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Napirendi javaslat  

 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő 
egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról  szóló T/6390. 
számú törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  
Meghívottak: Belügyminisztérium képviselői  

2.  

a) Az Országgyűlésről szóló T/6391. számú törvényjavaslat általános vitája 
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők 
önálló indítványa)  
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(IX.30.) OGY-határozat módosításáról szóló H/6392. számú határozati 
javaslat általános vitája  
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők 
önálló indítványa)  
 Meghívottak: Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) 

3. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól  
Meghívottak: Honvédelmi Minisztérium képviselői 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 11 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszönöm a képviselőtársakat és a kedves vendégeinket az Országgyűlés 
Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén. 

Tizenöt fő személyesen van jelen, helyettesítési megbízást ketten adtak, így 
bizottságunk 17 fővel határozatképes.  

A kiküldött meghívónkhoz képest csak annyi változás van, hogy sorrendcserét 
javaslok a napirendi pontok között. Tehát elsőként, 1/a napirendként az Országgyűlésről 
szóló T/6391. számú törvényjavaslatot javaslom megtárgyalni, 1/b pontként a Magyar 
Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló, 46/1994. OGY-határozat 
módosításáról szóló H/6392. számú határozati javaslatot. Második napirendként a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, 
valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések 
módosításáról szóló T/6390. számú törvényjavaslatot. Harmadik napirendként pedig a 
„Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól” című napirendi javaslatot.  

Kérdezem, ki az, aki ezzel a napirenddel egyetért. Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy bizottságunk a napirendet egyhangúlag elfogadta.  

a) Az Országgyűlésről szóló T/6391. számú törvényjavaslat általános vitája 
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  

b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. 
(IX.30.) OGY-határozat módosításáról szóló H/6392. számú határozati javaslat 
általános vitája  
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  

Rátérünk az első napirendünk megtárgyalására. Köszöntöm körünkben dr. Gulyás 
Gergely képviselő urat az előterjesztők részéről. Tisztelt Bizottság! Kijelölt bizottságként 
járunk el, azaz a határozati javaslatból a Független Rendészeti Panasztestülettel 
összefüggő eljárástechnikai rész tartozik a bizottság feladatkörébe, a törvényjavaslatból 
pedig a parlamenti őrségre vonatkozó szabályozás. 

Kérem az előterjesztőt, hogy röviden ismertesse a javaslat imént említett pontjait! 
Ezután következnek majd a hozzászólások. Parancsoljon! 

Gulyás Gergely előterjesztő (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

GULYÁS GERGELY országgyűlési képviselő (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid leszek. Legfeljebb hogyha a 
részletek tekintetében vita alakul ki, arra majd utána igyekszem reagálni.  

Az országgyűlési őrségnek az Országgyűlés szervezetén belüli megjelenése választ 
kíván adni arra a problémára, hogy ma a házelnöknek a Ház védelmével kapcsolatosan 
érdemi utasítási joga nincsen. Miután a Köztársasági Őrezred keretén belül a rendőrség 
tud parancsot adni, illetve a kormányon keresztül, a belügyminiszter útján van lehetőség 
az objektumvédelemmel kapcsolatosan parancsot adni, úgy gondoljuk, hogy ez se nem jó 
így, és a nemzetközi gyakorlat se ezt mutatja.  
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Az Országgyűlés tekintetében alkotmányos alapelv is, hogy az Országgyűlés 
elnökének legyen rendfenntartó jogköre. Ehhez szükséges az országgyűlési őrség 
létrehozatala. Az országgyűlési őrségnél a folytonosságot az átmeneti rendelkezések 
biztosítják. Tehát ugyanazok a személyek, akik most a Köztársasági Őrezred keretén belül 
az Országgyűlés objektumvédelmét, illetve a házelnök személyi védelmét ellátják, azok 
fogják országgyűlési őrként is ezt a feladatot ellátni. 

Semmilyen más esetben az Országgyűlés elnökének az utasítási joga nem 
biztosítható, ezt pedig indokoltnak látjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki kíván 

hozzászólni. (Jelzésre.) Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a 
törvénynek a benyújtási körülményei és az eddigi pályafutása is mutatja, hogy a Fidesz, és 
személy szerint Lázár János, illetve Gulyás Gergely semmit nem tanult az elmúlt 1,5 évből 
és azokból a kudarcokból, amikbe a kormány és a nagyobbik kormányzó párt belevezette 
magát és az országot.  

Ugyanott tartunk, mint az alaptörvénynél: mindenféle egyeztetés nélkül, két egyéni 
képviselő benyújtotta ezt a törvényjavaslatot. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a ’94-
’98 közötti Házszabály-módosításkor ez hatpárti javaslatként érkezett, amikor az MSZP-
SZDSZ-nek 72 százalékos többsége volt a parlamentben, és ezt a fideszes vezérszónok is 
szóvá tette annak idején, mármint pozitív példaként. Azt gondoljuk első körben és ez az 
alapvetésünk az általános vitára való alkalmasságához kapcsolódóan is, hogy kulturált 
helyeken nagyjából így lehetne ezt elkezdeni. 

Alaptörvény-ellenes a javaslat. Úgy tudom, ez az Alkotmányügyi bizottságban is 
felmerült, ezt továbbra is tartjuk. Teljesen bizonyosak vagyunk benne egyébként, hogy 
formajogilag alaptörvény-ellenes, és ezt nyilvánvalóan előbb-utóbb az Alkotmánybíróság 
ki is fogja mondani.  

Az, hogy a képviselői jogállás vagy a képviselők fizetése hogy kerül bele, amikor a 
tavaszi parlamenti jogalkotási menetrendben még saját maguk, önök és a kormány 
szerepeltette külön ezt a törvényt, mutatja, hogy mennyire átgondolt lehet ez a koncepció.  

A fegyelmi szabályok meg egyszerűen kivitelezhetetlenek lesznek. Azt gondoljuk, 
hogy a képviselőket nem kirámoltatni, meg kivezettetni kell a teremből, hanem talán olyan 
politikai kultúra kellene, ahol ez elő sem fordulhat. 

Konkrétan rátérve a parlamenti őrségre. Azt gondolom, hogy nagyon komoly 
alkotmányossági kérdéseket is felvet, hiszen lehet azt mondani, hogy házőrség vagy ehhez 
hasonló intézmény mindig volt a magyar Országgyűlés mellett, de aki ezt állítja, és teljes 
párhuzamba vonja akár a Köztársasági Őrezredet és a mostani házőrség tervezetét, az 
egyszerűen vagy nem ért hozzá, vagy nem mond igazat tudatosan, hiszen a Köztársasági 
Őrezred a magyar rendőrség egy szerve; mint ilyen, a végrehajtó hatalom része; mint 
ilyen, a parlament által egyébként felügyelt és ellenőrzött hatalom része. Többek között a 
mi bizottságunk dolga például az országos rendőrfőkapitányt és a belügyminisztert a 
végrehajtó hatalom törvény által alárendelt ügyleteivel kapcsolatban legalább évente 
egyszer meghallgatni, például itt, a bizottságban, de bármikor máskor is.  

Ez az új rendszer úgy fog kinézni, hogy a Ház elnöke, egyébként szerintem a 
magyar alkotmányos rendszerben teljesen értelmezhetetlen módon, a törvényhozó hatalom 
fejeként fog végrehajtó hatalmi pozíciót és jogosítványt kapni. És nagyon kíváncsi vagyok 
rá, hogy a jogalkotó hogyan szándékozta ennek a hatalomnak az ellenőrzését 
megvalósítani? Meg fogjuk-e mi itt, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előtt hallgatni 
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Kövér Lászlót és a házőrség parancsnokát évente az ezzel kapcsolatos tevékenységéről? 
Egyébként is milyen alkotmányos garanciái tudnak lenni annak, hogyha maga az ellenőrző 
szerv kap ilyen feladatokat? Milyen viszonya lesz az ügyészségnek ezzel a házőrséggel 
kapcsolatban? Szintén nem lehet látni az anyagban.  

És mondjuk ilyen kiterjesztő értelmezések, minthogy a házőrség, ha ez egy belső 
rendészeti szerv lenne, talán még értelmezhető is lenne, de miután magánlakásokba mehet 
be, amik, úgy tudom, nem a Parlament épületében vannak, meg nem is a Fehér házban, 
nem is az Irodaházban, illetve forgalmat irányíthat, és egyébként külső szereplőkkel, tehát 
nem a Parlament épületéhez vagy a parlamenti munkához kötődő egyéb állampolgárokkal, 
akár külföldi állampolgárokkal kapcsolatos intézkedési jogosítványokat is kap. Egyrészt 
egyébként érthető módon, hiszen a parlament rendjét így lehet fenntartani, de még egyszer 
mondom, ez még inkább felveti annak a kérdését, hogy ezt, tehát a külső szereplők 
számára is foganatosítható intézkedési jogosítványokat mindenféle további parlamenti és 
egyéb ellenőrzés nélkül hogy kaphat egy fegyveres szerv? 

Külön érdekesség, hogy hogyan kerül fegyver a magyar Országgyűlés 
üléstermébe? Ez a javaslat egy szót nem szól arról, hogy lőfegyver a magyar Országgyűlés 
üléstermébe vagy bizottsági termébe nem kerülhet be. Ez a javaslat csak arról szól, hogy 
egyébként a fegyverviselés általános szabályai szerint felszerelt házőrség tagjai az 
ülésteremben és a bizottsági teremben csak testi kényszer alkalmazásával 
foganatosíthatnak intézkedéseket. Ez szerintem eleve kódolt botrányok sorozata lesz, 
tekintve pontosan azt a problémát, amit kezelni akarnak.  

És már most látja mindenki a lelki szemei előtt, hogy vagy 30 vagy 40 fegyverest 
fognak beküldeni az ülésterembe egy bizonyos frakció kezelésére, vagy valami egészen 
furcsa dolog is történhet ott, de például történhet az is, hogy dulakodás közben a 
fegyverestől elveszik a fegyverét, és bármi történhet ott benn, az ülésteremben. Ezeket 
nyilvánvalóan senki nem gondolta végig, mint ahogy egyébként általában azt gondolom, 
az egész törvényjavaslatot sem. 

Így pontosan politikai szempontból, azért, mert azt gondoljuk, hogy az 
Országgyűlés belső Házszabályát és az ahhoz kapcsolódó szabályokat a parlament összes 
pártjának legalábbis konszenzusra való törekedésével illene benyújtani, és tekintettel arra, 
hogy konkrétan nagyon komoly alaptörvény-ellenességet és egyéb más alkotmányossági 
problémákat látunk a javaslatban, általános vitára nem tartjuk alkalmasnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tóth Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én nem kívánom olyan ékes 

jogi terminusokkal cizellálni a mondókámat, mint tisztelt képviselőtársam tette, viszont 
tisztelettel szeretném javasolni a lengyel parlament hasonló házszabályának a 
tanulmányozását, ahol mindezek működnek. Az a helyzet, hogy akár a testi kényszer 
lehetősége is megvan, mert azok a dolgok, amelyek itt, nálunk időnként folynak, néha a 
kocsmai kupleráj kategóriájának is betudhatóak. Tény és való, hogy jelen pillanatban a 
házelnöknek nincs módja és törvényi lehetősége arra, hogy ezeket felszámolja, ad egy. 

Ad kettő: 14. esztendeje, isten és az állampolgárok segedelmével, koptatom itt 
ezeket a padokat. Láttam már ebben a Házban, bent a teremben coltot, szamurájkardot. 
Mondjuk lándzsát, meg nyilakat még nem, de akármi is történhet. Jelen pillanatban 
nincsenek meg a törvényi eszközök arra, hogy ebben a tisztelt képviselő hölgyeket, urakat 
- bár hölgyeknél ilyet még nem volt szerencsém látni - alkalmasint meg lehessen 
akadályozni. 

Tisztelettel javaslom, akinek esetleg érdekesség a dolog: én magam az elmúlt 
időszakban többször jártam a Szejmben, és direkt kérdeztem az ügyben, hogy ott hogy 
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működik ez. Van ilyen, valószínűleg nem is egyedül sem Európában, sem a világban. És 
ahol a képviselők ilyen széles spektrumból választhatnak, mint én magam is, meg sokan 
mások, ott bizony egyik-másik emberkénél tudni kell az óvodás szisztémát valahol 
kikényszeríteni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. A vitát tiszteletben 

tartva: tehát a ’94-’98-as időszakban akkor ezek szerint még a képviselő úr is itt volt. Majd 
fogok idézni a vezérszónoklatomban a Fidesz vezérszónokától, aki egyértelművé tette, 
hogy az egyetlen kizáró ok lett volna akkor a Házszabály módosításának konszenzusos 
elfogadása a Fidesz részéről, hogyha azokat a fegyelmi szabályokat, amiket most önök 
behoztak ide, a Ház elé, az eredetileg benyújtott javaslathoz képest benntartotta volna az 
akkori, mondom még egyszer, jóval több, mint kétharmados többség, de nyilván a 
politikai konszenzusra törekedve ezt kivették belőle. Ez volt akkor az önök álláspontja. A 
különbség csak az volt, hogy képes volt önmérsékletre és politikai egyeztetésre az akkori 
hatalom. 

A törvényes eszközökről pedig annyit, hogy nem igaz, minden egyes botrányt, ami 
ebben az ülésteremben volt, amióta képviselő vagyok, a házelnök kérésére, utasítására a 
Köztársasági Őrezred itt lévő, mindenféle rendőri jogosítvánnyal felvértezett kollégái, 
vagy a képviselőt is, amennyiben elhagyja az ülésterem épületét, bármelyik magyar rendőr 
felelősségre vonhatta volna, ha az általunk beadott feljelentést a Belügyminisztérium és a 
rendőrség komolyan veszi, vagy ha a saját hatáskörben intézkedett volna. Még egyszer 
mondom, az önök által módosított szabálysértési törvény alapján 72 órán belül még a 
lakásán is elfoghatták volna a szabálysértési törvény tettenérési szabályait tekintve, ami a 
mentelmi jogot is felülírja.  

Egyszerűen nem volt rá politikai szándék, és azt gondolnám, még egyszer - és 
ezzel be is fejezem -, hogy nem lesz ez a megoldás jó megoldás, amit a házelnök úr 
politikai eszközökkel el kívánt érni, hogy a magyar Országgyűlés ülésterme botrányok, 
nemzetközi és világszintű botrányok nélkül maradjon, vagy ne az uralkodjon el rajta. Én 
azt gondolom, hogy ezek a konfliktushelyzetek kódolva lesznek, és biztos vagyok benne, 
hogy lesz olyan frakció, nyilvánvalóan nem a miénk, amelyik sportot fog abból űzni, hogy 
ennek a szabálynak a visszásságát folyamatosan napirenden tartsa. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt képviselőket, kíván-e még valaki szólni. (Jelzésre.) 

Jámbor Nándor képviselő úr, parancsoljon! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Teljességgel 

támogathatatlannak tartjuk az előterjesztést. Egyszerűen nem látjuk indokoltnak ennek a 
szabályozásnak a bevezetését, és egy személyben Kövér elnök úrnak az ilyen 
jogosítványokkal történő felruházását. Egyrészt, mert amit jogszabályba, törvénybe 
foglalunk, azzal lehet élni és visszaélni, és ebben a megfogalmazásban nem látunk 
biztosítékot arra, hogy a szubjektív döntések alapján esetleg ne kerülne sor visszaélésre a 
törvény rendelkezései alapján. 

Előfordultak célozgatások, hogy egyik-másik frakcióban ilyesmi előfordulhat. Mi 
is azt mondjuk, hogy előfordulhat ilyen. Én azt hiszem, és remélem, hogy képviselőtársam 
nem a Jobbik-frakcióra gondolt, mert az ilyen megközelítést határozottan vissza kell 
utasítsam. Köszönöm. (Dr. Harangozó Tamás: KDNP!) 
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ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait…(Jelzésre.) Mátrai Márta képviselő 
asszony! 

 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A Harangozó képviselőtársam által vizionált felvetések, azt hiszem, hogy 
túlhaladják azt, amiről az ember úgy gondolná, hogy egy parlament működésében 
előfordulhatnak. És ő úgy próbálta ezt elővezetni, hogy meg van arról győződve, hogy mik 
fognak megtörténni.  

Én azt gondolom, hogy mi a Fidesz-frakció részéről ezt a törvényjavaslatot teljes 
mértékben támogatni fogjuk, hiszen az elmúlt időszakban is számtalan példa volt arra, 
hogy az elnök nehéz helyzetbe került, ugyanis megjelent egy olyan politikai elit az 
Országgyűlésben, amely úgy gondolta, hogy sok mindent megengedhet magának. 

És én azt gondolom, hogy akkor, amikor szamurájkard és egyéb más ilyen eszköz 
bekerülhet egy ülésterembe, vagy bármi behozható, akkor én azt hiszem, fontosnak kell 
lennie annak, hogy ennek a szabályai megjelenjenek, mégpedig az elnöknek legyenek 
jogosítványai. Ez vonatkozik nemcsak az őrségre, hanem a szó megvonására, 
természetesen a szavazásban való részvétel kivételével. Ugyanakkor viszont, ha a szót 
megvonja tőle, és el kell hagynia a termet, mert olyan magatartást tanúsít, nyilvánvaló, 
hogy ez a tiszteletdíjában is meg fog majd mutatkozni, hiszen ha nem vesz részt az 
Országgyűlés munkájában, természetesen akkor ezzel a tiszteletdíját is csökkenteni fogják.  

Tehát én azt gondolom, hogy inkább támogatásra érdemes, minthogy állandó 
kritikát fogalmaznak meg ott, a túloldalon. Rendet kell teremteni, úgy, ahogy az 
országban, ugyanúgy a parlamentben is, és erre ez a törvényjavaslat maximálisan 
alkalmas. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jámbor Nándor képviselő úr! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. Az előzőekben elmondottak, 

tehát az általam elmondottak kiegészítéseképpen még szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy 
azért gondoljuk végig, hiszen a parlamenti képviselők valamennyi frakcióban, illetve a 
függetlenek is, a választói akarat megnyilvánulása alapján kerülnek be a parlamentbe, és a 
házelnök úgymond, ami a törvényjavaslatban megfogalmazásra kerül, különböző 
eltiltások, szankcionálások, meg egyéb intézkedések révén, gyakorlatilag egy személyben 
dönthet a választói akarat - idézőjelbe tett - „időleges” felfüggesztéséről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én csak kérdeznék 

egyet, az előterjesztőtől: például arról van szó, hogy fizikai erőszak és fizikai közvetlen 
fenyegetés alkalmazása esetén lehet a képviselői jogállás felfüggesztését is megtenni, 
ugyan a Mentelmi bizottság által, tehát nem ott, rögtön a házelnök, de ő kezdeményezheti, 
és hogy ezt egy ülésnapra, meg három, meg kilenc ülésnapra lehet ismételten kérni.  

Szeretném kérdezni: ezt végiggondolta valaki, tudjuk-e a választ arra, hogy a 
tiszteletdíj megszüntetésén túlmenően, ha jól értem a jogállás felfüggesztését, ez azt 
jelenti, hogy a mentelmi jogtól kezdve minden egyéb más jogosítványa az országgyűlési 
képviselőnek ilyenkor ugyanúgy szünetel, ha jól értem? Ha a jogállást függesztjük fel, 
akkor nekem legalábbis ez adódna belőle, de ha megnyugtató választ tud rá adni az 
előterjesztő, azt megköszönöm. Köszönöm. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, javaslata. 
(Senki sem jelentkezik.) Akkor megadom a szót Gulyás Gergely képviselő úrnak az 
előterjesztő részéről, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre. Parancsoljon! 

Gulyás Gergely reflexiói 

GULYÁS GERGELY országgyűlési képviselő (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm 
szépen. Köszönöm a számtalan véleményt is, bár volt köztük olyan, amivel mélységesen 
nem tudok egyetérteni.  

Mindenesetre köszönöm szépen Harangozó képviselőtársamnak, hogy emlékeztet 
arra, hogy miből kellett volna az elmúlt 1,5 évben tanulni, és miből nem. Mi úgy 
gondoljuk, hogy az elmúlt 1,5 évben történtek a parlamenti gyakorlatot nézve éppen azt 
támasztják alá, hogy elnöki fegyelmi jogkörre szükség van, még akkor is, ha ez 
kivételesen azon kérdések egyike, amiben nem a szocialistákat terheli a legnagyobb 
felelősség. 

Ami a Házszabály ’94-es elfogadását illeti: ott nem egy módosítás volt, hanem 
akkor fogadott el az Országgyűlés Házszabályt. Én értem, hogy erre, ami valóban egy 
kompromisszumos előterjesztés volt, hivatkozik most Harangozó képviselő úr, de ha már 
erről a törvényről beszélünk, és kitért a javadalmazásra, a jogállásra is, akkor akár 
felhozhatta volna azt is példának, amikor ’94-ben puccsszerűen, első javaslatként, még a 
kormány megalakítását megelőzően az MSZP megszüntette a korábban, a ’90-’94 között 
fennállt összeférhetetlenséget, hogy azoknak a polgármestereknek ne kelljen lemondani, 
akik egyébként mandátumot szereztek a választásokon. Tehát a kétharmaddal való 
mérsékelt élésnél azért ezeket is képviselőtársam figyelmébe idézném. 

A formális alkotmányellenességre vonatkozó észrevételt nem is teljesen értem. Ha 
az előterjesztő személyében rejlő okra alapítja ezt, képviselőtársam, akkor felhívom a 
figyelmét, hogy az alaptörvény úgy fejeződik be, és ezt a vitát az Alkotmányügyi 
bizottságban már lefolytattuk, hogy az alaptörvény végrehajtása érdekében szükséges 
törvényjavaslatokat a kormány köteles előterjeszteni. A végrehajtás érdekében 
természetesen akkor van ilyen kötelezettsége a kormánynak, hogy ha az alaptörvény 
szerint előterjesztésre jogosultak, mint a parlamenti bizottság, mint az egyéni képviselő, a 
köztársasági elnök, ezt nem tették meg. Tehát a kormánynak arról kell gondoskodnia, 
hogy az összes sarkalatos törvényt az Országgyűlés határidőben elfogadja. 

A képviselői fizetéseknél és javadalmazásoknál végképp nem értem a kritikát, mert 
ez a javadalmazási javaslat, amiről egyébként egy korrekt vita folyt az illetékes 
bizottságban, amelyik nem ez, az pont hogy azt az átláthatatlan és rossz rendszert szünteti 
meg, amelyiknek a teljes politika, a politikai kultúra és a politika hitelessége a vesztese. 

A fegyelmi jogkörrel kapcsolatosan még egyszer szeretném jelezni, hogy hiába 
mondja el akár az MSZP képviselője, akár más párt képviselője, hogy a házelnök milyen 
jól utasíthatja a parlament védelmét ellátó Köztársasági Őrezred tagjait, mert jogszerűen 
ezt nem teheti meg, mert kizárólagos utasítási joga a kormánynak van a rendőrség 
állományába tartozó személyek tekintetében. Ezt nem tudjuk máshogy átlépni, ez 
alkotmányos alapelv.  

Nemcsak az új alaptörvényben, a korábbi alkotmányban is alkotmányos alapelv 
volt, tehát ezt nem tudjuk máshogy megoldani. Egyébként, ha a nemzetközi gyakorlatot 
megnézzük, akkor az európai országgyűlésekben szinte kivétel nélkül vagy külön testület, 
vagy alkotmányos felhatalmazás alapján a rendészeti jogkört a házelnök gyakorolja. Nem 
a belügyminiszter, nem a kormány, akit és amelyet egyébként az Országgyűlés ellenőriz.  

A Köztársasági Őrezred eddigi parancsnokát nem tudom, hogy mennyiszer 
hallgatta meg a bizottság, de szerintem annak nincs akadálya, és ez lehet olyan módosító, 
amit az előterjesztők szívesen támogatnak, hogy a parlamenti őrség parancsnokát ez a 
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bizottság időről időre, ha kell, évről évre hallgassa meg. Várjuk az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést.  

Még egy félreértést szeretnék itt a fegyelmi jogkörrel kapcsolatosan tisztázni, hogy 
Jámbor képviselőtársam azt mondta, hogy egy személyben Kövér László elnök úr olyan 
jogköröket kap - egyrészt ezeket a jogköröket még csak nem is a házelnök kapja, a 
mindenkori házelnök, hanem a mindenkori levezető elnök, függetlenül attól, hogy a 
Szocialista Párt, vagy a Jobbik alelnökei, vagy pedig a kormánypárti alelnökök vezetik az 
ülést. Többet vezetik egyébként ők, mint a házelnök, tehát ez a jogkör őket illeti meg.  

A másik pedig, hogy nyilván el lehet mondani azt, és politikailag lehet, hogy rövid 
távon még kifizetődő is, hogy a házelnöknek lehetősége lesz képviselőkkel szembeni 
fellépésre parancsot adni. Tehát ha valójában megnézzük, hogy milyen magatartás az, 
amikor fel lehet lépni: ha a képviselő erőszakra hív fel, vagy maga erőszakos magatartást 
tanúsít. Tehát legyünk őszinték, ezekben az esetekben bárhol máshol, bármilyen más 
munkahelyen fellépnek a képviselővel szemben, és önök éppen azt kérnék, teljes joggal, 
számon, hogyha ebben az esetben a házelnök eszköztelenül állna, mint ahogy egyébként 
most eszköztelenül áll ezekben az ügyekben, hogyha ilyenre sor kerülne. Örüljünk, hogy 
nem kerül sor, és nem hiszem, hogy egyébként ez provokációnak lesz az előidézője, 
hanem azt hiszem, ennek lesz kellő visszatartó ereje.  

Miután nem a jogállást függeszti föl, hanem csupán a képviselői jogok gyakorlását 
függeszti föl, ez nyilván a parlamenti képviselői jogokra vonatkozik, tehát a mentelmi joga 
nem szünetel annak a képviselőnek, akivel szemben ilyen döntést hoz, egyébként nem a 
házelnök, hanem a házelnök indítványára az Országgyűlés egyetlen azonos számú 
ellenzéki és kormánypárti képviselőjéből álló bizottság véleménye alapján az 
Országgyűlés kétharmados többséggel. Tehát úgy gondolom, ennél nagyobb garanciát a 
mai rendszerbe beépíteni nem lehet. Ha mondjuk csak azt a példát hozom fel, hogy a 
német Bundestagban, ahol a politikai kultúra lehet, hogy előbbre tart, mint nálunk, a 
házelnök egy személyben 30 ülésnapra zárhat ki bárkit a Bundestag üléséről, akkor úgy 
gondolom, ez jó példa arra, hogy ez az európai szabályok között egyértelműen a puhább 
szabályozás közé tartozik. Olyan szinte sehol nincs, hogy az elnök, ha bármi történik az 
ülésteremben, akkor eszköztelenül áll. 

Az egyéb jogkörök, amiket még Harangozó képviselőtársam felhozott, nyilván a 
házelnök személyi védelmének az ellátásával kapcsolatosan szükségesek, visszaélésszerű 
joggyakorlásra megint csak nem adnak alapot. A szakmai felügyeletet nyilvánvalóan a 
Belügyminisztérium, illetve a kormány fogja továbbra is ellátni, e tekintetben változás 
nem lesz, az utasítási jognál van változás. 

Még talán egy mondatot, elhangzott Jámbor képviselőtársunktól, hogy nem lehet 
most sem szamurájkardot, meg lőfegyvert behozni. Még Zlinszky professzor úrnál 
tanultuk a jogot, és a korábbi alkotmányban az volt, hogy senkit nem lehet embertelen, 
kínzó, megalázó bánásmódnak alávetni, mire ő mindig mondta, hogy nem igaz, hogy nem 
lehet, csak tilos. Természetesen most is tilos behozni ilyet, de tudjuk, hogy volt erre példa. 
Megint csak nem lehet azt megengedni, hogy a házelnök eszköztelenül álljon az ilyen 
jellegű, egyébként gondolom, senki által nem tartott kívánatosnak magatartással, 
cselekménnyel szemben. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságáról kell döntenünk. Kérdezem ezért a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a 
T/6391. számú törvényjavaslatot, valamint a H/6392. számú határozati javaslatot általános 
vitára alkalmasnak találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki 
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az, aki ellenzi? (Szavazás.) 6 ellenszavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Tartózkodás nélkül a bizottság támogatta. Köszönjük az előterjesztőnek a jelenlétet.  

Bizottsági előadó kijelölése 

Tisztelt Bizottság! Ajánlásunkat szóban kell előterjesztenünk. Kérdezem, ki 
vállalja, hogy a holnapi plenáris ülésen bizottságunk ajánlását elmondja. (Jelzésre.) Tóth 
Gábor képviselő úr mosollyal jelzi igényét. Tehát a bizottság előadója Tóth Gábor lesz. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes 
törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/6390. számú törvényjavaslat módosító 
javaslatainak a megvitatása (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a második napirendi pontunkra, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényjavaslat 
módosító javaslatainak a megvitatására. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Eiselt 
György urat a Belügyminisztérium részéről.  

Tisztelt Bizottság! A március 23-ai ajánlásból fogunk dolgozni. Természetesen 
elsőként a tárca álláspontját kérdezem, és ezt követően majd szavazunk.  

Tisztelt Bizottság! Az ajánlás 1. pontjában Láng Zsolt képviselő úr és 
képviselőtársai tesznek javaslatot. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 11 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság támogatta. 

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

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 3. pontban Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők tesznek javaslatot. Erről 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 4. pontban szintén Szabó Timea és Dorosz Dávid tesznek javaslatot. Erről 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 6 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta. 

Az 5. ajánlási pontban, amely összefügg a 16. ajánlási pontban foglaltakkal, 
Harangozó Tamás képviselő úr javaslata található. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 6. ajánlási pontban Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők tesznek javaslatot. 
Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 7. pontban, amely összefügg a 8., a 10., a 17. és 18. pontban foglaltakkal, dr. 
Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát képviselő urak tesznek javaslatot. Erről kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 9. ajánlási pontban szintén Gaudi-Nagy és Z. Kárpát képviselő urak tesznek 
javaslatot. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 11. ajánlási pontban szintén Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők tesznek 
javaslatot. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 6 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
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(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta. (Dr. Simon Miklós távozik a 
bizottság üléséről.) 

A 12. ajánlási pontban szintén Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők tesznek 
javaslatot. A Házszabály 94. §-ának (3) bekezdésére tekintettel megvizsgálandó a 
módosító javaslat házszabályszerűsége, az úgynevezett túlterjeszkedés problémájának 
ismeretében. Erről kérdezem először a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Túlterjeszkedik a 

javaslat. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki ítéli meg úgy, hogy a javaslat 

házszabályszerű. (Senki sem jelentkezik.)  
Ki az, aki úgy ítéli meg, hogy nem házszabályszerű a javaslat? (Szavazás.) 17 igen 

szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 17 igen szavazattal 
úgy ítélte meg, hogy a javaslat nem házszabályszerű. 

Tisztelt Bizottság! A 13. pontban dr. Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát Dániel ismét 
javaslatot tesznek. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Támogatjuk a 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
A 14. pontban szintén Szabó Timea és Dorosz Dávid javaslata. Erről kérdezem a 

tárca álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 15. pontban szintén Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselő urak javaslata. 
Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. (Kulcsár József 
Ferenc távozik a bizottság üléséről.) 

A 19. pontban Szabó Timea és Dorosz Dávid tesznek javaslatot. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 20. pontban Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát Dániel javaslata szerepel. Erről 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 21. pontban dr. Harangozó Tamás képviselő úr javaslata szerepel. Erről 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 22. pontban Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát Dániel tesz javaslatot. Ez a 23. 
ponttal tartalmilag összefügg. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 24. pontban Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők javaslata. Erről kérdezem 
a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 25. pontban Ékes Ilona képviselő asszony tesz javaslatot. A tartalmi döntés előtt 
ebben az esetben is a házszabályszerűségéről kell döntenünk. Erről kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Túlterjeszkedik a 

javaslat. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki házszabályszerűnek tartja a 

javaslatot? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) Ki az, aki 
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tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag nem tartotta 
házszabályszerűnek a javaslatot. 

A 26. pontban Balla Gergő képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 27. pontban, amely a 28-assal összefügg, Kiss Sándor tesz javaslatot. Erről 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 29. pontban szintén dr. Kiss Sándor képviselő úr javaslata szerepel. Erről 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 ellenszavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 30. pontban Szabó Timea és Dorosz Dávid javaslatánál szintén a 
házszabályszerűségről kell először döntenünk. Kérdezem először a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Az a vélemény, 

hogy túlterjeszkedik a javaslat. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki szerint a javaslat házszabályszerű. 

Kérem, kézfeltartással jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki szerint nem az? 
(Szavazás.) 15 szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 15 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a javaslat nem házszabályszerű. 

A 31. pontban dr. Láng Zsolt és képviselőtársai javaslata esetében a javaslat 
házszabályszerűségéről kell döntenünk. Erről kérdezem először a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Álláspontunk 

szerint túlterjeszkedik a javaslat. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki szerint a javaslat házszabályszerű. 

(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki úgy ítéli meg, hogy nem házszabályszerű a javaslat? 
(Szavazás.) 17 szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 17 
szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a javaslat nem házszabályszerű. 
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A 32. pontban dr. Kiss Sándor képviselő úr javaslata található. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 33. pontban dr. Harangozó Tamás képviselő úr javaslatánál elsőként szintén a 
házszabályszerűségről kell döntenünk. Kérdezem a minisztérium álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Álláspontunk 

szerint túlterjeszkedik a javaslat. 
 
ELNÖK: Megadom a szót dr. Harangozó Tamás képviselő úrnak, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az államtitkár 

úrtól szeretném kérdezni: a bizottsági munkatársak, vagy akinek ez a dolga, szétszedte ezt 
a módosító javaslatomat. Ez egy az egyben összefügg a 34-essel, tehát külön nincs is 
értelme vele foglalkozni, és nyilván így házszabályellenesnek tűnhet.  

A 34. pontból azért maradna el a titkos információgyűjtés belső eljárási szabályaira 
vonatkozó utasítási felhatalmazás, mert a 33-asban pedig részletesen szabályozná ezt a 
kérdést, ehelyett. Tehát nyilvánvalóan önmagában túlterjeszkedő a dolog, de miután ahhoz 
a megnyitott rendelkezéshez kapcsolódik, ahol ezt az utasítási jogkört megkapná a 
terrorelhárítási szerv főigazgatója, ehelyett kapná meg a javaslat szerint részletesen azt, 
hogy mit tehetne meg, és mit nem tehet meg. Tehát mondom még egyszer: csak 
összefüggésben értelmezhető, külön természetesen házszabályellenes lenne szerintem is. 
Szerintem, ha ebben érdemi vitát tudnánk folytatni. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, parancsoljon! 
 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Én ebben érdemi 

vitát nem tudok folytatni. Ha az alapjaiban gyakorlatilag túlterjeszkedik, akkor erről a 
bizottság dönt, és a másik fele kapcsán már nincs miről vitatkozni. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Az az álláspont látszik itt kialakulóban, amit 

szeretnék ismertetni, hogy elsőként a 33. ajánlási pontról, annak a házszabályszerűségéről 
mindenképpen döntenünk kell. Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy a 33. ajánlási 
pontban foglaltak nem a Házszabálynak megfelelőek, vagy nem házszabályszerűek, akkor 
a 34. is azzá válik, de önmagában a 34. pont nem házszabályellenes, csak abban az 
esetben, hogyha a 33. pontnál ezt, mivel összefügg a kettő, kimondja a bizottság.  

Tehát elsőként mindenképpen a 33. ajánlási pont házszabályszerűségéről kell 
döntenünk. Annak fényében egyébként jogos lehet az ön felvetése a 34. pontra 
vonatkozóan.  

Tehát ekképpen kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a 33. ajánlási pont 
tekintetében ki az, aki azt házszabályszerűnek ítéli meg? Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki szerint ez nem házszabályszerű? (Szavazás.) 13 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Dr. Harangozó Tamás: Nem szavazok!) 13 szavazattal, 
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négyen nem vettek részt a szavazásban, a bizottság úgy döntött, hogy nem 
házszabályszerű a 33. ajánlási pontban foglalt javaslat. 

Ennek fényében a 34. ajánlási pontról kell döntenünk. Attól függetlenül, hogy a 33. 
pontról nem döntöttünk, hiszen nem ítélte a bizottság házszabályszerűnek, a 34. ajánlási 
pontban foglaltakról kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 35. pontban Magyar Zoltán képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodással, támogató szavazat nélkül, a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 36. pontban szintén Magyar Zoltán képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem 
a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 37. pontban Balla Gergő képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás és támogató szavazat nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 38. pontban szintén Balla Gergő képviselő úr javaslata. Erről kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 
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A 39. pontban Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársai javaslata. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 40. pontban Balla Gergő képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 41. pontban Németh Zsolt képviselő úr javaslata található. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag, 17 igen szavazattal támogatta a javaslatot. 
A 42. pontban szintén Németh Zsolt képviselő úr javaslata található. Erről 

kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta. 

A 43. pontban, amely a 44. pontban foglaltakkal összefügg, Staudt Gábor 
képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Szavazás előtt Harangozó Tamás képviselő urat illeti a szó! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Csak kérdezni 

szeretnék a kormány képviselőjétől, hogyha jól értjük, nyilván a módosító javaslat is erre 
irányul, hogy közigazgatási eljárásban is el lehessen kobozni a jogsértés elkövetéséhez 
eszközül használt, vagy arra szánt eszközt.  

Lehet, hogy az én képzeletem múl lassan felül mindent, de ez arról szól, hogy egy 
komolyabb közigazgatási bírságnál például a gépjárművet is, amivel a közigazgatási 
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bírság alapjául szolgáló cselekményt elkövették, le lehet foglalni? Tehát ebbe az irányba 
fog elmenni a történet? 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem. Tekintettel 

arra, hogy azt egy külön határozattal kell kimondani, és általános bírói gyakorlat, hogy 
méltánytalanul nagyobb hátrány okozásához a bíróság általában nem járul hozzá.  

De itt a visszatartás, illetve a lefoglalás dolog arról szól, hogy magában a 
közigazgatási eljárásban úgy, hogy eddig mintegy 100 törvényi tényállásnál 
szabálysértésért meg lehetett tenni, most a közigazgatási eljárásban szintén nyíljon meg az 
eljáró hatóságnak az a jogosultsága, hogy az eljárás során az arra használt eszközt le tudja 
foglalni, és külön határozatban erre intézkedni tudjon. Tehát ugyanaz lesz az eljárás 
metódusa, mint a szabálysértésnél, csak közigazgatási eljárásban.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Akkor megismételném a kérdést, hogy egy 

példát mondjon már el, államtitkár úr! Tehát például egy olyan típusú közigazgatási 
bírságnál, ami mondjuk közúti közlekedéssel kapcsolatos, akkor ezek szerint akár a 
munkaeszközként használt gépjárművet, vagy a magángépjárművet például egy 
közigazgatási bírsággal sújtandó, ilyen típusú közlekedési szabálysértésnél ugyanazzal az 
eljárással ott azonnal el lehet venni, kobozni vagy a közigazgatási eljárás 
végeredményeként mondjuk a fizetés biztosítékaként el lehet kobozni? Tehát jól értem-e, 
hogy ez a paragrafus egyébként így, ebben a formában, ahogy van, nagyjából ezt is 
megnyitja? 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem. Tehát 

gyakorlatilag… 
 
ELNÖK: Elnézést! A tárca nem támogatja a javaslatot. Tehát nem hiszem, hogy 

példákon gondolkodott a főosztályvezető úr, de hogyha elmondja, azt megköszönjük. 
Parancsoljon! Megadom a szót. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Tehát maga a 

közlekedés egy nagyon jó példa, mert gyakorlatilag lassan 1,5 éve lehetőség van 
közigazgatási eljárásban bírság kiszabására, és gyakorlatilag az objektív felelősséget 
tudom egyszer kimondani, illetve a közlekedési törvény 20. §-át. Valamint a közlekedési 
szabályok közül a járművezetésre vonatkozó szabályoknál lassan már 10 éve van 
lehetőség közigazgatási bírság kiszabására.  

Itt arra nyílik majd meg a lehetőség, hogy amit eszközül használtak, és a 
közlekedési szabályoknál nem a jármű a közvetett eszköz, még közvetetten sem lehet, 
hanem a járművezető magatartása. Tehát itt arra lesz majd lehetőség, hogy a 
járművezetéstől eltiltást alkalmazzanak, és nem a járművet kobozzák el. 

És mondom, általános bírói gyakorlat van Magyarországon, hogy nem, tehát 
méltánytalanul nagyobb hátrányt nem lehet okozni, mint amit magával az eljárással el 
szerettek volna érni. Az elérendő cél viszont az, hogy a közlekedési szabályokat betartsák, 
és nem az, hogy a fuvarokmányokkal visszaélés kapcsán, ami szintén személyhez kötött, 
magát az eszközt vegyék el. 
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Elmondanám, képviselő úr, hogy a szabálysértési törvény most már lassan 40 éve 
úgy működött, működik, hogy ilyen probléma gyakorlatilag nem merült fel, pedig ott is 
van elkobzás, elkobzási lehetőség, és mint mondtam, annak a gyakorlata kerül át a 
közigazgatási eljárásba. 

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 43., 44. ajánlási 

pontban foglaltakat támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 6 igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 7 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta a javaslatot. 

A 45. pontban Harangozó Tamás képviselő úr javaslata található. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A 46. pontban Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselő úr javaslata található. Erről 
kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

Tisztelt Bizottság! Az önkormányzati bizottság képviselő módosító javaslatáról 
kell döntenünk, az egyik a T/6390/45. számú bizottsági módosító javaslat. Erről kérdezem 
elsőként a Belügyminisztérium képviselőjét, majd a bizottságot. Parancsoljon! 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: A BM nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja 

a T/6390/45. számú önkormányzati bizottsági módosító javaslatot. Kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A másik pont a T/6390/46. számú, szintén önkormányzati bizottsági módosító 
javaslat. Erről kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. EISELT GYÖRGY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 ellenszavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A napirendi pontunk tárgyalásának elvileg a végéhez értünk. Megkérdezem, 
tudomásunk szerint van-e olyan pont vagy módosító javaslat, amelyről nem döntöttünk. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a napirendi pont tárgyalását lezárjuk. 
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Köszönjük szépen a Belügyminisztérium részéről Eiselt György főosztályvezető úrnak a 
jelenlétet. További jó munkát kívánunk! (Dr. Harangozó Tamás távozik a bizottság 
üléséről.) 

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól 

Rátérünk a harmadik napirendi pontunk tárgyalására. Köszöntöm a körünkben dr. 
Dankó István helyettes államtitkár urat a Honvédelmi Minisztérium részéről, továbbá 
Királyfalvi Róbert urat és Borbély Zoltán urat a HM Arzenál ZRt. részéről.  

Tisztelt Bizottság! Az írásos mentesítési kérelmet a futárpostával megküldtük 
önöknek, amely nagy bonyolultságú technikai-őrzésvédelmi rendszerek karbantartására, 
hibaelhárítására vonatkozik. Elsőként megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak az 
előterjesztés szóbeli ismertetésére. Ezt követően következnek a képviselői kérdések és 
hozzászólások.  

Tisztelt helyettes Államtitkár Úr! Öné a szó, parancsoljon! 

Dr. Dankó István szóbeli kiegészítése 

DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!  Az elnök úr röviden elmondta, hogy mi a 
célunk az előterjesztéssel.  

Az előterjesztés lényege tehát az, hogy a Magyar Honvédség objektumaiban, 
ideértve természetesen a Honvédelmi Minisztérium kijelölt objektumait is, működik egy 
nagy bonyolultságú technikai-őrzésvédelmi és beléptető rendszer, amelynek a folyamatos 
karbantartása, hibaelhárítása, adott esetben az aktuális biztonsági követelményeknek 
megfelelő fejlesztése egy folyamatos és minősített információkat is tartalmazó feladat.  

Ennek érdekében a szükséges feladatokat jelenleg is végezzük, de az ezzel 
kapcsolatos szolgáltatási szerződés május 31-én lejár. Tehát eddig az időpontig egy új 
beszerzési eljárás keretében ugyanezt a szolgáltatást hosszú távon biztosítani szükséges.  

A honvédelmi tárca tervei szerint 2012., 2013. és 2014. évek tekintetében kellene 
ezt a szolgáltatási szerződést megkötni. Tekintettel azonban arra, hogy itt egy olyan 
jellegű szolgáltatásról van szó, amely alapvető biztonsági érdeket érint, illetve minősített 
információkat is tartalmaz, ezért a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint, amennyiben a 
Honvédelmi bizottság ilyen jellegű döntést hoz, mentesítheti a közbeszerzési szabályok 
alól ezt a szolgáltatási szerződést. Ebben az esetben az idevonatkozó kormányrendelet 
szabályai szerint egy speciális eljárásban lehet ezt beszerezni, viszonylag gyorsan, és ezt a 
szolgáltatási szerződést aláírni.  

Úgyhogy kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatunkat! 
Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások, reflexiók 

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

 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni az 

államtitkár úrtól, illetve az Arzenál képviselőitől, hogy ebben az esztendőben ennek az 
üzemeltetésére, karbantartására mennyi pénzt fordítottak? Itt látjuk azt, hogy mennyi lesz 
a következő időszakban.  

Az államtitkár úrtól meg azt kérdezném, hogy jól értem-e, hogy a szándék az, hogy 
továbbra is az Arzenál csinálja? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó! 
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DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az 
eddigi összeg körülbelül 277 millió forint volt, ez nagyságrendileg ugyanannyi, mint 
amennyit az idén, illetve a következő években, persze inflációkövető, egyéb módokon, 
előirányoztunk. Ezek egyébként keretösszegek, tehát ennél többet nem kívánunk erre a 
dologra költeni, inkább ennél kevesebbet. 

A másik kérdés, hogy az Arzenált kívánjuk-e foglalkoztatni erre a feladatra: 
természetesen igen, a cél ez. Az Arzenál telepítette annak idején ezeket a rendszereket, 
folyamatosan ő is tartja karban, tehát technika-műszaki és szellemi kapacitás 
szempontjából nyilván az Arzenál az, amelyik a rendszer működtetését zökkenőmentesen 
tudja tovább, ilyen összegért biztosítani. 

 
ELNÖK: Jámbor Nándor képviselő úr, parancsoljon! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én úgy látom, hogy nemcsak 

a technikai felkészültséggel, meg egyéb háttérrel rendelkeznek, hanem ez egy elég jó üzlet 
is. 

Elég jól, pontosan tudtak tervezni a 2011-es évre, hogyha a 2011-es évben 277 
millió forint volt a rendelkezésre álló összeg. Én annyiban egészíteném ki Juhász Ferenc 
képviselőtársam kérdését, hogy akkor ez a teljes összeg felhasználásra is került, vagy van 
valami maradvány? Vagy tényleg pont eltalálták, forintra-fillérre, hogy ez mennyibe fog 
kerülni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak, 

parancsoljon! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a pillanatban pontos összeget 2011. vonatkozásában 
nem tudunk mondani, de természetesen ez a 277 milliót nem haladta meg.  

Azért sem tudunk mondani, mert az eredeti szerződése az Arzenálnak 2011. 
december 31-én lejárt, tekintettel azonban a közbeszerzési törvény, az új, egyébként január 
1-jén hatályba lépett közbeszerzési törvény szabályaira, ennek a meghosszabbítására volt 
lehetőség, és ennek az időarányos összegét is tartalmazza ez a 277 millió, 2012-re 
előirányzott összeg.  

Hogy 2011-ben ez egészen pontosan mennyibe került, fillérre pontosan, 
természetesen erről tudunk információt adni, csak ebben a pillanatban még az 
elszámolások folynak, és nem vagyok benne biztos, hogy minden számlát kiegyenlítettünk 
már, amit az Arzenál a tavalyi tevékenysége kapcsán ebben a körben kibocsátott. 

 
ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Jóval hosszabban is tudnám mondani, de 

már nem érdemes: a HM előterjesztését ésszerűnek, célszerűnek, okszerűnek tartjuk, a 
bizottsági határozati javaslatot támogatjuk. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy van-e még valakinek 
kérdése, hozzászólása. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, megkérdezem, hogy a kiosztott, 30. sorszámú bizottsági 
határozattervezetet, illetve annak elfogadását ki az, aki támogatja. Kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
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Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 30. számú határozattervezet 
elfogadásával a bizottság megadta a felmentést a közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítésre. A harmadik napirendi pontunk tárgyalását lezárom. Megköszönöm a 
Honvédelmi Minisztériumnak és az Arzenál képviseletében megjelenteknek a mai 
munkájukat és a jelenlétüket. 

Tisztelt Bizottság! A napirendjeink végére értünk. A múltkor elhangzottaknak 
megfelelően csak szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a bizottság április 5-én, 
jövő héten csütörtökön kihelyezett ülést tart Kecskeméten, ahol Hende miniszter úr 
beszámol a Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztéseinek fő irányairól. Kérem tisztelt 
képviselőtársaimat, hogy távozásukkor legyenek szívesek a titkárságon jelezni, amennyire 
látják előre a programjukat, hogy részt tudnak-e venni a kihelyezett ülésen, hiszen a 
határozatképesség szempontjából ennek jelentősége van. 9 óra 30 perc magasságában 
kezdődne az ülés, és körülbelül délig tart a várható program.  

Azért kérném, hogy próbálkozzunk meg a lehetetlennel, és jelezzék előre, hogy ki 
az, aki részt tud ezen venni, hiszen az előkészítés, az utazás, illetve a határozatképesség 
szempontjából ez fontos. Megköszönöm mai napi munkájukat, az ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 13 perc) 
 
 

  Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


