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Napirendi javaslat 
 
 
1. A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10102. szám, új/átdolgozott változat a T/7961. szám helyett) 
(Dr. Kocsis Máté és Csampa Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

  
Meghívottak: 
Belügyminisztérium képviselői 

  
2. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10048. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

  
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  
 
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Básthy Tamás (KDNP) Földi Lászlónak (KDNP)  
Bíró Márk (Fidesz) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
 

Megjelentek  

Dr. Kálmán László szakértő (Belügyminisztérium)  
Dr. Kiss Zoltán szakértő (Belügyminisztérium) 
Dr. Bodnár Bence szakértő (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 41 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 megállapítására kerül sor. Tizenegy fő személyesen van 
jelen, heten pedig helyettesítési megbízást adtak; tizennyolc fővel határozatképesek vagyunk. 

A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi 
javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze a helyettesítésekre tekintettel. (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta. 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10102. szám, új/átdolgozott változat a T/7961. szám helyett) 
(Dr. Kocsis Máté és Csampa Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az első megtárgyalására: a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak 
megállapításáról szóló T/10102. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megtárgyalása.  

Köszöntöm körünkben a Belügyminisztérium képviseletében megjelent Magyariné 
dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, továbbá dr. Kálmán László urat és Kiss Zoltán, 
illetve Bodnár Bence urakat. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel az önálló indítvány előterjesztője többek között én 
magam volnék, és érdemben vélhetően reagálni szeretnék a módosító indítványokra, illetve a 
képviselőtársak által felvetett kérdésekre, ezért az elnöki ülésvezetési jogkört átadom alelnök 
úrnak. Parancsoljon! 
 

(Az ülés vezetését Csampa Zsolt, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

ELNÖK: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tisztelt Bizottság! A kiosztott, 2013. 
március 12-i kiegészítő ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőként a kormány, majd az előterjesztő 
álláspontját fogom kérdezni, ezt követően pedig szavazunk. Azt kérném tisztelt 
képviselőtársaimtól, hogy ha a módosítóval kapcsolatban van kérdés, vélemény, akkor ezt 
időben jelezzék. Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az összefüggő ajánláspontokról 
együttesen fogunk majd szavazni. 

Az 1. ajánlási pontban dr. Harangozó Tamás és társai módosító javaslatáról kérdezem 
a kormány álláspontját. 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot tudok mondani. A kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Az előterjesztő is támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a 

bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 
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A 2. ajánlási pontban Mile Lajos képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): A nemzetbiztonsági bizottság ülésén ennél a napirendi 

pontnál egy rövid, de jó vita alakult ki. Az az álláspontom, hogy ez a szöveg pontatlan. Mi 
van akkor, ha még például nem állt föl az új Országgyűlés megalakulása után a bizottság, 
akkor hogy értelmezhető ez? Tehát én alapvetően előterjesztőként egyet tudnék érteni ezzel, 
ha pontosabb szöveg kerülne meghatározásra. Tehát elvileg igen. A konkrét szövegjavaslattal 
nem értek egyet, mert felületes, nem rendez el minden olyan viszonyt vagy esetet, ami 
fennállhat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Nincs jelzés.) 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ilyen nem volt. 
Egyhangúlag nem támogattuk, az egyharmadot sem kapta meg. 

A 3. ajánlási pontban dr. Harangozó Tamás és képviselőtársai. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében? 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Ezt alapvetően azért nem támogatom, mert a módosítás 

kizárja az érintett képviselő tájékoztatását, amivel nem értek egyet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Így 
gyakorlatilag az egyharmadot sem kapta meg. 

A 4. ajánlási pontban Mile Lajos képviselőtársunk. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében? 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Tekintettel arra, hogy semmilyen kötöttséget nem 

jelent a házelnök számára, ezért fölösleges bürokráciának tartom, tehát azért összehívni egy 
bizottság ülését, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a házelnöknek, amely ajánláshoz 
egyébként nem kötődik semmilyen kötelezettség vagy kötelezvény, fölösleges bürokráciának 
gondolom. Alapvetően az Országgyűlés elnökének azért került a mérlegelési jogkörébe, 
illetve a tájékoztatási jogkörébe is ez, hogy minél szűkebb körben, tehát minél kevesebb 
személy körében mozogjanak az országgyűlési képviselőket érintő bizalmasnak minősíthető 
információk. Nem értek vele egyet. 

 



 8 

ELNÖK: Kérdezem, a bizottságban van-e kérdés. (Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
4 tartózkodás. Gyakorlatilag a bizottságunk nem támogatta, és az egyharmadot sem kapta 
meg. 

Az 5. ajánlási pontban Mirkóczki Ádám képviselőtársam. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében kérdezem. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Mind az 5., mind a 6. ajánláspontnál ugyanaz az 

álláspontom. A Btk. szellemét és szabályozási rendjét követi a mentesítések tekintetében a 
törvényjavaslat vagy a törvénymódosító javaslat szándékos bűncselekmények esetén. Nem 
támogatom ezt a módosítást, mely szerint kerüljön ki a törvényjavaslatból a szándékos 
bűncselekmények elkövetése miatt beállt következmény. Ez igaz a 6-osra is, elnök úr, 
elnézést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Úgy látom, az MSZP-s képviselők pedig nem vettek részt a 
szavazásban. Akkor az egyharmadot sem kapta meg. 

6. ajánlási pont. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy vettem ki, hogy az előterjesztő az előbb már 

megnyilatkozott, hogy nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Gyakorlatilag 
az MSZP-s képviselők nem vettek részt a szavazásban. Így az egyharmadot sem kapta meg. 

A 7. ajánlási pontban Harangozó Tamás és képviselőtársai. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében? 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Én alapvetően egyetértek vele, csak az az álláspontom, 

hogy Németh Szilárd képviselőtársuk 10. pontban található átfogó módosítása ezt elrendeli. 
Tehát egyetértek vele, de fölöslegesnek tartom, hogy most ezt megszavazzuk, mert zavart 
kelthet, tehát koherenciazavaros lesz a javaslat, de elvszerűen igen, támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az… (Iváncsik Imre jelentkezik.) Bocsánat, alelnök úr. 

Iváncsik alelnök úré a szó. 
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IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök urak, a lehetőséget, hogy 
szólhatok. A plenáris vitában részletesen kifejtettük az álláspontjainkat; úgy érzékeltem, hogy 
nagyon közel álltak egymáshoz.  

Mi azért nyújtottuk be ezt a módosító javaslatot, mert nem tudhattuk, hogy hasonló, 
ugyanezzel foglalkozó másik javaslat is szerepelni fog. Számunkra az a fontos, hogy maga az 
elv érvényesüljön, amit képviseltünk. Szeretnénk itt az elnök úr által a plenáris vitában 
elmondott érvelésre visszautalni, hogy azzal is maximálisan egyetértek, ahogyan ő fogalmaz, 
hogy mindenkinek, aki ilyen munkakörben érintett, törekednie kell arra, hogy… És nem 
akarom folytatni, hogy mire kell törekednie, csak a lényeg az, hogy minden törekvése ellenére 
is előfordulhat, a legjobb szándékán kívül is, hogy megalapozatlanul vádolják bármivel. 
Éppen ezért tartom fontosnak, hogy ebben tulajdonképpen megegyeztünk, és olyan 
módosítása történik meg, ami, azt hiszem, mindannyiunk számára megfelelő szabály lesz. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyakorlatilag az előterjesztő és a kormány sem 

támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással 
nem támogatjuk, és az egyharmadot sem kapta meg. 

A 8. ajánlási pontban Mirkóczki Ádám. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Előterjesztők nevében? 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Ugyanaz az álláspontom, mint az előbbiekben, Németh 

Szilárd képviselő úr javaslata elrendezi ezt a kérdést. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki a 8. ajánláspontot támogatja? (Szavazás.) 1 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A szocialista képviselők nem vettek részt a szavazásban. 

A 9. ajánlási pontban Mirkóczki Ádám képviselő úr. A kormány álláspontját 
kérdezem. 

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

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében kérdezem. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Az előterjesztő is támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kérdezem, hogy ki 

az, aki támogatja újra? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) A szocialista képviselők nem vettek részt a szavazásban. Így a 
bizottságunk támogatta. 

10. ajánlási pont, Németh Szilárd képviselő úr. A kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány támogatja. 
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ELNÖK: Az előterjesztők nevében kérdezem. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Az előterjesztők is támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Az előbb nagyon gyorsan átfutottunk rajta. Az 

előterjesztőtől kérdezem, hogy most a 9. pontot miért szavaztuk meg, vagy miért szavazták 
meg a képviselőtársak. Ugyanaz benne van, mint Németh Szilárd István javaslatában, erre 
hivatkozott, erre hivatkozva szavazták le a mi javaslatainkat eddig. 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Igaza van a képviselő úrnak. Ugyanezért egyébként. 

Elvszerűen egyetértünk vele. De ha gondolja, akkor megismételjük a szavazást, és azon is 
tartózkodni fogok. Tehát nekem csak az a fontos, hogy egyszer rendezzünk el egy kérdést, és 
nehogy koherenciazavaros legyen. Igaza van egyébként a képviselő úrnak, mert lehet belőle 
probléma. Elvszerűen támogattuk, ugyanúgy, mint a többit. 

 
ELNÖK: A kormány álláspontját szeretném kérdezni. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Valóban lehet koherenciazavar. A kormány is azért támogatja, mert ugyanazt az f) pontot 
emeli ki, mint ami a 10. pont alatt a Németh Szilárd képviselő úr által benyújtottban is 
szerepel. Tehát elvben támogatja a kormány. Ha önök is úgy látják, koherenciazavar miatt el 
tudom fogadni azt, hogy ezt a 8-ast… (Közbeszólások: 9-es.) Igen, de a száma meg 8-as, tehát 
hogy ezt ne támogassák, mert valóban csak emiatt mondtuk. 

 
ELNÖK: Jó, akkor fölteszem azt a kérdést, hogy a bizottság hajlandó-e újra szavazni a 

9. pontról, Mirkóczki Ádám. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az elnöki előterjesztést, 
hogy újra szavazzunk a 9-esről. (Szavazás.) Jó, akkor próbáljuk meg még egyszer. Jó? 

Az a kérdésem, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztésem, hogy újra szavazzunk a 
9. pontról. (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs 
jelzés.) 

Akkor újra fölteszem a kérdést, miután támogatta a bizottság az előterjesztésemet, 
hogy a 9. ajánlási pontban Mirkóczki Ádám módosító javaslatával kapcsolatban ki az, aki azt 
támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 13. Így akkor a 9. ajánlási pontot nem támogatta a bizottságunk, és 
az egyharmadot sem kapta meg. 

A 10. ajánlási pontról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

10. ajánlási pontot a kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében? 
  
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Az előterjesztők is támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Iváncsik Imre jelentkezik.) Alelnök úrnak megadom a szót. 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Az előző szavazás figyelembevételével természetesen 

támogatjuk. Én egy pontosítást szeretnék javasolni, fölhívni a figyelmet arra, hogy az f) 
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pontnál a szögletes zárójel csak a végén van ott, és így természetesen szükséges az elejére is. 
Nem? 

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

Elnézést kérek, az előző sor végén van. 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Akkor én nem láttam, köszönöm. Igen, igen, rendben. 

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

Bocsánat, csak ki kell venni onnan a pontosvesszőt. 
 
ELNÖK: Akkor a 10-esnél most már a vesszők is a helyére kerültek ezek szerint. 

Akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 10. ajánlási pontot. (Szavazás.) 17. Ki az, aki 
nem? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottságunk 
támogatta. 

A 11. ajánlási pontban Harangozó Tamás és képviselőtársai. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

kormány támogatja, de itt szeretném megjegyezni, hogy ugyanaz a helyzet áll elő, mint a 9. 
pontnál, tehát ez is akkor abba a körbe tartozik, hogy ha nem akarunk koherenciazavart, és a 
10-est támogatják, akkor ezt nem lehet támogatni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Előterjesztők nevében kérdezem. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Csak megerősíteni tudnám az államtitkár asszony által 

elmondottakat. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Azt szeretném mondani, hogy akkor a 11-est 

és - ha segítenek nekem, akkor sokkal gyorsabban fog menni - a 7-est, amit a 10-es 
elrendezett, ezeket most visszavonnánk, és akkor koherenciazavar ki is zárható. Csak azt a 
kettőt, amelyik ebben benne van. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Jó, akkor a 7-est és a 11-est visszavonták az előterjesztők, így akkor a 11-

esről nem kell szavaznunk. 
A 12. ajánlási pontban Mirkóczki Ádám. A kormány álláspontja? 
  
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében? 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Nem értek egyet azzal, hogy csak az államellenes 

bűncselekmények miatt kerüljön szankcionálásra a személy, minden szándékos 
bűncselekmény esetén az eredeti elvszerű javaslatot fenntartanám, úgyhogy nem támogatom. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 14. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A szocialista képviselők 
nem vesznek részt a szavazásban. Az egyharmadot sem kapta meg. 

13. ajánlási pont, Harangozó Tamás és képviselőtársai. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az előterjesztők álláspontját. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Az előterjesztő is támogatja, azzal együtt, hogy a 

törvénymódosító javaslat szelleme szerint vagy a szándéka szerint mind a két bizottság 
beleértendő volt az elképzelésbe, de ha így pontosabb, akkor el tudom fogadni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottságunkból a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodással a bizottságunk támogatta. 

A 14. ajánlási pontban Harangozó Tamás és képviselőtársai. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében? 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Az előterjesztők azt javasolnák, hogy ebben a 

tárgyban, a komplett jogorvoslat témakörben a három hét múlva esedékes részletes vita előtt 
egyeztetést tartsunk, mert az ellen nincs kifogásunk, hogy a jogorvoslat szintjét akár csak az 
országgyűlési képviselők tekintetében visszahozzuk vagy bővítsük pontosabban, de például az 
ebben a javaslatban található munkaügyi bíróság behozásával nem értünk egyet. Egyrészt 
azért nem, mert jogviszony megszüntetése esetén most is munkaügyi bírósághoz lehet 
fordulni, másrészt behozunk egy olyan plusz szintet vagy egy olyan plusz szervezetet a 
nemzetbiztonsági ellenőrzések rendszerébe, amely eddig nem volt, nincs erre vonatkozó 
gyakorlat, és harmadrészt egy jövőbeni kockázatot kellene mérlegelnie úgy a bíróságnak, 
hogy arra vonatkozóan nincs elegendő információja. Tehát vannak érveink az ellen, hogy 
miért ne legyen munkaügyi bíróság, viszont vannak érveink amellett, hogy milyen irányba 
lehetne a jogorvoslat szintjét bővíteni.  

Úgyhogy ezt én most alapvetően nem támogatom, főleg a munkaügyi bíróságos rész 
miatt, de arra szeretnék javaslatot tenni, hogy ötpárti, vagy négypárti, vagy a jó ég tudja, hogy 
hány párt van most jelenleg, de a frakciókkal rendelkező pártok vagy a két bizottság 
valamennyi tagja - ez döntés kérdése - a jövő héten egy mindenki számára megfelelő 
időpontban a jogorvoslat témakörében még találkozzon. De ezt a javaslatot így nem 
támogatom. 

 
ELNÖK: Akkor kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodással gyakorlatilag a bizottságunk nem támogatta, és az egyharmadot sem kapta 
meg. 
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A 15. ajánlási pontban Mile Lajos képviselőtársunk. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő képviselője? 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Ugyanabba a logikába illik, mint az előbb elmondottak. 

Itt annyit még hozzátennék az egyeztetések minél gördülékenyebb lebonyolítása érdekében, 
hogy Mile Lajos képviselő úr javaslatával azért sem értek egyet, mert nem mondja meg, hogy 
mi legyen helyette, míg az előző javaslat legalább tesz alternatív javaslatokat. Csak annyi, 
hogy húzzuk ki, és vége. Tehát ez így végképp nem jó. De ugyanúgy a jogorvoslat körében 
lefolytatandó egyeztetés tárgyává javaslom, de nem támogatom ebben a formájában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodással a bizottság nem támogatta, az egyharmadot sem kapta meg. 

A 16. ajánlási pontban Németh Szilárd képviselő úr. A kormány álláspontját 
kérdezem. 

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

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők nevében? 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Az előterjesztők is támogatják. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottságunkból? (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottságunk támogatta. 
A 17. ajánlási pontban ismét Németh Szilárd és képviselőtársai. Kérdezem a kormány 

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

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztőket kérdezem. 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Dr. Harangozó Tamás: 

Kérdezni lehet?) Igen. Harangozó Tamás képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor nem a kormányt 

kérdezem ezek szerint, hanem az előterjesztőt, hogy csak röviden, valami indokolás legyen 
azzal kapcsolatban a 15. pont megszövegezésénél, tehát hogy mégis így hogy, meg mik a 
következményei, meg mit értenek alatta, mikor lesz ez kockázati tényező, mikor nem, a 
miniszterelnök KISZ-titkársága ön szerint belefér-e vagy nem, tehát hogy valamit tudjunk 
róla, mert itt egy mondat van aláhúzva. Kockázati tényező, ami alapján ilyen meg olyan 
döntést is lehet hozni, de azt nem igazán látjuk, hogy… Azt gondolom, hogy ha valaki a 
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demokratikus jogállam törvényes alapelveit tagadó vagy ilyen jellegű tevékenységet kifejtő 
szervezettel, mozgalommal, csoporttal kapcsolatban áll vagy állt, az egy világos szempont, 
hogy kockázatot jelent-e vagy nem. A ’90 előtt működő szocialista, kommunista ideológia 
kiszolgálására létrehozott szervezettel, és ha igen, akkor fejtse ki részletesen… Hogy fog 
megjelenni ebben a nemzetbiztonsági kockázat, és azt mi alapján fogja a döntéshozó 
egyébként megítélni?  

Még egyszer mondom. A mai fél kormány, majdnem az összes közjogi méltóság és az 
összes többi pozícióban lévő, akár fideszes közjogi méltóság és miniszter, kormánytag például 
most akkor beleesik vagy nem esik bele, vagy ki fog beleesni esetleg? Tehát milyen 
szempontok alapján lehet ezt majd mérlegelni? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Elnök úr! 
 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Alapvetően a módosító javaslat előterjesztőitől kellene 

megkérdezni. Nekem az az álláspontom, hogy ez a szöveg pontosításra szorul, mert nem 
tisztázott, hogy mely szervezeteket érti alatta. Én elvszerűen azért értettem vele egyet, mert 
aki egy pártállami diktatúrának bárminemű kiszolgálója volt - a bárminemű alatt értem azt a 
pontosítást, amit ön is hiányol -, az nem szerencsés, ha manapság is az állam titkait 
babusgatja. Elvszerűen ezzel egyetértek. 

Abban tudok csak ugyanúgy rugalmas lenni, hogy a szöveg további pontosításra 
szorul. Ez világosan kiderül belőle, hogy mire irányul a szándék, az viszont nem derül ki 
világosan belőle, hogy mely szervezeteket értjük alatta. 

 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Akkor ezt így hogy lehet megszavazni, tehát 

hogy mi lesz a sorsa, mert például az MSZMP Központi Bizottság Politikatörténeti Intézete, 
ahol Kövér László dolgozott, az kommunista, szocialista ideológia kiszolgálására létrehozott 
szervezet vagy nem? Tehát ezzel azért szerintem így ez az egy mondat egymagában… Önök 
tudják, csak kérdezem. 

 
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz): Rossz a kérdésfeltevés. Hogy-hogy hogy lehet 

megszavazni? Még nem szavaztunk, csak kérdezték, hogy mit gondol az előterjesztő. Én azt 
mondtam, hogy én egyetértek. Majd a bizottság eldönti, hogy mit gondol róla. (Iváncsik Imre: 
Ahogy az lenni szokott.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a bizottság eldönti. Ki az, aki a bizottságban 

támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) 15. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottságunk támogatta. 

Ajánlási pontjaink végére értünk. Tud-e valaki olyan módosító javaslatról, amiről 
esetleg szavazni kellett volna, de nem szavazott, nem tárgyalta a bizottság? (Nincs jelzés.) 
Úgy látom, hogy nem.  

Köszönöm a meghívottainknak a megjelenést, a napirendi pontot lezárom, egyben 
visszaadnám az elnöklést. Elnök úr, köszönöm szépen. 
 

(Dr. Kocsis Máté, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 



 15 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10048. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Rátérünk 2. napirendi pontunkra: a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló T/10048. számú javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megtárgyalása. Szintén helyettes államtitkár asszony van itt velünk a Belügyminisztérium 
képviseletében. 

A március 18-i kiegészítő ajánlásból végezzük el a szükséges munkát. Megkérdezem, 
kormány- vagy tárcaálláspontot tud mondani az államtitkár asszony. 

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

Tárcaálláspontot, tekintettel arra, hogy tegnap zárult le a részletes vita az esti órákban. 
 
ELNÖK: Akkor megkérdezem az államtitkár asszonyt, hogy az 1. ajánláspont, 

Harangozó és Gúr Nándor képviselők indítványa kapcsán mi a tárcaálláspont. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 2. ajánláspontban szintén Harangozó képviselő úr, illetve Iváncsik alelnök úr és 

Juhász Ferenc képviselő úr javaslata. Államtitkár asszony, mi a tárca álláspontja? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki igen? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 15 nem. Ki 

tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 3. pontban Borbély Lénárd képviselő úr javaslata. A tárcaálláspontot szeretném 

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

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 

jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1. A bizottság támogatta. 
A 4. pontban Harangozó, Iváncsik és Juhász képviselő urak javaslata található. A tárca 

álláspontját szeretnénk hallani. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki igen? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem? 

(Szavazás.) 15. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság 
egyharmada sem támogatta. 

Az 5. pontban Harangozó Tamás és Gúr Nándor képviselők javaslata. Tárcaálláspont? 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 
tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

A 6. pontban Borbély Lénárd képviselő úr javaslata található. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az a bizottság tagjai közül, aki támogatja? (Szavazás.) 15. Ki az, aki nem 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. 

Van-e olyan módosító javaslat, melyről nem döntöttünk, de benyújtásra került volna 
vagy kellett volna? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a napirend után tájékoztatom önöket, 
hogy Vadai Ágnes képviselőtársunk levélben fordult hozzánk. Ebben azt kéri, hogy hívjuk 
össze a bizottság ülését annak érdekében, hogy a belügyminisztertől tájékoztatást kapjunk a 
rendkívüli hóhelyzetről. Megtörtént tegnap a parlamentben, de ennél többet szeretnék 
mondani. A tudomásom szerint a Belügyminisztérium jelentést készített a miniszterelnök 
számára, illetve a kormány számára a megtett intézkedésekkel kapcsolatban. Itt jegyzem meg, 
hogy szocialista képviselőtársaink vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezték ez ügyben.  

Azt gondolom helyes magatartásnak, és várhatóan a héten, de legkésőbb jövő héten 
erre javaslatot fogok tenni, hogy a kormány számára készített belügyminiszteri jelentés 
megtárgyalására kerüljön sor a Honvédelmi és rendészeti bizottságban. (Dr. Harangozó 
Tamás jelentkezik.) 

Harangozó képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én csak azt szeretném 

kérni vagy javasolni, hogy ezen napirendi pont megtárgyalásán, amit természetesen 
támogatunk, a katasztrófavédelem képviselői is legyenek meghívva, tehát ne csak a 
belügyminiszter legyen itt, hanem a felelős szervek vezetői is. 

 
ELNÖK: Bár nem mondtam, de teljesen nyilvánvalónak gondolom én is. (Jámbor 

Nándor jelentkezik.) Parancsoljon! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Én is egy kiegészítést szeretnék tenni. Ahhoz, hogy 

világos képet lássunk, én úgy gondolom, hogy a Honvédelmi Minisztérium részéről is kellene 
hogy képviseltessék magukat, hogy teljes, átfogó képet lássunk a történtekről. 

 
ELNÖK: Erre még alszunk egyet.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm mai napi munkájukat. További eredményes 

napot kívánok. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc) 
 

Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


