálatról tud-e valamit, hogy hogy áll ezekben az ügyekben, és hogy a 
rendőrségnek sikerült-e minden adatot átadnia az Ombudsmani Hivatalnak, amit kértek, 
hangfelvételt, képfelvételt, rádióforgalmazást satöbbi, satöbbi. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Tisztelt Miniszter Úr! Mielőtt megadnám a szót, felhívom arra a figyelmet, 

hogy elég sok sérelmét hallhattuk most Harangozó képviselő úrnak, de ezek nem részei a 
napirendnek (Dr. Harangozó Tamás: Ahogy a hóhelyzet sem!), tehát hogyha nem tud erre 
most tárgyszerűen válaszolni, akkor… - erre csak figyelmeztetni szerettem volna a 
képviselőket is, hogy legyenek szívesek az elfogadott napirend keretén belül feltenni a 
kérdéseiket. 

Miniszter úr, parancsoljon, öné a szó! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. Ez nem okoz, úgy 

gondolom, nehézséget, mert nem olyan kérdéseket vetett fel Harangozó képviselő úr, ami 
szakmai kihívást jelentene bárkinek is. (Derültség.) Én azt gondolom, hogy ezek általános 
kérdések. 

Onnét kezdem, hogy a miniszterelnök úr meglógott vagy nem lógott meg. Én azt 
gondolom, hogy a miniszterelnöknek, mint minden védett személynek, törvényadta joga, 
hogy lemondjon meghatározott esetekben a védelméről. A miniszterelnök úr lemondott a 
védelméről, így kívánta, gondolom, ellenőrizni azt, hogy mindent megtettünk-e annak 
érdekében, hogy a hajléktalanok megfelelő ellátásban részesüljenek, és az utcáról a rendkívüli 
hideg ellen egy megfelelő védelmet és akár élelmet is kapjanak. De azt gondolom, hogy ez 
minden védett személynek a joga, sőt, mi több, az, hogy ezt ellenőrizze, valamennyi 
parlamenti képviselőnek is joga. Úgy hiszem, hogy ezeken a túlélési pontokon örömmel 
látunk bárkit, és hogyha van javaslata vagy van hozzátennivalója, hogy hogyan tudjuk jobban 
megoldani a figyelmet, anyagilag hozzájárul bizonyos mértékig, azt meg pláne külön 
megköszönjük. 

A másik ilyen kérdés, hogy ezek szerint, miután lemondott a jogáról, nem azért van 
most a Millenáris környékén rendőri intézkedés, hogy a védelmét szolgáljuk, hisz szabadon, 
védelem nélkül jár mindenféle területeken is, hanem azért, hogy a közlekedést megfelelő 
módon biztosítani tudjuk a megfelelő színhelyre, területre. A területek lezárásának a 
kérdésébe, azt hiszem, nem mennék bele, mert az elmúlt időszakban itt rossz tapasztalatok 
voltak. Ezeket a rossz tapasztalatokat én szeretném átlépni és egy jó irányba befolyásolni.  

Az, hogy szolgálatban voltam-e, én úgy gondolom, hogy a kormány valamennyi tagja 
gyakorlatilag 24 órás szolgálatra esküdött föl, és hogyha nem fogyaszt alkoholt és valamilyen 
fáradtság nem akadályozza, akkor bármikor ellenőrizheti az irányítása alá tartozó szerveket. 
Nem irányítottam a területet, de ellenőriztem, és a vigyázó tekintet sokat segít mind az 
ellenőrzötteknek, mind pedig a tapasztalatokban annak, aki egy ilyen dolgot a későbbiekben is 
szeretne még felügyelni. 

Gyakorlatilag, azt gondolom, még egyetlenegy kérdés maradt, hogy miért 
intézkedtünk. Rendkívül egyszerű a dolog. Tehát hogyha itt egy demonstráció lett volna, 
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senki nem intézkedett volna. Itt arról volt szó, hogy megakadályozták az ország 
Parlamentjébe történő bejutást néhányan, meg kívánták akadályozni. Ez már nem fért bele 
ebbe a dologba. A mi megítélésünk szerint törvényesség kérdésében többekkel, mind 
szakértőkkel, bár mi nagyon jó szakértők vagyunk, az ügyészséggel is konzultálva azt 
mondtuk, hogy ez a személyes szabadság megsértése, és nem korrekt dolog, hogy az ország 
Házába való bejutásban a képviselőket, akár önt, képviselő úr vagy bárkit a jelen lévők közül 
akadályozzanak. Ez az ország Háza, ennek megfelelő tiszteletet kell adni, és ezt a tiszteletet 
meg kell követelni mindenkitől. Mindenkitől. Semmi mást nem tettünk, csak az ország 
Házába való bejutást biztosítottuk a képviselőknek. Nem korrekt láncot húzni, nem korrekt 
egy kisebbségi csapatnak ezt megakadályozni. Ezt szeretném itt most a köz érdekében 
mindenkivel tudatosítani: mi a későbbiekben is biztosítani fogjuk a Parlamentbe való 
bejutását a képviselőknek, akár ezt komolyan veszik azok, akik le akarják zárni, akár nem 
veszik komolyan, mi mindig komolyan fogjuk venni, és ebben kérem valamennyi 
országgyűlési képviselőnek és valamennyi parlamenti pártnak a segítségét. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Altábornagy úr, parancsoljon! 

Dr. Hatala József rendőr altábornagy kiegészítése 

DR. HATALA JÓZSEF országos rendőrfőkapitány: Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! 
Az ombudsman levelében a szükséges anyagokat a vizsgálatához, amit úgy ítélt meg, hogy 
kell, megkérte. Február 7-ei határidőt szabott meg az anyagok megküldésére. Tájékoztatom a 
képviselő urat, hogy a levélben megfogalmazott minden egyes anyagot és hangfelvételt az 
ombudsmannak biztosítani fogjuk. Meggyőződésem, hogy az ombudsman e területen eddig 
végzett vizsgálataival kapcsolatosan a mostani tevékenységük is összhangban van, közösen az 
ombudsmani hivatallal kialakított gyakorlatunknak ez az eljárás is meg fog felelni. Emellett a 
Rendészeti Panasztestülethez is megérkezett az önök beadványa, a panasztestület kérésének 
megfelelően a szükséges anyagokat átadtam, illetve úton vannak a testület felé.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Ujhelyi István képviselő úrnak. 

Parancsoljon! 
 
DR. UJHELYI ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nem élek vissza a 

türelmükkel. Harangozó úr feltett egy kérdést december 23. kapcsán, és a miniszter úr válasza 
most engem egy megjegyzésre sarkall. Pontosan azért vetődött fel sokakban a január 2-ai 
tüntetés kapcsán, hogy vajon politikai érdeket szolgáló rendőrségi magatartás volt-e - amit 
feszegettünk -, hogy nem voltak a helyükön akkor, amikor kellett volna, 18 órakor a 
Nagymező utca sarkán a rendőrök. Ezt azért feszegetjük, mert december 23-át egészen 
másképp látjuk, mint ahogy a miniszter úr most megfogalmazta. Súlyos félrevezetése a 
közvéleménynek azt állítani, hogy azért kellett a rendőrségnek intézkednie, hogy az 
Országgyűlés képviselői bejussanak a munkahelyükre. December 23-án meggyőződősem 
szerint politikai döntés született, hogy a rendőrség milyen magatartást tanúsítson az ott 
demonstrálókkal szemben.  

Ezért jó, hogy napirenden van az ügy, a kettő együtt, ha úgy tetszik, mert erre 
szeretném felhívni a figyelmet, és nem szabad, hogy ez megtörténjen a jövőben, mert ez 
okozhat súlyos károkat. A miniszter úr a kocsijával együtt be tudott jutni december 23-án a 
Kossuth téri parkolóba, mint ahogy egyébként nagyon sokan mások is be tudtak jutni, minden 
képviselő a helyén volt, legfeljebb késve. (Dr. Pintér Sándor: És miért késett?) Erre mondják 
azt osztályfőnökök, hogy hamarabb kell elindulni, ha tudják, hogy milyen közlekedési 
viszonyok várják őket. (Dr. Pintér Sándor: Jó vicc!) Nem viccnek szánom. Éppen ezért 
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mondom, hogy a képviselők abban nem voltak akadályozva, hogy bejussanak a 
munkahelyükre, mint ahogy a miniszterek sem. Egészen másképp látjuk december 23-át, de 
megígérem, hogy nem kérek a továbbiakban szót, csak a miniszter úr válaszára muszáj volt 
ezt a megjegyzést fűznöm. 

 
ELNÖK: Ez a hozzászólás viszont egy rövid megjegyzésre engem is sarkallt. Én nem 

tudtam bejönni az Országház épületébe, képviselő úr. (Farkas Zoltán: Én se!) Nem tudom, 
hogy egy épületbe járunk-e, de egészen felháborítónak tartom azt, amit most mondott. (Dr. 
Ujhelyi István: Háborodjon fel, elnök úr!) Tehát egészen felháborítónak tartom, képviselő úr, 
és ha azért kért szót, hogy ilyenekkel tévessze meg a közvéleményt, akkor szerintem egészen 
méltatlanná vált a mai bizottsági ülés hangvételére. Több száz képviselő nem tudott bejönni a 
Magyar Országgyűlés épületébe, ezt ön is pontosan tudja. Ne űzzön sportot a tények 
meghamisításából! 

Miniszter úr, parancsoljon! Öné a szó. 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Két mondatot szeretnék én csak előzetesen 

mondani, és Kontrát Károly urat kérném majd meg a nyilatkozatra.  
Képviselő Úr! Alelnök Úr! Ugye az azért valós dolog, hogy a gépkocsijukkal nem 

tudtak behaladni akaratuk ellenére? Azért ez valós dolog. Mint említettem, mi törvények 
szerint dolgozunk, és minden törvényt betartunk. A Legfelsőbb Bíróságnak van egy 
állásfoglalása, amely szerint a személyes szabadság korlátozását jelenti az is, ha valaki a 
gépjármű elé állva nem engedi el a gépjárművet. Ezt a legfelsőbb bírósági állásfoglalást - 
természetesen mielőtt még az intézkedést az országos rendőrfőkapitány kiadta volna - 
értékeltük, elemeztük; több ilyen állásfoglalás van. Tehát a törvények szerint, a Legfelsőbb 
Bíróság szerint személyes szabadság megsértése volt az, hogy a gépjárműveket nem engedték 
előzetes jelzés szerint be a Parlament parkolójába. Erről a jogi helyzetről, ha kívánja a 
képviselő úr, a kivonatot nagyon szívesen el tudom küldeni.  

Kontrát Károly úrnak átadnám a szót, elnök úr. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ujhelyi képviselő urat arra 
szeretném emlékeztetni, hogy 2011. december 23-án délelőtt ön vezette a parlament ülését. 
(Dr. Ujhelyi István: És be tudtam jutni!) Ön vezette az ülést, és amikor a napirend előtti 
felszólalások végére ért a tisztelt Ház, akkor ön kárörvendő vigyorral vagy mosollyal, ahogy 
tetszik, körbenézett, közben telefonált, és bejelentette, hogy szünetet rendel el - ugye, így volt, 
képviselő úr -, mert a Ház nem határozatképes; ez a parlament jegyzőkönyvéből nyomon 
követhető. Tehát ön tudott arról, hogy a Ház nem határozatképes, hiszen ön rendelt el 
szünetet, és akkor nem igazak azok a szavai, amelyeket ennek előtte mondott, hogy ez a 
december 23-ai demonstráció nem okozott ilyen jellegű gondot. Kérem, tisztelt képviselő úr, 
mondjon igazat! 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: A napirendtől már jelentősen eltérünk, ezért az 1. napirend tárgyalását 

lezárom. Megköszönöm a miniszter úrnak, az altábornagy úrnak és az államtitkár úrnak a 
megjelenést, és öt perc technikai szünetet rendelek el. (Dr. Pintér Sándor: Köszönöm a 
rendőrség támogatását előre is mindenkitől. Köszönöm szépen.) 

 
(Szünet: 10.55 - 11.07) 
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Tájékoztató a 2011. évben végrehajtott szervezeti és humánpolitikai 
átalakításokról 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Folytatjuk 
ülésünket. Rátérünk elfogadott napirendünk 2. pontjára. Nagy tisztelettel köszöntöm 
körünkben dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter urat és dr. Dankó István jogi és igazgatási 
ügyekért felelős helyettes államtitkár urat. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pont tárgyalását december 15-ei ülésünkön 
kezdeményezte Juhász Ferenc képviselőtársunk - mostani, idei első ülésünkön kerítünk erre 
sort. Az elfogadott napirendi pontunk, 2. számú napirendi pontunk címe: tájékoztató a 2011. 
évben végrehajtott szervezeti és humánpolitikai átalakításokról.  

Megadom a szót a miniszter úrnak, parancsoljon! 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter tájékoztatója 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Kedves Képviselőtársaim! A 2011-ben végrehajtott szervezeti változásokról összességében 
elmondható, hogy a hatékonyabb állami működés megvalósítására irányuló célok elérését 
szolgálták, és egyben az ország költségvetési forrásainak a szűkösségét is tükrözték. A 
célszerűségi szempontok figyelembevételével olyan szervezeti összevonásokra, 
átszervezésekre került sor, amely a hatékonyságot fokozta, valamint a katonai szervek 
létszámarányait javította és a széttagolt háttérintézményi struktúrákat egységesítette.  

Ennek megfelelően elmondhatom, hogy a kormányváltás óta a honvédelmi tárcához 
tartozó költségvetési szervek száma ötvenről negyvenötre csökkent. A minisztériumban a 
közigazgatási feladatokat ellátó főosztályi struktúra mellett a Honvéd Vezérkarnál a magyar 
hagyománynak és a NATO-parancsnokságoknak, azok struktúrájának is jobban megfelelő 
csoportfőnökségi rendszer került kialakításra. A háttérintézményeknél jelentősen csökkent a 
vezetési szintek és a vezetői beosztások száma.  

Egy táblázatot osztottunk ki, talán a képviselők is megkapták, nemcsak a sajtó, a 
rendfokozati állománycsoportok csökkenését illusztrálja ez a táblázat. 2010-ben 5 
altábornagyi rendfokozat volt rendszeresítve, csak példaként mondok néhányat, 2012-ben 2; 
2010-ben 15 vezérőrnagyi rendfokozattal rendszeresített beosztás volt, ’12-ben 5; 
dandártábornoki hely 32 volt 2010-ben, ’12-ben 26; ezredesi hely 341-ről 227-re módosult, az 
alezredesi helyek száma pedig 1275-ről 1025-re.  

Az átalakítások nagyon lényeges mozzanata volt a november 15-ével végrehajtott 
szervezeti intézkedés, amely 1204 vezető beosztást szüntetett meg a vezető szerveknél és a 
háttérintézményeknél. Ez azzal a rendkívül jelentős hatással járt, hogy az a Magyar 
Honvédség, amely korábban a NATO-tagállamok közül az egyik legrosszabb képet mutatta a 
vezetők és a vezetettek arányát - most nagyon leegyszerűsítem - tekintve, egyből az élre 
ugrott. Míg korábban a vezető szervek és háttérintézmények aránya 24 százalék volt, és 
értelemszerűen 76 százaléknyi volt a vezetett alárendelt szervezetek létszámaránya az 
összlétszámon belül, addig drámai módon megjavult ez az arány, 8 százalék ma az 
irányítóknak a létszáma, tehát 24-ről 8-ra csökkent le, és ennek megfelelően 92 százalékra 
nőtt az alárendelt szervezeteknek a száma. 

Nyilván ez az 1204 rendszeresített beosztás megszüntetése nem érintett ennyi főt, 
hiszen itt nagyszámú betöltetlen beosztás megszüntetésére is sor került, valamivel több, mint 
800 fő volt érintve valóságosan az átszervezéssel, ők különböző irányba mozdultak el, volt, 
aki kivált a rendszerből, de nagyon sokan átkerültek a vezető szervektől a csapattagozatba, 
tehát az irányítóktól az irányítottak oldalára. Egész pontosan 817 fő a tényleges 
létszámcsökkentés. 



- 19 - 

Azt tudom tehát önöknek jelenteni, hogy az elmúlt esztendőben és részben már 2010-
ben megkezdtük az átalakítást, egy olyan átszervezést hajtottunk végre, amely egy korszerű, 
áramvonalas, sokkal kevesebb felesleges bürokratikus kapacitást tartalmazó rendszert jelent, 
mint a kormányváltás idején megörökölt struktúra volt. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk 
arra, hogy az egyes átalakítások ne érintsék a Magyar Honvédség katonai képességeit, sőt 
sokkal inkább az volt a célunk és a célkitűzésünk, hogy a felesleges bürokratikus ballasztoktól 
való megszabadulás, a túlságosan széttagolt szervezet helyett az egyesítések során 
felszabaduló és leépített létszámok következtében egy sokkal inkább működőképes, fürgébb, 
hadra foghatóbb szervezet álljon elő.  

El szeretném mondani önöknek csak példaként, hogy a Központi Pénzügyi Hivatal 
létszámát például 555-ről 342 főre csökkentettük, a Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 
létszáma 516 főről 355-re csökkent, tehát láthatóan olyan kapacitásokat építettünk le, amelyek 
közvetlenül a honvédség harcértékét nem befolyásolták, és ezt nem segítették. Nagyon 
lényeges lépés tulajdonképpen a Honvédkórház hadrendi elemmé válása, és a vezérkari főnök 
közvetlen szolgálati alárendeltségébe helyezése, ez megteremtette ugyanis a lehetőséget arra, 
hogy a korábban széttagolt honvéd egészségügyet újra egyesítsük, és így az MH Dr. Radó 
György Honvéd Egészségügyi Központ be tudott olvadni a Honvédkórház szervezetébe. Ez 
önmagában 266 fős létszám-megtakarítást eredményezett úgy, hogy egy szemernyit sem 
csökkent a honvéd egészségügy teljesítőképessége. 

Ugyanilyen lényeges változás, amiről részletesen jelentettünk már önöknek, hogy 
2012. január 1-jei hatállyal a korábbi két katonai titkosszolgálat egy közös keretben, Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatként működik. Nem akarom most mondani, mert túl sokan 
vagyunk, hogy mekkora létszám-megtakarítással járt, de ugyanilyen jelentős létszám-
megtakarítást hozott úgy, hogy szakmai, katonai képességet nem veszítettünk. És ha már a 
szervezeti átalakításoknál tartunk, nyilván jelentős változás az is, hogy a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem a január 1-jével megalakuló Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
karaként folytatja tovább a tevékenységét, ez szintén jelentős létszám-megtakarítást 
eredményező változás.  

És a teljesség kedvéért megemlítem azt is, hogy január 1-jétől a Katonai Ügyészség 
már nem tartozik a Magyar Honvédség állományába, hanem a Legfőbb Ügyészség 
szervezetébe került átadásra az a kiváló katonai ügyészi gárda, amely a jövőben továbbra is 
elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a korábbi időszakban a honvédség szervezeti 
keretében megtett, ugyanakkor a korrupció elleni küzdelem egyik központi szereplőjévé is 
válik. 

Örömmel jelentem azt is - ha már a szervezeti átalakulásnál tartunk -, hogy miközben 
a vezető adminisztratív, bürokratikus szerveknél jelentős egyszerűsítés és létszámarány-
javítás történik, eközben az önkéntes tartalékos rendszer építése gőzerővel folyik, vagyis a 
végrehajtó csapattagozatban a honvédség jelentős erősödésen megy és fog átmenni a jövőben. 
Január 1-jével nyitottuk meg a jelentkezési lehetőséget az önkéntes tartalékosi rendszerbe, 
több mint négyezren regisztráltak már, több mint négyszázan átestek már a komplex 
alkalmassági vizsgálaton, és tegnapelőtt az első csoport letette az esküt, és aláírta a 
szerződéseket is. 

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, 
hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő urat illeti a szó. 

 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Kedves Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Amikor ennek a napirendi pontnak a 



- 20 - 

megtárgyalását kezdeményeztem, akkor nem egyszerűen ezt azért tettem, mert éppen úgy 
tartotta kedvem, hanem azért, mert ez egy törvényi kötelezettsége a Honvédelmi 
Minisztériumnak, hogy tudniillik beszámoljon a szervezeti változásokról és a létszámarányok 
változásairól.  

Csalódott vagyok amiatt, hogy ebben a pillanatban a sajtó képviselőinek kiosztatott 
valami, amit a bizottsági tagok nem kapnak meg. Azért vagyok csalódott, mert azt a fajta 
gondolkodást és azt a fajta mentalitást bizonyítja, ami arról szól, hogy ezek a demokratikus 
játékszabályok nem annyira fontosak. Énszerintem meg fontosak, mert ma nekem, holnap 
meg a másiknak adja meg a kontroll lehetőségét;ennyi, nem több. Az ezzel kapcsolatos 
döntések kompetenciája, felelőssége és minden más teljesen természetesen a mindenkori 
Honvédelmi Minisztériumot, annak vezetőjét terheli, ehhez nyilvánvalóan megkapja a 
parlamenti többség támogatását; nincs ezzel probléma. 

Akkor is megkapja, hogyha a létszámleépítés, a karcsúsítás, a hájleszívás és a még 
bármilyen más minősítő jelzővel illethető változás az alapvetően költségvetési 
megfontolásokból indul ki. Ez egy politikai döntés volt, hogy tudniillik a Magyar Honvédség 
jelentős költségvetési megvonásban részesül, és ennek óhatatlanul az a következménye, hogy 
csökken a létszám, és ennek teljesen természetesen az a következménye, hogy bizonyos 
helyekről bizonyos létszámot már nem lehet csökkenteni, éppen ezért szervezeti változások is 
kellenek. Emellett bizonyosan úgy van, hogy új koncepció, új helyzet, valószínűleg ezek 
indukálnak még egyébként új szervezeti változást. De hogyha most megkérdezném itt a 
Honvédelmi bizottság tagjait, hogy csak úgy magukban mondják már el körülbelül, hogy 
akkor milyen szervezeti elemekkel rendelkezik ma a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd 
Vezérkar, amit mi ellenőrzünk egyébként parlamenti jogosítványaink alapján, körülbelül mi 
történik a rendszerben, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy kínban lennénk, én 
magam is, pedig én rendszeres kérdezője vagyok a miniszter úrnak, írásban nagyon sok 
információt megkaptam az elmúlt időszakban, nyilvánvalóan a képviselőtársaim is ebből 
tájékozódhattak. 

Summa summarum: én azt szeretném, hogyha ezen a témán túl a következő alkalmak 
valamelyikén a haditechnikai fejlesztés irányaira vonatkozó előterjesztés is szerepelne a 
Honvédelmi bizottság napirendjén, és mindig, amikor annak törvényes feltételei fennállnak, 
akkor a Honvédelmi bizottság tagjai, akár elektronikus úton, akár más módon és formában 
kaphassák meg ezeket az információkat.  

Én köszönöm a tájékoztatást, nyilvánvalóan ennek a szakmai oldalába a Honvédelmi 
bizottság beleszólni nem kompetens, én magam sem. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy 
talán a Honvédelmi Minisztériumnak is érdeke lehet, hogy az őt támogató civil lobbisták, 
mert hiszen mi magunk elvileg azok lennénk, a legalaposabb képpel rendelkezzenek adott 
témában, pontosan tudják azt, hogy mi miért és hogyan történik, mert ennek megfelelően 
lehet egyébként összehasonlítani majd költségvetési tételeket költségvetési tételekkel, 
adatokat adatokkal, szervezeti változásokat szervezeti változásokkal. 

Erre szeretném biztatni magunkat, ezért kértem én ennek a napirendnek a tárgyalását, 
megállapítva azt a sajnálatos tényt, hogy a Magyar Honvédség létszáma jelentősen csökken, 
nem tud mást tenni a honvédelmi miniszter, minthogy csökkenti a létszámot, nem tud mást 
tenni, mert egyszerűen a rendszer fenntarthatatlan és működésképtelen lenne különben. 

Az, ami a védelmi tartalékos és egyéb tartalékos állomány, önkéntes tartalékos 
állomány beállításával kapcsolatos, azt azért lássuk be, hogy egyik oldalról egyébként 
statisztikajavító és sok ember lelkiismeretét feloldó döntéssorozat, de a helyzet az, hogy 
tulajdonképpen 16 százalékkal megzsarolt, az állásával megzsarolt emberek egy része vállal 
ilyenfajta munkát, amit én egyébként nagyon örvendetesnek tartok, csak maga a motiváció, 
lássuk be, azért kétes értékű. 
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Összességében azt szeretnénk, hogyha az új honvédelmi törvény értelmében, 
emlékeznek rá, képviselőtársaim, a miniszter úr itt ígéretet tett arra, hogy elektronikus 
formában megkapjuk azokat az előterjesztéseket, amelyeket a Honvédelmi Minisztérium 
készít. Idáig nem kaptunk, de bízom abban, hogy a következő időszakban, éppen a bizottsági 
tagok tájékoztatása teljes körűvé tétele érdekében erre is sor kerül. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Határozottan meg kell hogy védjem a miniszter urat, 

mert minden egyes írásbeli, szóbeli kérdés a rendelkezésünkre áll, több alkalommal tartott 
ötpárti egyeztetéseket. Tehát ilyen szempontból, azt gondolom, hogy az egyik legaktívabb és 
legkészségesebb minisztérium, és ezt most tudom, hogy önöknek nehéz lesz elhinni, de nem 
politikai lojalitásból mondom, tényleg a bizottság tapasztalata szerint a Honvédelmi 
Minisztérium minden egyes megkeresésre, mint ahogy egyébként az ön által javasolt mai 
napirendre is azonnal rendelkezésre áll, és ráadásul a legtöbb esetben a miniszter úr maga 
képviseli a honvédelmi tárcát, tehát a legmagasabb szinten biztosítja az információk 
megadását. Úgyhogy ilyen értelemben én nem aggódom a bizottság tájékozottságáért. Ezzel 
együtt természetesen ennek a bizottságnak, ahogy ön is elmondta, a feladata az a civil 
kontroll, amelyet igyekszünk ellátni, csak szerettem volna hangsúlyozni, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium jelenlegi vezetése kapcsán e téren én nem tapasztalatok problémát. 

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

Én is csak csatlakozni szeretnék az elnök úrhoz, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy a 
miniszter urat már két alkalommal hallgattuk meg hivatalosan a törvényi keretekből fakadóan, 
egyszer jelöltként, és akkor is elmondta már a szándékait eléggé egyértelműen, másodszor 
gyakorlatilag már az elmúlt egy éves teljesítését is, a minisztériumnak a strukturális 
változtatását. Én úgy gondolom, ha azt nézzük, hogy akár a két titkosszolgálattal kapcsolatos 
összevonások keretében személyesen megjelent a miniszter úr és elmondta, hogy ők hogyan 
kívánják vagy hogyan kívánják úgy átszervezni, hogy hatékonyabb legyen, racionálisan 
működjön a két titkosszolgálat, úgy gondolom, hogy azért ezek elengedhetetlen, nemcsak 
érdemek, de pozitívumok a minisztérium részéről.  

Én azért emlékeztetném a miniszter urat - már a volt miniszter úrról, Juhász Ferenc 
miniszter úrról beszélek -, hogy a minisztersége időszakában volt egy úgynevezett 
haderőreform, amit Táborfalván kaptunk meg, ott még egy előzetes egyeztetés sem volt önök 
részéről, hogy egyáltalán milyen alakulatot kívánnak bezárni, melyek azok a fegyvernemi 
kultúrák, amik gyakorlatilag eltűntek máról holnapra, akár a pécsi tüzérekről beszélek, akár 
lehetne sorolni. Úgyhogy egy picit én úgy gondolom, hogy ha az önmérsékletet gyakorolnák, 
én azt nagy tisztelettel megköszönném. Az elmúlt ötpárti egyeztetéseken Iváncsik alelnök úr 
méltatta a minisztériumnak azt a pozitív hozzáállását, amellyel gyakorlatilag a legalaposabb 
részletekbe is gyakorlatilag belepillanthattak az ötpárti egyeztetésen részt vevő 
képviselőtársaink. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha némi kommunikációt folytatnának 
egymás között, akkor az pozitív lenne. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a miniszter urat, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. (Dr. 

Hende Csaba jelzi, hogy nem.) Amennyiben nem, megadom a szót Iváncsik Imre alelnök 
úrnak, parancsoljon! 
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IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm alelnöktársamnak, hogy megszólított, bár eredetileg nem szándékoztam 
hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz. 

Hát nem pontosan úgy van az, ahogy ő mondja, hiszen amellett, hogy valóban 
fontosnak tartom az érdemi párbeszédet, és minden alkalommal megköszönöm, hogyha erre 
mód nyílik, és igyekszem rajta fölkészülten, természetesen egyeztetett véleményt tolmácsolva 
részt venni, majd azt követően a képviselőtársaimat újfent tájékoztatni arról, hogy egy ilyen 
egyeztetésen mi történt, tehát a köztünk lévő kommunikációval az égvilágon semmilyen 
probléma nincs. Kifejezetten azt szoktam hangoztatni az ilyen egyeztetéseken, hogy az volna 
kívánatos - remélem, hogy majd ebbe az irányba is tudunk haladni -, hogy megfelelő idővel a 
benyújtás előtt vagy a véglegesítés előtt legyen mód véleményt mondani. Nyilván ez nem 
kötelezettsége a tárcának, tehát ezt nem úgy teszem szóvá, minthogyha valamilyen törvényi 
mulasztást tennék szóvá, hanem azért tanácsolom ezt minden alkalommal a Honvédelmi 
Minisztérium vezetésének, mert bizonyos vagyok abban, hogy körültekintőbb lehet úgy az 
előkészítés, hogyha van mód a pártok véleményét a véglegesítés előtt megismerni.  

Tudom, hogy sokszor van olyan kényszerhelyzet a sürgetés miatt meg az 
időintervallumok miatt, amikor erre nincs mód, ezt is belátom természetesen, és az is jó 
dolog, hogyha legalább a benyújtást követően van egy napunk arra még a tárgyalás előtt, hogy 
szót váltsunk egymással. Csak ez érdemben már nem tud hozzátenni a dologhoz, hiszen a 
következő napi bizottsági ülésen vagy az azt követő plenáris üléseken mindenki kifejtheti az 
álláspontját a parlamenti demokrácia szabályainak megfelelően. Tehát én továbbra is inkább 
arra biztatnám a minisztériumot, hogy ha lát olyan nagy horderejű ügyeket, amelyben szeretne 
legalább megcélozni egy konszenzusközeli állapotot vagy jobban megismerni a politikai 
pártok álláspontját, véleményét egy olyan ügyről, amit szeretne majd hosszú távon, akár 
évtizedeken át is fenntarthatóként meglépni, akkor biztos vagyok abban, hogy egy ilyen 
előzetes egyeztetés sokat segíthet ebben. Tehát én ilyen értelemben szoktam megnyilvánulni, 
és ahhoz tartom és nyilván tartjuk magunkat mindannyian, hogy egy ilyen egyeztetésen 
felkészülten, szakszerűen, a saját álláspontunkat jól érthetően képviselve lépjünk föl.  

Ha történt is bármilyen mulasztás egy korábbi honvédelmi vezetés részéről - volt is 
egy ilyen konkrét példa, egy ilyen miniszteri gyorsreagálás egy ilyen egyeztetésen, ami arról 
szól az önök emlékezete szerint, hogy ott valami mulasztás történt, nem történt kellő 
körültekintő egyeztetés -, akkor nem hiszem, hogy az a jó válasz erre, hogy akkor mi se 
egyeztetünk. Én inkább arra biztatnám a miniszter urat, hogy ha úgy van, hogy az emlékeik 
szerint korábban valamilyen sérelmet szenvedtek, szerintem erre az igazán elegáns válasz az, 
hogy akkor mi meg megmutatjuk, hogy hogyan csináljuk ezt jobban, körültekintőbben, 
alaposabban, demokratikusabban. Persze ott abban a konkrét ügyben is eltértek az emlékeink 
abban a dologban, hogy valóban úgy történt vagy nem úgy történt, nincs is igazán ennek 
jelentősége. Nem is akarom túlragozni, csak azért kértem szót, mert az alelnök úr ilyen 
értelmű megjegyzést tett. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Nem fogom itt személyesre fogni, de 

mindig nagy megtiszteltetés az, ha Csampa alelnök úr történeti tényfeltárásba fog. Vannak 
ennek persze mindenféle következményei is, de itt pontatlanul emlékszik, az az igazság. Azt 
szeretném kérni, hogy Szászvári Lajos úrral, illetőleg Simicskó államtitkár úrral a hatpárti 
tárgyalások elmaradásáról váltson már néhány szót. De tény, hogy bezártunk mi is 
szervezeteket, félreértés ne essék, igen, mert akkor sem volt az a pénz sem elegendő, ami 
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akkoriban több mint százmilliárd forinttal volt több, mint most. Muszáj volt, vannak 
muszájfeladatok, amiket el kell látni, ezzel nincsen probléma. 

Őszintén szólva - az önök személyes szimpátiáját nem megkérdőjelezve -, azért ne 
essünk hasra attól, ha egy állami vezető betartja a törvényeket. Azt gondolom, nagyon fontos, 
hogy egyébként a kormánypárt gesztusként ítéli meg, és én magam is úgy gondolom, hogy a 
miniszter úr sokat jön ide, és ez egy illő dolog, de hát a törvényeket tartja be, könyörgöm. 
Éppen ezért azt kell mondanom, hogy nekem az lett volna a gesztus, ha ezt a sajtóanyagot én 
is megkapom írásban korábban, nem pedig az, hogy a saját korábbi írásbeli kérdéseimből 
próbálom összeállítani a létszámadatokat. Ezzel együtt is tisztelettel köszönöm a miniszteri 
tájékoztatást, Csampa képviselő urat pedig itt a történeti tényfeltárásban nagyobb alaposságra 
biztatnám. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e még valaki szólni. (Jelzésre:) 

Vargha Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
VARGHA TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Juhász 

Ferenc volt miniszter úr tett két megjegyzést, amelyben az önkéntes tartalékos szolgálatot 
vállalók motivációját kétes értékűnek nevezte, illetve 16 százalékkal megzsarolt tartalékosnak 
nevezte őket. Kellő tisztelettel, de határozottan szeretném visszautasítani ezt a megjegyzést 
azon szolgálatot vállalók nevében, akik a haza védelmére felesküdve - az aktív szolgálat után 
már nyugdíjasként ismét vállalkoznak a haza szolgálatára - tovább dolgoznak a magyar 
nemzet érdekében. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Tóth Gábor képviselő úr! 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, csak távirati stílusban. Azt a szerkezeti 

és pénzügyi racionalizációt, amelyet a minisztérium véghez vitt az elmúlt időszakban, 
példaértékűnek tartom és gondolom: kevesebb tábornok és ezáltal alkalmasint több pénz van 
azokon a pontokon, ahol nagyon fontos és szükség van rá; úgy növelni az ország védelmi 
képesség itt a tartalékos rendszer felállításával, hogy az valójában lényegében aprópénz - 
idézőjelbe téve a szót persze - ahhoz képest, ahogy ezt korábban művelték. A „muszáj volt” 
kategória nálam mindig kiveri a biztosítékot, lásd aszódi laktanya, aminek 2,2 milliárd 
forintba került a felújítása, és a felújítás befejezése előtt két héttel bezárták, na és erre volt 
tucatnyi példa. Ezek azért nem annyira példaértékűek. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, hozzászólás, 

emlékezés. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megkérdezem a miniszter urat, hogy 
reagál-e az elhangzottakra. 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter válasza 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Először is a 
munkatársaim nevében elnézést kérek, akik csak a sajtó képviselőinek osztották ki a 
tájékoztató anyagot, úgy tudom, ez időközben pótolva lett. Még egyszer szíves elnézését a 
képviselőtársaknak a szervezési hibáért, nem kell e mögött szándékosságot keresni, sima 
trehányság az oka. 

És valóban úgy van az, hogy törvényi kötelezettségünk, hogy rendelkezésre álljunk, és 
minden felmerülő kérdésére úgy a kormánypárti, mint az ellenzéki képviselőknek 
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megkülönböztetés nélkül válaszoljunk. Ugyanígy természetesen eleget teszünk a nyilvánosság 
tájékoztatására vonatkozó kötelességeinknek is elsősorban a honlapunkon keresztül, ahol a 
Honvédelmi Minisztérium szervezeti ábrája természetesen mindenkinek, így az érdeklődő 
képviselőknek is rendelkezésére áll, de közvetlenül is mindenkinek mindenben segítségére 
leszünk a jövőben is.  

Ha szabad még egy mondattal visszatérni az előterjesztésre, azt tartom rendkívül 
lényegesnek, hogy ez a nagyarányú átalakítás hát nyomokban sem emlékeztet a korábbi évek 
átalakításaira. Tehát vitatnám azt a fajta párhuzamot, amit Juhász Ferenc képviselő úr itt 
felvetett, mert mint az világossá vált a felszólalásokból, a korábbi években alakulatokat 
szüntettek meg, és sokszor olyan alakulatokat, amelyek éppen frissen felújított laktanyában 
laktak, lásd Szombathely, lásd Tapolca, lásd Aszód, ne soroljuk a példákat. Ezek a milliárdok 
most igen fájó módon hiányoznak a rendszerből, és ezért minden esetben katonai 
képességcsökkenést jelentettek az ország védelme szempontjából.  

Az az átalakítás pedig, amit mi végrehajtottunk, nem csökkentette, hanem növelte az 
ország katonai képességeit, mert egy felesleges kilóitól megszabaduló ember gyorsabban tud 
futni, magasabbra és messzebbre tud ugrani, mint egy koloncokat, túlsúlyt cipelő valaki. Ezért 
mondtam azt - ez a lényeges különbség -, hogy mi most nem csökkentettünk katonai 
képességet: a szervezetek összevonásával a korábbi funkcionális részeket - gondnokság, 
pénzügy, személyügy, titkárság, gépkocsivezető - tudtuk ésszerűsíteni, érdemi, katonai 
beosztást lényegében nem szüntettünk meg. És ha megengedi, Juhász képviselő úr, ez a nagy 
különbség az önök ugyancsak pénzhiány miatt motivált átalakítási, átszervezési tevékenysége 
és a mi ez irányú lépéseink között. Én ennek a különbségnek kardinális jelentőséget 
tulajdonítok, ha megengedi. 

Még fontosnak tartom, hogy a tavaly végrehajtott és 1204 beosztás megszüntetését 
eredményező átalakítás, átszervezés kapcsán egyetlen panasz sem keletkezett, egyetlen 
negatív újságcikket nem olvastam. Mindenkinek a megelégedésére tudtuk ezt az átalakítást 
végrehajtani úgy, hogy közben a honvédség erősebb lett, miközben mintegy hatmilliárd 
forintot alsó hangon megtakarítunk a működési költségben. Engedjék meg, hogy ezt a 
teljesítményt valamennyi, a hatalmas átszervezésben érintett, azt végrehajtó és annak 
elszenvedőjeként szereplő kollegának, bajtársnak is ezúton innen, ezen a helyen szívből 
megköszönjem. 

Juhász Ferenc képviselő úr beszélt a tartalékos rendszerről, annak a jelentőségét 
kisebbítette; ezt többen itt cáfolták, amit köszönök. Egy dolgot még azért szeretnék 
kihangsúlyozni: a regisztrált műveleti tartalékosoknak mintegy fele nem volt szolgálati 
nyugdíjas, tehát nem igaz, hogy azok jelentkeznek kizárólag, akik az adókedvezmény miatt 
motiváltak; nem zsaroltak, csak motiváltak, mert a zsarolás mást jelent, képviselő úr: az egy 
kényszert, fenyegetést jelent, ez meg egy szabad döntés, hogy a szabadidőmben az 
adókedvezmény fejében önkéntes tartalékosként a haza javára tovább hasznosítom azt a 
tudást, azt a kiképzettséget, ami a fejemben van, vagy pedig a szabadidőmben egyéb 
pénzkereső foglalkozást folytatok. Lehet, hogy utóbbival anyagi értelemben jobban járok, ez 
egy egyéni mérlegelés. Ezt zsarolásnak nevezni, nos, ez enyhe túlzás, képviselő úr. 

Többször felmerült, hogy a honvédelmi törvény újrakodifikálása során 
megváltoztattuk - mégpedig éppen a bizottság alelnökének, Csampa képviselő úrnak a 
javaslatára - a korábbi tájékoztatási szabályokat. Azokat nem szűkítettük, hanem éppenséggel 
bővítettük. Mert korábban a bizottságot kellett, egyedül a bizottságot kellett tájékoztatnia a 
minisztériumnak, míg az új szabály szerint valamennyi képviselőt, a bizottság minden tagját 
külön, elektronikus úton hozzuk a naprakész informáltság állapotába oly módon, hogy 
valamennyi jogszabálytervezetet - kivétel nélkül - közvetlenül elektronikusan megküldünk a 
bizottság minden tagjának. Ez a rendszer január 1-je óta él, és az elmúlt egy hónapban, miután 
a jogalkotási nagyüzem még nem indult be, nem volt erre példa. De természetesen tudjuk a 
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törvényi kötelességünket, és a jövőben - hogy válaszoljak Iváncsik alelnök úrnak is - 
idejekorán fogjuk a minisztérium terveiről tájékoztatni a képviselő kollégákat, a 
képviselőtársakat, mégpedig úgy, hogy amikor a belső körözésen egy tervezet túl van, tehát a 
minisztérium tudja, hogy mit szeretne, és akkor úgynevezett külső körre küldi a tervezeteket, 
tehát a társtárcáknak, a többi minisztériumnak megküldi, ezzel a mozdulattal, egy mozdulattal 
a képviselőknek is kiküldjük. Tehát a bizottság tagjai a Honvédelmi Minisztérium 
javaslatairól akkor fognak tudomást szerezni, amikor a KIM vagy a BM illetékes szakértői.  

Ennél korábban nem tudom helyzetbe hozni a képviselő urakat, ez egy korábban soha 
nem volt frissességű, gyorsaságú és felkészülési időt hagyó rendszer (Iváncsik Imre: 
Köszönjük!), és boldog vagyok, hogy Csampa alelnök úrnak a javaslatán túlmenő 
ellenjavaslattal tudtam élni, amikor erről a kérdésről egyeztettünk. Ő nem akart ugyanis ilyen 
sokat. Én mondtam, hogy miért ne. Why not? Miért ne azonnal? Nincs nekünk semmi 
titkolnivalónk, és nekünk valóban, ahogy itt elhangzott, az az érdekünk, hogy önök, ti, kedves 
képviselőtársak, valamennyien a Magyar Honvédség lobbistái legyetek a parlamenti és a 
parlamenten kívüli közélet és társadalmi élet minden színterén. Ezért nekünk elemi érdekünk, 
hogy minden gondolatunk, minden javaslatunk és minden fájdalmunk közvetlenül és a lehető 
leggyorsabban eljusson hozzátok, illetve bocsánat a tegezésért, önökhöz. Úgyhogy ezt tudnám 
mondani. 

Itt egy kicsit dodonai módon említette föl Iváncsik alelnök úr azt az iratbetekintési 
kérdésfelvetést, amely a közelmúlt egyik legnagyobb sikere, a Gripen-szerződés módosítása 
kapcsán a hatpárti egyeztetésen felmerült. A tisztelt képviselőtársak tudják, hogy egy 1995-
ben megkötött magyar-svéd titokvédelmi egyezmény, valamint a szerződés vonatkozó pontja 
alapján alapesetben semmit nem hozhatunk nyilvánosságra, és semmilyen iratba nem 
engedhetünk betekintést, még a képviselők számára sem. Ezért a szerződés magyar kormány 
általi jóváhagyását követően és a svéd kormány jóváhagyását megelőző időpontban, 
emlékeim szerint január 6-án egy egyeztetést hívtam össze, ahol szóban, slide-ok segítségével 
valamennyi adatot, tényt, számot meggyőzően felvonultató tájékoztatást tartottam a 
szerződésmódosítás tartalmáról, annak hazánkra nézve és a haza védelmére nézve igen 
előnyös és üdvös voltát alátámasztandó. Ez a képviselőtársak túlnyomó többségét meggyőzte. 
Én azóta sem találkoztam sem a sajtóban, sem a közéletben olyan véleménnyel, amely a 
szerződésmódosítást érdemben, tartalmilag vitatta volna. Azt is el kell mondanom, hogy a 
Jobbik képviselője, hogy az egyik ellenzéki pártot említsem, kifejezetten gratulált a 
szerződésmódosításhoz az ismertetéskor a hatpárti egyeztetésen. Lényegében elismerően szólt 
Iváncsik képviselő úr is, akinek nagyon köszönöm a korrektséget.  

Meg kell mondanom, hogy volt két olyan képviselő, Vadai Ágnes képviselő asszony 
és Dorosz Dávid képviselő úr, aki most sajnos nincs itt, Vadai képviselő asszony volt HM-
államtitkár és a Gripen-vizsgálóbizottság elnöke, és aki egyébként egy frakcióval nem 
rendelkező, de a parlamentben jelen lévő erőt képvisel, úgy gondoltam, hogy őt is meg kell 
hívjuk az egyeztetésre. Ők ketten, bár nem bírálták a szerződésmódosítás tartalmát, de 
lényegében a bizalmatlanságukat fejezték ki irányomban, amit nem veszek zokon, mert egy 
ellenzéki képviselőtől ez természetes, amikor azt kérték, hogy jó-jó, ezeket itt elmondtam meg 
levetítettem, de ők bele akarnak nézni az angol nyelvű szerződésmódosításba. Akkor valóban 
elmondtam azt, illetve Simicskó államtitkár úr mondta, mert az államtitkár úr részt vett az 
egyeztetésen, hogy ő is nagyon szeretett volna a 2003-as szerződésmódosításba betekinteni, 
de neki akkor a jogi akadályokra hivatkozva ezt nem engedték meg. Erre a kis purparléra 
célzott Iváncsik alelnök úr. És ez valóban elhangzott, hogy ha nagyon a viszonosság alapján 
gondolkodnánk, akkor most nekünk is azt kéne mondanunk, a törvény, az egyezmény, a 
szerződés nekünk ezt nem engedi meg, tessék beérni azzal, amit itt most levetítettünk és 
elmondtunk. 
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Ezek után a sajtóban Dorosz és Vadai képviselőtársaink, változatlanul nem támadva 
magát a szerződést, mert valljuk be, azon nagyon nincs mit támadni, ezt a fajta 
bizalmatlanságot vitték tovább, hogy miért nem engedik belenézni őket a szerződésbe, mert 
lehet, hogy a miniszter hazudott, és nem azt mondta el, nem hűen és reálisan mutatta be, ami 
le van írva. Nos, itt szeretném bejelenteni a tisztelt Honvédelmi bizottságnak és a magyar 
közvéleménynek is - és ezért örülök, hogy itt vannak az újságírók -, hogy megfogadtam 
Iváncsik képviselőtársunk jó tanácsát, hogy ha ők esetleg nem elegánsan jártak el ebben a 
dologban, akkor legyünk mi egy kicsit nagyvonalúbbak, és írásban fordultunk a svéd 
partnerünkhöz annak érdekében, hogy adja meg a betekintési engedélyt azoknak a C típusú 
átvilágítással rendelkező képviselőknek, akik ezt igénylik és akik munkájának az 
elvégzéséhez ez szükséges.  

Örömmel jelenthetem, hogy a svéd fél megadta ezt az engedélyt (Iváncsik Imre: 
Nagyszerű!), úgyhogy napokon belül lehetősége lesz mindkét képviselőtársunknak, akik 
igényelték ezt, elolvasni az egyébként rendkívül bonyolult képleteket tartalmazó, angol 
nyelvű szerződést. Utána örömmel várom majd a nyilatkozatukat, na nem az olvasottakról, 
mert azt nem mondhatják el (Derültség.), hanem hogy nyilatkozzanak arról, hogy a miniszter 
amikor január elején tájékoztatta őket, vajon a valóságot mondta el vagy esetleg valótlan 
tényeket közölt, mert a korrektséghez ez is hozzátartozik, hogy ha már nagy nemzetközi 
engedélyezési procedúrával megszereztük a betekintési jogot, akkor a konklúziót is mondják 
el, hogy szerintük a minisztérium korrekt vagy nem korrekt. Úgyhogy érdeklődéssel várom 
majd a nyilatkozatukat. 

Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy minden lényegi kérdésre reagáltam, és köszönöm 
az elismerő szavakat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Tekintettel arra, hogy nem érkezett több 

jelzés kérdésre, hozzászólásra, a napirendi pont tárgyalását lezárom. Megköszönjük a 
miniszter úrnak a mai napi jelenlétet és a tájékoztatóját. 

A Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2008-2010. évi 
tapasztalatairól szóló J/5033. számú beszámoló megtárgyalása; döntés a Független 
Rendészeti Panasztestület beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló H/... számú országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról 

Rátérünk 3. napirendi pontunk megtárgyalására, a Független Rendészeti Panasztestület 
beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól című, 5033. számú jelentés általános vitájára, és 
döntünk a beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról is. 
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Juhász Imre elnök urat és a testület jelen lévő 
tagjait, Fráterné dr. Ferenczy Nórát és dr. Féja András urat.  

Felkérem elsőként az elnök urat, hogy röviden ismertesse a jelentésüket, szem előtt 
tartva, hogy éves beszámolójukat bizottságunk megvitatta, így az Országgyűlésnek 
előterjesztett, hároméves működésükről szóló jelentés több elemét már megismerhettük. 

Elnök úr, parancsoljon! Öné a szó.  

Dr. Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnökének tájékoztatója 

DR. JUHÁSZ IMRE, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke: Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönjük a meghívást és a hozzászólási 
lehetőséget. A Független Rendészeti Panasztestület első három éves működéséről szóló 
beszámolója fekszik most önök előtt. Tudom, hogy az önök bizottsága számára nem 
ismeretlen a tevékenységünk, azonban azt gondoljuk, hogy amikor a hároméves működés a 
fókuszba kerül, akkor lehetőség van tendenciák, gyakorlati és elméleti következtetések 
levonására, és nemcsak szorosan véve a Független Rendészeti Panasztestület működését 
illetően, hanem nyilvánvalóan szélesebb társadalmi összefüggéseket illetően is. 
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Maga a beszámoló négy részből áll, négy fő részből. Az első részben a testület 
működésével kapcsolatos általános kérdések kaptak helyet, csak két alfejezetet emelnék ki 
ebből: az egyik a jogvédő és jogalkalmazó szervekkel történő kapcsolati rendszerünket veszi 
górcső alá, a másik pedig - különös tekintettel a rendőrségnek ebben a kapcsolatrendszerben 
elfoglalt helyére - a testület és a rendőrség kapcsolatával foglalkozik. Ezzel kapcsolatban csak 
arra hívnám fel a figyelmet, hogy az emberi jogok ügyéért nem igazán lehet hosszú távon 
eredménnyel küzdeni magányos harcosként, tehát a Független Rendészeti Panasztestületnek is 
ezt mindvégig szem előtt kellett tartania. Azt gondolom, hogy 2010 nyarától a formális és 
protokolláris kereteken túllépve érdemi előrelépést tettünk a rendőrség irányába is, és ezt 
tapasztaltuk egyébként az országos rendőrfőkapitány úr részéről is, illetve a megyei rendőri 
vezetők többsége részéről is.  

A második fejezetben a testület által eddig vizsgált ügyek tanulságaira próbáltuk 
felhívni a figyelmet, és levonni bizonyos konzekvenciákat. Én nem szeretném önöket 
statisztikai adatokkal fárasztani, de mondjuk, az állásfoglalásaink száma egy elég beszédes 
szám. Állásfoglalást akkor hoz a panasztestület, amennyiben az alapjog sértését, az emberi jog 
sértését megállapítja, és ilyen értelmű állásfoglalását megküldi az országos rendőrfőkapitány 
úrnak. Nos, 2008-ban 174 ilyen állásfoglalásunk született, 2009-ben 457 és 2010-ben pedig 
538. Ez akkor is komoly emelkedés, ha 2008 még csak töredékév volt, hiszen csak áprilisban 
kezdtük meg a tényleges működésünket.  

Az adatok itt a sértett alapjogok természetére és az egyes alapjogsértések közötti 
súlyokra is rávilágítanak. Például 2008-ban még legnagyobb arányban a személyi szabadságot 
érintették az alapjogsértések, 2009-ben átvette az első helyet a tisztességes eljáráshoz való jog 
megsértése, és maradt is az első helyen, most már 38 százalékos részaránnyal 2010-ben. 

A másik nagyon beszédes adat az, hogy hogyan viszonyul az országos 
rendőrfőkapitány az általunk megküldött állásfoglalásokhoz, tehát amelyben mi alapjogsértést 
állapítunk meg. A számok eléggé változóak: 2008-ban még 24 százaléknak adott helyt az 
akkori országos rendőrfőkapitány, elutasította 57 százalékban az álláspontunkat, és részben 
helyt adott 19 százalékban; 2009-ben a helyt adás 20 százalékra csökkent, az elutasítás 28 
százalékra, és a részben helyt adás 48 százalékot képviselt; most 2010-ben mindösszesen 3 
százalékban adott helyt a testületi álláspontnak, és 70 százalékban utasította el az országos 
rendőrfőkapitány, illetőleg részben helyt adott 11 százalékban. Ebben az évben egyébként az 
Országos Rendőr-főkapitányság élén is változás volt, ezért nagyon várjuk azt, hogy 
elkészüljön a negyedik éves jelentésünk, mert nyilvánvalóan ebből bizonyos tendenciák majd 
láthatóak lesznek.  

A harmadik része a beszámolónak jogalkotási és hatáskörbővítési javaslatokat 
tartalmazza, ezeket részletesen leírtuk. Nem is gondolom, hogy ezt itt most nekem részletesen 
kell ismertetnem, de azért egy-két dologra felhívnám a figyelmet. Nagy gondot jelent a 
testület eljárásában a hivatalbóli eljáráshoz kötöttség, tehát mi csak panaszra tudunk 
mozdulni. Nincs olyan lehetőség, mint például az ombudsmannak, aki ugye hivatalból is 
eljárhat, ha akár a sajtóból, akár személyes tapasztalatok alapján értesül vagy lát valamilyen 
emberi jogsértésre okot adó eseményt. Itt szó volt a korábbi napirendi pontoknál például 
2011. december 23-ról vagy 2012. január 2-ról elég részletesen. Mi is vizsgáljuk ezt, az 
országos rendőrfőkapitány úr erre tett is utalást, de nyilvánvalóan ezt csak azután tudjuk 
megtenni, ha panasz érkezik be. A panaszt követően mi kikérjük a megfelelő információkat, 
dokumentumokat és adatokat elsősorban ugye az országos rendőrfőkapitány úron keresztül, 
tehát egy eléggé időigényes vizsgálati mechanizmusnak vagyunk így a panaszhoz kötöttség 
tekintetében kitéve, ezért a hivatalbóli eljárást is megfontolás tárgyává szeretnénk tenni. 

Ugyanilyen visszatérő probléma a visszacsatolás hiánya: a testület meghozza az 
állásfoglalását, és nyilván mi arról értesülünk, hogy az ország rendőrfőkapitány úr erről 
hogyan döntött, illetőleg magáról a panaszról, helyesebben szólva, de ha utána ez bíróságon 
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folytatódik, erre a testületnek már nincsen hivatalos rálátása. Az egy teljesen technikai jellegű 
dolog, hogy a panaszeljárás indítására nyolc nap áll rendelkezésére a panasztevőnek, mármint 
a megtörtént eseménytől számítva. Ez ugye akár a rendőrségi panaszeljárásban is harminc 
nap, tehát azt gondolom, hogy ez a fajta különbségtétel nem indokolt, a kezdeményezési 
határidőt a panasztestületi eljárás esetében is lehetne harminc napra emelni. Részletesen a 
beszámoló tartalmazza azokat a jogszabályi kérdéseket, amelyeket az igen tisztelt képviselők 
számára is megfontolásra fontosnak tartottunk. 

A negyedik fejezetében - és ez az utolsó fejezete - a beszámolónak pedig nagyon 
részletes statisztikai adatokkal szolgálunk, tehát táblázatokkal, különböző nézőpontból és 
vizsgálati irányokból elemeztük a panaszokat, illetőleg a panaszok elbírálásának az 
eredményét, és abban bízunk, hogy a tisztelt bizottsági tagok is, illetve a tisztelt képviselők is 
és nem utolsó sorban a jogalkalmazók és a jogkereső közönség is tud ebből tanulni és 
konzekvenciákat levonni. 

Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy elmondhattuk mindezt.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megkérdezem, hogy ki 
az, aki… (Jelzésre:) Bocsánat, elnézést! Harangozó képviselő úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a 

beszámolót, néhány rövid gondolatot mondanék el. Azt gondolom, hogy a beszámolóból - 
ami adottságként természetesen az elmúlt három évet vizsgálja - két év az előző kormányra 
esik, és utólag is nagyon fontosnak tartom, és nagyon örülök neki, hogy ez a Rendészeti 
Panasztestület mint intézmény felállt, örülök neki, hogy a munkájukat a legjobb szakmai 
meggyőződésük szerint végzik. A Magyar Szocialista Párt támogat minden olyan jogalkotási 
kezdeményezést, amit önök megfogalmaztak, és természetesen a mai világban ennek az 
egyszerűbb módja az lenne, ha a kormánypárt is ezt tenné. 

Akkor is támogatni fogjuk, ha nem, akkor természetesen a kezdeményezést jogalkotás 
szempontjából is meg fogjuk tenni. Én azt gondolom, és talán látszik itt a 2010-es adatokból, 
hogy a hozzáállás ezekhez az ügyekhez a kormány részéről, az előző kormány részéről, a 
mostani kormány részéről milyen. Ez mutatja azt is, hogy egy kormány a saját maga 
korlátozására és a saját maga hatóságainak a vizsgálatára hajlandó és képes egy ilyen szervet 
felállítani, és mondjuk az országos rendőrfőkapitánya milyen számon veszi figyelembe ezeket 
a megállapításokat.  

További jó munkát és sok sikert kívánok a munkájukhoz, és még egyszer mondom, a 
jogalkotási szempontból előremutató kéréseiknek mi nagyon szívesen állunk elébe. Hogyha a 
kormányzó párt is úgy gondolja, akkor ezt közösen is tehetjük, ha nem, akkor nyilván mi meg 
fogunk jelenni törvénymódosítási javaslatokkal. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a képviselő úrnak a hozzászólását. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.)  

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, megkérdezem, hogy ki az, aki a J/5033. számú jelentést általános 
vitára alkalmasnak találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? 
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  

A bizottság 18 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta.  
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Kérem, szavazzunk arról, hogy ki az, aki támogatja az elfogadó határozat benyújtását. 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.)  

A bizottság 18 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő! Megkérdezem, 

hogy ki vállalja, hogy a plenáris ülésen, várhatóan február 20-án előadja bizottságunk 
ajánlását. (Jelzésre:) Borbély Lénárd képviselő úr. A bizottság előadója Borbély Lénárd 
képviselő úr lesz.  

Megköszönöm a Rendészeti Panasztestület elnökének és tagjainak a mai napi 
megjelenést, és további jó munkát kívánunk nekik. (Dr. Juhász Imre: Köszönjük szépen.) 

A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról 
szóló T/5358. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságának megtárgyalása 

Áttérünk 4. napirendi pontunk megtárgyalására. 4. napirendi pontunk a lőfegyverekről 
és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló T/5358. számú 
törvényjavaslat általános vitája. Köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkár asszonyt a Belügyminisztérium részéről és dr. Zalka Balázs szakértő urat. 
Felkérem először az államtitkár asszonyt, hogy röviden ismertesse a javaslatot, ezt követően a 
bizottság tagjainak kérdései, hozzászólásai hangoznak majd el. Parancsoljon, államtitkár 
asszony! 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár előterjesztése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mint önök is bizonyára áttekintették, látható, hogy ez egy elég 
rövid és főként technikai módosításokat tartalmazó törvényjavaslat. Azért volt szükség a 
fegyvertörvény áttekintésére, mert sok olyan bürokratikus, fölösleges adminisztratív teherrel 
járó szabályozást tartalmaz, amelynek a megoldása a gyakorlati életben most már 
elengedhetetlen. Hozzátenném, hogy a nemzetközi, fegyverekkel kapcsolatos joganyag 
szabályozása is elmozdult az utóbbi időben, és próbáljuk követni ezeket az irányokat is. 

Négy szabályozási tárgykört emelnék ki. Megszűnne az úgynevezett megszerzési 
engedély intézménye, ami azt jelenti, hogy első alkalommal nyilvánvalóan, és ez minden 
fegyverfajtára igaz lenne, tehát úgy a vadász-, mint az önvédelmi fegyvereknél, első 
alkalommal szükséges a megszerzési engedély, majd ezt követően, aki már rendelkezik 
fegyvertartásra engedéllyel, nem lenne szükséges ismételten a következő fegyverre a 
megszerzési engedély, csak maga a fegyvertartási, fegyverhasználati engedély megszerzése. 
Ez egy plusz adminisztratív tehertől szabadítaná meg a fegyvertartókat. 

Az adatigazolás rendjére vonatkozóan is új szabályt tartalmaz a javaslat. Ennek az a 
lényege, hogy első alkalommal, amikor az engedélyes a hatósághoz fordul az engedély 
megszerzése érdekében, akkor ő maga köteles igazolni mindazon feltételeket, ami az engedély 
megadásához szükséges. Ám rendelkezhet úgy is, hogy felhatalmazza a hatóságot, hogy az ő 
személyére vonatkozóan különféle nyilvántartásokból az adatokat beszerezze. Ez szintén az 
ügyfél eljárási könnyebbségét fogja jelenteni. 

A másik, hogy változott a Btk., illetve új szabálysértési törvény lépett hatályba, illetve 
fog hatályba lépni április 15-ével, január 1-jével került kihirdetésre, ami szükségessé tette, 
hogy azokat a bűncselekményi tényállásokat, illetve szabálysértési tényállásokat más 
törvények változásaihoz igazítsuk, ezt is megteszi ez a javaslat. 

Lehetőséget teremtene meg a javaslat az úgynevezett házilagos lőszerszerelésre. Itt 
azonban felhívnám a figyelmet, hogy ez nem azt jelenti, hogy bárki megfelelő engedély, 
szakértelem nélkül otthon, házilag lőszereket gyárthat, hanem a megfelelő szakismeret 
igazolása és a megfelelő engedély birtokában lehetőséget kap a fegyvertartó, például a vadász, 
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hogy megfelelő eszközökkel - hangsúlyoznám: engedéllyel - saját maga állítsa elő a 
szükséges töltényeket. 

Ugyanakkor lehetőséget teremt a törvényjavaslat arra is, hogy új nyilvántartás kerülne 
bevezetésre, ami a legyártott fegyverek nyilvántartását vagy fegyveralkatrészek 
nyilvántartását jelentené. Ezzel gyakorlatilag megtesszük az első lépést abba az irányba, ami 
nemzetközi elvárás, hogy ne csak a fegyvertartók, tehát a személyek nyilvántartása legyen 
teljes és követhető, hanem bármely legyártott fegyver és fegyveralkatrész, tehát a fegyver útja 
legyen követhető, ezt pedig ott kell kezdenünk, hogy ami legyártásra került, az 
nyilvántartásba vételre is kerüljön, és innentől lehet követni, hogy ki adta el, mikor adta el és 
kihez került. 

Ezenkívül néhány technikai pontosítást tartalmaz a törvényjavaslat, többek között 
törvényi szintre emel több olyan fogalmat, ami eddig kormányrendeletben szerepelt, illetve 
néhány fogalom pontosítására is sor kerül ezzel együtt. 

Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, 
hogy van-e kérdés, hozzászólás. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő urat illeti a szó, 
parancsoljon! 

 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Köszönöm szépen. Megpróbálom röviden. Én 

nem tartozom a fegyverhordozók kasztjához, sőt, magam inkább ellenzem, de tudomásul 
veszem, hogy a nemzetközi gyakorlat, a társadalmi igény és a politikai szándék mégiscsak 
arról szól, hogy fegyverek legyenek, vadászni vadásszanak, azaz hozzátartozik az élethez ez a 
tevékenység is.  

A frakcióm is hasonló álláspontot képvisel, nevezetesen azt mondja, hogy ennek 
korrekt szabályozásával, ha megoldjuk, akkor ezzel nincsen semmi probléma. Éppen ezért én 
szeretném jelezni a tisztelt bizottságnak és a Belügyminisztériumnak, hogy az általános vitára 
való alkalmasságot támogatjuk. 

Ugyanakkor az elfogadással kapcsolatosan van problémánk, és ezt jelezni szeretnénk. 
A jelenlegi törvénytervezet arról szól, hogy a korábbi büntetett előéletű, kis súlyú, de mégis 
büntetett előéletű emberek kaphatnak ezután majd fegyvertartási engedélyt, azaz egyfajta 
enyhítése, könnyítése van a fegyvertartási engedély kiadásának. Ezt nem tartjuk jónak, akkor 
sem, hogyha egyébként okirat-hamisítás és felfüggesztett az eredmény. Kell valami 
visszatartó erő úgy általában, és a korábbi szabályozást e tekintetben jobbnak találtuk. 

Éppen ezért arra kérem az előterjesztőt meg a képviselőtársaimat is, hogy gondolják 
át, hogy ez mennyire elfogadható, mennyire nem.  

Másrészt a jelenlegi szabályozási keretek és a tervezet korrektsége mellett mégis jó 
volna látni a végrehajtási utasítást, tudniillik a kisördög rendszerint abban bújik el. Mi teszünk 
majd módosító javaslatot az előbb említett inkriminált rész kivételére, és ha az idő tájt az 
államtitkár asszony megtisztelne bennünket, hogy a belső szabályozás apró részleteit is majd 
elmondja, akkor nagy valószínűséggel ez az a törvény lehetne, amelyiket fel lehetne mutatni 
mint konszenzusos törvényt. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Megkérdezem az államtitkár asszonyt, hogy reagál-e az elhangzottakra. 

Parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen a képviselő úr hozzászólását és a tervezet támogatását. Természetesen meg 
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fogjuk találni a módját annak, hogy a törvény végrehajtási rendeletét, a kormányrendeletet is - 
amennyiben a képviselő urak ennek szükségét érzik - megfelelő módon bemutassuk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 

hozzászólásuk. (Jelzésre:) Korondi Miklós képviselő úré a szó. Parancsoljon! 
 
KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak egy kérdést 

szeretnék feltenni. A Btk. április 15-ei módosításával megoldódik-e a jogos önvédelem 
kérdése, amit már annyira hiányolnak Magyarországon? Erre nagyon kíváncsi lennék. 
Egyébként a Jobbik-frakció is általános vitára alkalmasnak találja a tervezetet. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Államtitkár asszony, parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Sajnos nem tudok kielégítően felelni az ön kérdésére, mert a büntető 
törvénykönyv előkészítése egy másik tárcához tartozik. A büntető törvénykönyv a KIM 
előkészítésében folyik, úgyhogy engedjék meg nekem, hogy erre ne válaszoljak. 

Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a napirend vitáját lezárom, és megkérdezem, hogy 
ki az, aki a T/5358. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja. Aki igen, 
kérem, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára 
alkalmasnak találta. 

Tisztelt Bizottság! E napirend tárgyában is javaslom, hogy bizottságunk ajánlását 
szóban terjesszük elő. Javaslatot tennék a bizottsági ajánlás előadójának személyére: 
amennyiben Tóth Gábor képviselő úr vállalja, ő lenne a bizottsági előadónk e napirend 
vonatkozásában. (Tóth Gábor: Igen.)  

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Napirendjeink végére értünk, megköszönöm mai napi munkájukat, 
és mielőtt az ülést bezárom megadom a szót Juhász Ferenc képviselő úrnak az egyebek 
keretében. 

 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Legutolsó bizottsági ülésünkön és 

most Hende miniszter úr tájékoztatójához fűzött hozzászólásom elején tett javaslatomat 
szeretném csak megerősíteni: azt szeretném kérni, hogy a haditechnikai fejlesztés fő 
irányairól című napirendet a honvédelmi bizottság tűzze napirendjére. Most már hogy van 
engedélye a C típusúaknak is arra, hogy betekintsenek, mondjuk, a Gripen-dokumentumokba 
- én nem az eredetit szeretném kérni, hanem azt a táblázatot és azt a prezentációt, ha lehet, 
amit az ötpártin bemutatott a miniszter úr -, hadd ismerjük meg, illetőleg van egy folyó ügye, 
az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalás a helikopterek tekintetében, és nyilvánvalóan van 
még más fejlesztés is, amiről nagy valószínűséggel célszerű és okszerű volna a honvédelmi 
bizottságnak tájékozódni. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr, intézkedünk e tárgyban. Köszönöm a mai napi 
munkájukat, és további szép napot kívánok mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc)  

 
  

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Farkas Cecília és Szűcs Dóra 


