
 
Ikt. szám: HOB/36-1/2012. 

HOB/14/2012. sz. ülés 
(HOB/83/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2012. május 8-án, kedden, 10 óra 21 perckor  

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, 

valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentésének 

elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6877. szám)  

(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)  

(Módosító javaslat megvitatása)  

Meghívottak: 

Belügyminisztérium képviselői  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Borbély Lénárd (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 21 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 
tisztelt képviselőtársaimat. Az elnök úr kérte, hogy a mai bizottsági ülést vezessem le, 
úgyhogy ezzel a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülését megnyitom. 12 fő személyesen 
jelen van, 5 fő adott helyettesítést: az elnök urat jómagam fogom helyettesíteni, Földi Lászlót 
Básthy Tamás alelnök úr, Borbély Lénárdot dr. Simon Miklós képviselő úr, Ágh Pétert Tamás 
Barnabás és Farkas Zoltánt pedig Kulcsár József képviselő úr fogja helyettesíteni. Így 
határozatképes a bizottságunk. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására, tisztelt bizottság. Az újólag kiküldött 
meghívóhoz képest nincs változás, ezt a napirendi pontot javaslom: az egyenruhás bűnözés 
folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés 
felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról szóló H/6877. számú 
országgyűlési határozathoz benyújtott módosító javaslat vitája.  

Kérdezem, ki az, aki egyetért a napirendi pontokkal. Szavazzunk! (Szavazás.) Ki az, 
aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  

14 igen szavazattal és 3 tartózkodással a napirendi pont tárgyalását elkezdenénk. 

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket 
feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság 
jelentésének elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6877. szám) 

Rátérnénk akkor a napirendünkre, a H/6877. számú határozati javaslathoz benyújtott 
módosító javaslat megtárgyalására. Köszöntöm körünkben Tasnádi László kabinetfőnök urat 
a Belügyminisztérium részéről. 

A kiosztott, április 24-ei ajánlásból fogunk dolgozni, amely Harangozó 
képviselőtársunk módosító javaslatát tartalmazza egy ajánlási pontban. Elsőként ismertetem 
azt, hogy az Emberi jogi bizottság előterjesztőként tegnapi ülésén a módosító javaslattal nem 
értett egyet. Kérdezem a kormány álláspontját, hogy egyetért-e a javaslattal. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)  
Egyhangúlag nem támogattuk, így akkor az egyharmadot sem kapta meg. 
Kérdezem, van-e tudomása valakinek olyan módosító javaslatról, amelyet még esetleg 

tárgyalnunk kellene. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Köszönöm. A napirendi pontunk tárgyalásának a végére értünk. A mai bizottsági 

ülésen a részvételüket megköszönöm. További szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 24 perc)  
 

  

Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília  


