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Napirendi javaslat 
 
 
1. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 

védelméről szóló törvényjavaslat (T/8481. szám) 
(Általános vita) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

  
Meghívottak: 
Belügyminisztérium képviselői 

  
2. A schengeni információs rendszer második generációja keretében történő 

információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a 
Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8572. szám) 
(Általános vita) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

  
Meghívottak: 
Belügyminisztérium képviselői 

  
3. A visszaélésszerű rendőri intézkedések megakadályozása érdekében szükséges 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8439. szám) 
(Vona Gábor, Korondi Miklós, Rubi Gergely, Novák Előd, Szilágyi György és 
Bertha Szilvia (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

  
Meghívottak: 
Belügyminisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

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  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek  

Dr. Liszkai Rita szakértő (Belügyminisztérium)  
Dr. Berei Szonja főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 25 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
mai ülésén.  

Elsőként a határozatképesség megállapítása következik. Tizennégyen személyesen 
vannak jelen, hárman pedig helyettesítési megbízást adtak; tizenhét fővel bizottságunk 
határozatképes. 

A kiküldött meghívóhoz képest annyi változást javasolok, hogy a Belügyminisztérium 
kérésére az 1. és a 2. napirendi pontunk kerüljön megcserélésre. Megkérdezem, hogy ezzel a 
változtatással a kiküldött meghívóval, az abban foglalt napirendi javaslatokkal egyetért-e a 
bizottság. Kérem, kézfeltartással jelezze, aki igen. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy napirendünket egyhangúlag elfogadtuk. 

A schengeni információs rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a 
Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8572. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Elsőként tehát a schengeni információs rendszer második generációja keretében 
történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a 
Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő módosításáról szóló T/8572. számú 
törvényjavaslat általános vitájára fog sor kerülni. 

Köszöntöm körünkben Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár asszonyt a 
Belügyminisztérium részéről és munkatársát, dr. Liszkai Rita szakértőt. 

Tisztelt Államtitkár Asszony! Elsőként önnek adom meg a szót a javaslat rövid szóbeli 
kiegészítésére, és ezt követik majd a képviselői kérdések, hozzászólások. Parancsoljon!  

 

Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár szóbeli kiegészítése 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot.  

A bizottság látja, hogy az előttünk levő javaslat egy elég nagy és sok elemből álló 
javaslattá vált. Ennek alapvető oka az, hogy a schengeni információs rendszer második 
generációjára való áttérés képezi a derekát vagy gerincét ennek az előterjesztésnek, de ezzel 
kapcsolatban nyilvánvalóan egy egész sor jogszabályt módosítani kellett, mert hiszen hasonló 
a rendszer, mint a SIS-I-es, de mégis mind technikai megoldásában, mind tartalmában, 
szélességében és a jogi megoldásokban is vannak eltérések. 

Tekintettel arra, hogy számos jogszabályt úgyis meg kellett nyitni, ehhez kapcsolódik 
a Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő számos módosítás (Ágh Péter megérkezik 
az ülésre.), mert hiszen nagyjából ugyanarról a körről van szó, harmadik országok 
állampolgárainak beutazásáról, itt tartózkodásáról, menekültügyi törvényről, 
útlevéltörvényről. 

Ha megengedik, én azért az alapkérdésre térnék vissza röviden, hogy ez a schengeni 
információs rendszer második generációja hogyan is fog kinézni. Pont tíz évvel ezelőtti az 
Európai Unió döntése arra vonatkozóan, hogy létrejöjjön ez a SIS-II-nek rövidített második 
generáció. Most a valóságban úgy néz ki, vagy a tervek szerint 2013. március 15. lesz az éles 
átállás időpontja, ez most már valószínűnek tűnik, mert az idők folyamán többször volt 
időbeli csúszás, tulajdonképpen módosítás. 
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Ez a SIS-II-es rendszer, a schengeni információs rendszer, ezt önök jól tudják, 
egyrészt egy személy- és tárgykörözési rendszer, amely igen sok kategória esetében lehetővé 
teszi jelzés elhelyezését a hatóságoknak, és ha jelzéssel találkoznak a hatóságok, arra 
vonatkozóan vagy magából a jelzés elhelyezéséből lehet arra következtetni, hogy mi a teendő, 
vagy belép az a SIRENE-irodákból álló hálózat, amely a kiegészítő információkat cseréli. 

Jelen esetben a SIS-II-es rendszerben a járművek szélesebb kategóriája kerül 
elhelyezésre, mint a jelenleg hatályos rendszerben. Tulajdonképpen részletesebb és nagyobb 
hatáskört biztosít a rendszer egésze azoknak a hatóságoknak, amelyek a figyelmeztető 
jelzéseket el fogják helyezni, tehát nem a központi hatóság helyezi el, hanem az adott 
rendőrhatóság vagy más hatóság. 

Alapvetően a rendszerben abszolút új elemként jelenik meg egy nemzeti SIS-II 
hivatal, amely a KEKKH-nál fog működni. Ez a hivatal működteti tulajdonképpen a nemzeti 
rendszert, karbantartja, és a többi. 

Ha megengedik, azt mondanám, hogy az agy, vagyis az érdemi feladatot változatlanul, 
hasonlóan az eddigiekhez is, a SIRENE Iroda látja el. A SIRENE Iroda az Országos Rendőr-
főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központján belül helyezkedik el. A 
SIRENE Iroda felel tulajdonképpen az adatminőségért, olyan lehetőségekért, amik a jelenlegi 
rendszerben például nincsenek meg, hogyha ugyanazon személyre vagy ugyanazon tárgyra 
több figyelmeztető jelzés jelenik meg, ezek összekapcsolására intézkedhet, illetőleg a 
prioritási kérdésekben dönthet. 

A rendszer igazándiból úgy épül fel, ahogy mondtam, hogy van ez a központi hivatal, 
van a SIRENE Iroda. Kétféle módon lehet a rendszerhez kapcsolódni rendszerszinten, tehát 
közvetlen kapcsolattal. Ilyen közvetlen kapcsolattal kapcsolódik a rendőrség, a BÁH, tehát a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, és a KEKKH, amely nemcsak a központi hivatalt 
működteti, hanem mint központi közlekedési hatóság, mint a személy- és 
lakcímnyilvántartásért felelős központi hatóság és központi útlevélhatóság, tehát ebben a 
három minőségében rendszer-rendszer kapcsolatban van. 

A bíróságok, az ügyészségek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a rendőrségen a 
Robotzsaru-rendszeren keresztül kapcsolódik a rendszerhez, és a külképviseletek pedig a 
BÁH rendszerén keresztül, a KIR-rendszer, tehát a konzuli információs rendszer oda van 
bekötve. 

Azt gondolom, hogy igazándiból a szabályozás átláthatóbb és pontosabb, 
aprólékosabb, mint az előző szabályozás esetén. Ez mind az adatvédelmi szabályokra igaz, 
mind az esetlegesen sérelmet szenvedő állampolgár szempontjából is. A NAIH látja el teljes 
mértékben az adatvédelmi ellenőrzést és kontrollt abszolút mértékben, és az állampolgárnak 
kedvezően van az a joga biztosítva, hogy megkérdezze, leellenőrizze, hogy a schengeni 
információs rendszerben tartanak-e róla nyilván adatot, ha igen, akkor annak módosítására 
rendelkezhet igénnyel. Ezt alapvetően a SIRENE Irodánál célszerű, ésszerű megtenni, de az 
állampolgár jogára való tekintettel megteheti a jelzést a jelző hatóságnál, más 
kormányhatóságnál is, végső soron az érdemi válasz a SIRENE Irodához kapcsolódik. 

Ebből kifolyólag számos törvény módosítását el kell végezni. Nyilvánvaló, a külügyi 
együttműködésről szóló 1999. évi LVI. törvényben módosítani kell aszerint, amire a SIRENE 
Iroda most lehetőséget ad. Mondtam, hogy a SIS-II központi hivatal, és egy kicsit más 
architektúrában működik. Az egész rendszer apró, ha úgy tetszik, inkább koherenciateremtő 
jelleggel idegenrendészeti joganyaghoz is hozzányúl.  

Mondanám a másik nagy szabályozási kört, ami már a Magyary egyszerűsítési 
programhoz kapcsolódik. Itt az útlevél tekintetében valósul meg, hogy egyrészt a 30 napos 
ügyintézési határidő rövidül 20 napra, másrészt a korlátozás sokkal precízebben lesz 
szabályozva és feltehetőleg nagyobb biztonsággal is. Tehát amikor utazási korlátozást rendel 
el a hatóság, nyilvánvalóan itt elsődlegesen a harmadik országok állampolgárai esetében tud 
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ez hatékony lenni a határellenőrzésnél, de igazándiból nem az okmány bevonására helyeződik 
a hangsúly, ami, valljuk be, a mai világban eléggé elavult módszer, hogy a bíróság, az 
ügyészség az okmányt bevonja, itt a nyilvántartáson van a lényeg. Ha a nyilvántartásba a 
korlátozás bekerül, akkor tulajdonképpen az pillanatok alatt vagy órák alatt megvalósul. 
(Dr. Simon Miklós megérkezik az ülésre.) Ugyanakkor itt is számos egyszerűsítést is alkalmaz 
az új jogszabály. Az útlevélhatóságot csak akkor kell értesíteni, ha a nyilvántartás terén van 
érvényes útlevele. Nagyon sok állampolgárnak most már nincs érvényes útlevele, mert hiszen 
személyi igazolvánnyal tud az Unión belül utazni.  

Tehát talán ezek a legfontosabb érdemi módosítások. 
Ugyanakkor a korlátozás egypár ésszerű esettel ki is bővül. Így például javítóintézeti 

intézkedés alatt állók esetében is alkalmazható. Alkalmazható abban az esetben is, ha mégis a 
szabadságvesztés végrehajtására kerül sor, noha arról először nem volt szó. 

Ha megengedik, röviden… Mondhatom még? (Az elnök bólogat.) Akkor beszélnék 
röviden az idegenrendészeti és menekültügyi joganyagról, ugyanis ott is számos kisebb 
változás valósul meg. Ezek részben az ügyfél érdekét szolgálják. Nyilvánvalóan olyan 
esetekről van szó, amikor már nem kell külön okmánnyal igazolni, ami központi 
nyilvántartásokból elérhető. Így például nagyon fontos a 2013. január 1-jén felálló 
anyakönyvi nyilvántartás. Számos esetben az állampolgárságot még külön kellett igazolni, 
noha teljesen egyértelmű, a személy- és lakcímnyilvántartásból lekérheti. 

Ami ennél jóval érdekesebb, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy érdekesebb, hogy 
egy-két olyan módosításra került sor, amely a visszafogadási, visszatérítési irányelvből, a 
befogadási irányelv hatályos uniós joganyaga átültetéséből vagy kimaradt, vagy igazán kritika 
alá esett az átültetés. Pilot-eljárás kezdődött ellenünk - ami a kötelességszegési eljárás 
előestéje - egy-két menekültügyi kérdésből. Ebből kifolyólag ezeket a nyilvánvalóan 
félreérthető vagy az európai jognak meg nem felelő átültetési problémákat orvosolja ez az 
előterjesztés.  

Az orvosolás egyik része arra vonatkozik, ahogy azt az említett irányelvek és egyéb 
nemzetközi szerveződések tartalmazzák. Menekült esetén érdemi vizsgálatot kell lefolytatni, 
és az érdemi vizsgálaton alapuló jogerős döntést kell hozni. Volt egy szürke zóna, nem nagy 
számot fedett le, de mégis volt egy szürke zóna, ugyanis a menekültügyi eljárás 
megszüntetésére került sor és kerül sor ma is abban az esetben, amikor a menekültkérelmet 
benyújtó eltűnt, elhagyja az országot, elhagyja a befogadóállomást. Ebben az esetben 
megszüntető lépésre került sor érdemi döntés nélkül, amely ezen alapul. Amennyiben őt majd 
a dublini eljárást követően visszavettük, abban az esetben nem került sor érdemi döntésre, a 
megszüntető végzés alapján már érdemi döntésre nem került sor. Most ki fogja mondani a 
jogszabály egyértelműen, hogy érdemi döntésre kell hogy sor kerüljön.  

A megszüntető végzések száma lecsökken, mert megkapja a menekültügyi hatóság azt 
a jogkört, hogy amennyiben az érdemi döntésre alkalmas döntési lehetősége van, tehát eltűnés 
esetén is már egy vagy két meghallgatás során tud érdemi döntést hozni, akkor érdemi döntést 
hoz, ha nem tud érdemi döntést hozni, akkor megszüntető végzést hoz. De amikor a dublini 
eljárás keretében visszakerül hozzánk, és ismételt kérelmet nyújt be, az ismételt kérelem 
esetében is az érdemi döntésig el kell jutni.  

Amíg nem jutott el érdemi döntésig, azaz ez a döntés nem születik meg, addig a másik 
pont, ami kritikaként hangzott el Magyarországgal szemben, ez a területen tartózkodás 
jogának megadása. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg jogerős döntés nem születik, a 
területen tartózkodás jogát a menekültkérőnek - akár első, akár ismételten benyújtott kérelem 
második eljárásában - biztosítani kell. Ez azt jelenti, hogy egy változás áll be a rezsimben. 
Aki a határátkelőhelynél vagy az idegenrendészeti hatóságnál az első meghallgatás végéig 
menedékjogot kér, ez irányú kérelmét jelenti be, azzal szemben nem idegenrendészeti, hanem 
menekültügyi eljárás kezdődik, és befogadóállomásra kerül. Aki őrizetben van és kifejezetten 
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már olyan fázisban, az első meghallgatás után, mikor már kiutasítást rendelnek el, abban az 
esetben nyújtja be a menedékjogi kérelmét, az már az idegenrendészeti elhelyezésben, tehát 
az őrizetben marad, de az idegenrendészeti eljárás a Ket. alapján felfüggesztésre kerül, és a 
menekültügyi eljárás érdemi része zajlik le. 

Még számos szabálysértési törvényt, az Országgyűlési Őrséggel kapcsolatos eljárási 
kérdéseket tartalmaz ez a törvénycsomag. Én azt gondolom, hogy itt befejezem, ez volt a 
lényege, és természetesen állunk rendelkezésükre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár asszony, a tájékoztatót. Van-e még bármi 

kérdése bárkinek? (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden 

három kérdést szeretnék érinteni, azt rögzítve, hogy a törvény döntő többsége abszolút 
előremutató, az állampolgárok és az ügyfelek tekintetében valóban egyszerűsítést és 
egyszerűbb ügyintézést is jelent majd a jövőben, de három dolgot szeretnék mindenképpen 
szóvá tenni. 

Az egyik az, hogy a törvény több helyen is tartalmazza azt a szabályt a 2. §-ban, hogy 
lehetővé teszi az adatfeldolgozás kiszervezését, ugyan más törvényre hivatkozva, mint tudjuk, 
ott megvan ennek a lehetősége, amit maximálisan ellenzünk. Azt gondoljuk, hogy 
állampolgárok és egyéb nagyon fontos szervezetek adatait nem kellene és nem lehet az 
államnak kiengedni a kezéből és akár magáncégek birtokába adni. 

A másik csak egy rövid megjegyzés. Nyilván nem feltétlenül, egyáltalán nem tartozik 
ehhez a törvényhez, de mégis berakták salátajelleggel. Azért az országgyűlési törvény 
módosítása jól mutatja, hogy mennyire inkoherens és a hatalmi ágak rendszerében zavart 
okozó egyáltalán ez a házőrség úgy, ahogy van. Most röviden arról van szó, hogy már az 
államfő kinevezési jogkörét sem lehetne megoldani normálisan, ezért most ilyen kvázi 
normálisan fogják megoldani. Tehát a miniszterelnök javaslatára fogja a köztársasági elnök a 
tábornoki kinevezéseket, előléptetéseket rendezni, úgy, hogy a miniszterelnöknek meg kvázi 
majd a házelnök súg. Ezt most csak leegyszerűsítve mondom, de körülbelül ezt tudták 
kitalálni, hogy valahogy megerőszakolják a rendszert. 

A harmadik, azzal meg én tartozom. A salátajellegben van egy olyan szabályozás, ami 
a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységről szóló törvény pontosítását 
tartalmazza. Talán emlékeznek képviselőtársaim, hogy az iskolarendőrségről szóló 
törvénynél, ami egy óriási saláta volt, és fű, fa, virág volt benne, akkor is jeleztük, hogy nem 
érdemes és nem jó így jogalkotási munkát végezni, ahogy azt is csinálták. Ebbe nagyon 
komoly, a szakma által jelzett jogalkotási hiba csúszott. Én ezt képviselőként jeleztem a 
Belügyminisztériumnak. Azt gondolom, hogy jegyzőkönyvbe is érdemes mondani, hogy 
köszönöm szépen, és teljesen korrektnek tartom, hogy a jelenlegi törvényben ennek a 
törvénynek a módosítását behozták. Nyilván nem irányomba, hanem a személy- és 
vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenységet végző sok tízezer ember irányába ez 
egy teljesen értékelhető gesztus. 

Köszönöm szépen. 
 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönjük. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs ilyen, akkor először is a törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. Megkérdezem, hogy ki az, aki a T/8572. 
számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, kérem, kézfeltartással jelezze. 
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(Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ilyen nem volt. 
A bizottságunk általános vitára alkalmasnak találta a javaslatot.  

Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. A bizottság előadójának Farkas 
Zoltán képviselő urat javasolnám, amennyiben nem érkezik más személyre szóbeli indítvány.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak a jelenlétét és a kolléganőjének is. 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló törvényjavaslat (T/8481. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló T/8481. számú törvényjavaslat 
általános vitájára. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
asszonyt a Belügyminisztérium részéről és dr. Berei Szonja főosztályvezető-helyettest. 
Megadom a szót a törvényjavaslat rövid szóbeli kiegészítésére. Parancsoljon! 

 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez a törvényjavaslat egy olyan új 
jogterületet vezetne be a magyar jogrendszerben, amely eddig szabályozatlan, de nem 
előzmény nélküli. Az a cél, hogy meghonosítsa Magyarországon is a kritikus és létfontosságú 
rendszerelemek védelmét. Azért mondtam, hogy nem előzmény nélküli, mert 2008-ban 
kiadtak egy kormányhatározatot, amely az úgynevezett „zöld könyv” nevet viseli, és ez 
alapozta meg az infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programot.  

Ezt követően még 2008-ban hatályba lépett a 2008/114-es EK-irányelv, amely az 
európai létfontosságú elemek rendszerét és a rendszerelemek védelmét határozta meg, már az 
összes tagországra vonatkozóan, így tulajdonképpen ez megszabta a további munkánk 
irányvonalát is. 

A cél, hogy az irányelv rendelkezéseivel összhangban megteremtsük a létfontosságú 
elemek védelmét és az infrastruktúrák ezáltali védelmét.  

Maga a törvény nagyon keretjellegű, pontosan azért, mert nagyon sok ágazat nagyon 
sok rendszerelemének védelméről beszélhetünk, különféle nagyságrendben. Ezért a 
törvényjavaslat a kormánynak sok felhatalmazást ad, az ágazati specialitásokat a 
kormányrendeletben tudjuk biztosítani. 

Nyilván vannak olyan szabályozási kötelezettségek, amelyek minden ágazatra 
vonatkozni fognak, de az ágazatok sajátosságaihoz is feltétlenül igazodnunk kell. 

Természetesen az üzemeltetőknek is feladatokat szab a törvényjavaslat. Ezek a fő 
kötelezettségek két csoportra oszthatók: egyrészt üzemeltetői biztonsági tervvel kell 
rendelkeznie, amelyet megfelelő szakembernek kell elkészítenie, másrészt pedig a 
határozatban megjelölt ideig és mértékig gondoskodnia kell az üzemeltetőnek ezeknek a 
rendszerelemeknek a védelméről. 

Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen szükséges és hasznos szabályozás lesz. 
Nyilvánvalóan kellő időt biztosítana a törvény ennek hatálybalépésére, ezért három 

ütemben javasoljuk a hatálybalépést. 
Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a javaslatot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Iváncsik Imre alelnök urat illeti a szó. Parancsoljon! 
 



 11 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Államtitkár Asszony! Néhány kérdésem van, hogy jobban megértsük az előterjesztés néhány 
pontját.  

A 2. § foglalkozik a rendszerelemek kijelölésével. A következő kérdéseim vannak. 
Miért van szükség külön javaslattevő és kijelölő hatóságra, és miért szól úgy a szabály, hogy a 
kijelölést hivatalból nem teheti meg a kijelölő hatóság, de a visszavonásról hivatalból is 
dönthet? Lesz-e a kijelölési eljárásban szerepe a katasztrófavédelmi hatóságnak? Nem 
egyértelmű a szöveg olvasásából hogy az üzemeltetői biztonsági tervet az ágazati kijelölő 
hatóságnak jóvá kell-e hagynia.  

A 8. § (2) bekezdése a honvédelmi létfontosságú rendszerelemekkel foglalkozik. A 
kérdésem az, mivel ebben a dokumentumban nincs rá utalás, hogy annak az azonosítása és 
kijelölése, hogy melyek a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek, hogyan történik. Esetleg 
más jogszabályban van elrendelve? Nem találtunk erre utaló nyomokat.  

A következő kérdésem, hogy mi indokolja, hogy ilyen hosszan tervezik elnyújtani a 
hatálybaléptetést, lépcsőzetesen ugyan, de szerintünk túlságosan hosszúra nyújtják. Mi 
indokolja ezt? 

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

Tisztelt Bizottság! Lehet, hogy igénybe fogom venni a szakértő kolléganőt, de igyekszem 
magam megválaszolni. Ha nem lesz elegendő, akkor segítséget fogok kapni. 

A javaslat azért ilyen, mert minél inkább helyi szintre próbálja - elnézést a kifejezésért 
- letolni azt a kezdeményezést, ami megalapozhatja, hogy mely rendszerelemre fog történni a 
kijelölés. Tehát helyi szint az, aki legközelebb van, ő érzi leginkább azt, hogy mi az a 
probléma, ami egy ilyen rendszerelem zavaránál, kiesésénél keletkezhet. 

Bocsánat, konzultáltam a szakértővel. Nem látjuk azt, hogy miért nem lehetne 
hivatalból kijelölni, vagy miért nem lehetne visszavonni. Tehát ezt nem egészen értem, én 
nem értem a kérdését. 

Tulajdonképpen a 8. §-ra vonatkozó kérdése, hogy a honvédelmi létfontosságú 
rendszerelemek tekintetében a kormány kijelöli a szervet, ezt rendeletben teszi nyilvánvalóan, 
erre felhatalmazást kap, de az is egyértelmű, hogy minden, ami a honvédséggel összefüggő - 
honvédelmi, laktanya, üzemanyagraktár, egyebek -, mind ebbe a körbe tartozik. Lehetséges, 
hogy túlzottnak tűnik, de ha megnézi, a mellékletben szerepelnek azok az ágazatok, illetve 
alágazatok, amelyeknek le kell folytatniuk ezt. Először is ki kell jelölni ezeket a 
rendszerelemeket, ez lehet akár egy repülőtér, de lehet egy gázvezeték elosztópontja is, tehát 
lehet egy nagyobb egység, de lehet egy egészen „kicsi” egység is. Tehát ennek lesz egy 
eljárási folyamata, ezeket fel kell mérni, hogy melyek ezek az ilyen módon védendő és ilyen 
módon nagyobb figyelmet érdemlő rendszerelemek. Ez időt vesz igénybe.  

Úgy gondoltuk ezért, hogy az 1. mellékletben szereplő… Hozzátenném, hogy az, ami 
az 1. mellékletben szerepel, egyben EU-s követelmény is, tehát az energia és a közlekedés 
EU-s követelmény is, a 2. mellékletben szereplők azok, amik hazai, nemzeti követelmények. 
Nyilvánvaló, hogy előtérbe helyeztük azt, ami az EU-ban, tehát a tagállamok közötti 
viszonylatban is problémát okozhat.  

Ennek a hatálybalépése lenne a törvény hatálybalépését követő jövő év július 1. Úgy 
gondolom, hogy egy fél év felkészülési idő azért erre mindenképpen szükséges. A másik. 
Mindössze egy fél év pluszt ad a hazai nemzeti felmérésre és az eljárás lefolytatására, ezért 
2014. január 1. Lehet, hogy ez hosszúnak tűnik, de ez röpke egy év, és közben is folyik egy 
másfajta munka. 
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nem térek vissza a 

kérdésre, mert aki elolvasta, az se feltétlenül érti ezt a törvényt, ez tény és való, és a 
képviselőtársaim többsége valószínűleg nem tudott a hétvégén ezzel foglalkozni.  

Csak azt szeretném kérdezni megnyugtatásul, hogy a rendeletekkel mi van, merthogy 
az államtitkár asszony is mondta, hogy ez egy kerettörvény nagyjából, és a rendeletek nélkül 
konkrétan semmit nem ér. Én azt gondolom, hogy ez egy jó nagy kerettörvény, tehát ebből 
azért vannak szerintem szemantikai problémák is, mert ez így egymagában szerintem semmit 
nem ér, és nem is érthető ez a törvény így. Olyan új jogintézményeket vezet be, amikről nem 
tudjuk, hogy mik, de miután nem látjuk, hogy ki kivel van, és mi a funkciója, ezért szerintem 
kár is valóban erről addig beszélni, amíg a rendeleteket nem látjuk. A rendeletek 
előkészítésével hogyan áll a tárca, és hogy ez január 1-jéig biztos, hogy elkészül-e? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

rendeletek előkészítése természetesen folyamatban van. Nem mondom azt, hogy minden 
rendelet már kész, és holnap meg tudom mutatni a tisztelt bizottságnak. Különféle készültségi 
fokban van. Tehát nyilván itt más tárcákkal szorosan együtt kell működnünk, és a bizonyos 
felméréseknek még el kell készülni. De addigra, amikorra a törvény hatályba lép, a 
kormányrendeletek is hatályba lépnek. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dorosz Dávid képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt 

Bizottság! Köszönöm szépen az elmondottakat. Mi magunk is egyetértünk azzal, hogy ez egy 
fontos terület, és ezt szabályozni kell, illetve hogy ebben van tennivalója a törvényhozásnak, 
azonban a törvény keretjellege, illetve a javaslat keretjellege számunkra is aggodalomra ad 
okot. Nagyon reméljük azt, hogy a parlamenti vita, illetve tárgyalás során ez valamilyen 
szinten változni fog, és részletesebb szabályok kerülnek be. Éppen ezért elvi támogatásunk 
mellett jelen pillanatban csak tartózkodni tudunk az általános vitára való alkalmasságnál, és 
nagyon reméljük, hogy ezt a szavazatunkat igenre tudjuk változtatni a vita végére.  

Köszönöm szépen. 
 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki a T/8481. számú javaslatot általános vitára alkalmasnak találja, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 15. Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4. A bizottság általános vitára alkalmasnak találta. 

Ajánlásunkat szóban terjesztjük elő, legalábbis ezt javaslom, és a személyre pedig 
Kulcsár József nevét mondanám a bizottság részéről, amennyiben nincs más javaslat. 

Tisztelt Bizottság! Napirendi pontunk végére értünk. 

A visszaélésszerű rendőri intézkedések megakadályozása érdekében szükséges 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8439. szám) (Vona Gábor, Korondi 
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Miklós, Rubi Gergely, Novák Előd, Szilágyi György és Bertha Szilvia (Jobbik) 
képviselők önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről és általános vita) 

Rátérünk a 3. napirendi pontunk tárgyalására, a visszaélésszerű rendőri intézkedések 
megakadályozása érdekében szükséges törvények módosításáról szóló T/8439. számú 
törvényjavaslat. Vona Gábor, Korondi Miklós, Rubi Gergely, Novák Előd, Szilágyi György 
és Bertha Szilvia képviselők önálló indítványa.  

Szintén helyettes államtitkár asszony képviseli a Belügyminisztériumot.  
Az előterjesztők részéről nincs itt senki, de ez nem is feltétlenül szükséges ahhoz, 

hogy tárgyalni tudjuk. Éppen ezért az előterjesztőket átugorva megadom a szót a helyettes 
államtitkár asszonynak, hogy tájékoztasson bennünket a kormány, illetve a tárca 
álláspontjáról, egyetért vagy nem ért egyet a benyújtott javaslattal. Parancsoljon! 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot tudok mondani. A kormány nem 
támogatja a benyújtott javaslatot, egyetlenegy mondattal indokolnám is. (Dr. Harangozó 
Tamás távozik az ülésről.) A jelenlegi Btk. 225. §-a és a január 1-jén hatályba lépő új Btk. 
305. §-a hasonló tényállást tartalmaz, ezért szükségtelen és indokolatlan a Btk.-ba egy új 
tényállás beiktatása. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdések, vélemények? (Jelzésre:) Mirkóczki Ádám képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem is annyira kérdést 

fogalmaznék meg, sokkal inkább véleményt itt az előterjesztők nevében is. Értettem 
természetesen a kormány álláspontját, és meg sem lepődtem. 

Annyit azért a tényszerűség kedvéért hozzátennék, hogy lehet, hogy tartalmazza a 
jelenleg hatályos jogszabály ezt a nagyon fontos területet, ennek ellenére mi azt látjuk, hogy a 
pontosítás és kvázi a kiskapuk bezárása sokkal fontosabb és indokoltabb, mint valaha, hiszen 
lassan naponta találunk arra példát, hogy hogyan valósul meg pontosan az a cselekmény a 
rendőrség részéről. Nem feltétlen szeretném én az intézkedő rendőrök nyakába varrni a 
jelenséget vagy a megtörtént sajnálatos eseteket. Gondoljunk csak a legutóbbi, nagy vihart 
kiváltott ceglédi eseményekre, amikor is két országgyűlési képviselőtársam jelenlétében a 
szamurájkardokkal, hadd ne soroljam, mivel, mindenki által, kamerák által rögzítetten 
felfegyverkezett hordát semmilyen szinten nem igazoltatta a rendőrség, nem intézkedett velük 
szemben, ellentétben a semmiféle erőszakos cselekményt még verbális szinten sem kiváltó 
helyi lakosokkal és országgyűlési képviselőkkel ezt megtette. 

Azt gondolom, hogy ez a kettős mérce és ez a sajnálatos jelenség azért alakulhat ki, 
mert a jelenleg hatályos törvény nem képes garantálni azt, hogy a rendőrök igenis 
hovatartozástól, véleménytől, szubjektív értékeléstől függetlenül azt tegyék, ami a törvényben 
meghatározott feladatuk és dolguk. Úgyhogy én cáfolnám az elhangzottakat, igenis szükség 
van rá, noha - hangsúlyozom - természetesen nem lepődtünk meg azon, hogy mi a kormány 
álláspontja.  

Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy azért jó lenne, hogyha néha a racionalitás, a 
mindennapos esetek és az ésszerűség felülemelkednének a pártpolitikai hovatartozáson, és 
végre egyszer vagy ritka esetek kivételével frakciók vagy képviselők pártpolitikai 
hovatartozásától függetlenül a benyújtás tartalma alapján, illetve a benyújtott javaslat tartalma 
alapján ítélne a kormány, nem pedig az alapján, hogy ki és mit adott be. 

Köszönöm szépen. 
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Döntés a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Van-e kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a T/8439. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 2. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 16. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság az előterjesztés 
tárgysorozatba-vételét elutasította. 

Tisztelt Bizottság! Napirendi pontjaink végéhez értünk. Megköszönöm helyettes 
államtitkár asszonynak és a főosztályvezető-helyettes asszonynak a jelenlétet, a képviselő 
uraknak pedig további jó munkát. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 03 perc) 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


