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Napirendi javaslat 
 

 
1. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása  

(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)  
Meghívott:  
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter  
 

2. Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11207. 
szám, új/átdolgozott változat a T/11103. szám helyett)  
(Általános vita)  
Meghívottak:  
Belügyminisztérium képviselői  
 

3. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényjavaslat (T/11201. szám) 
(Általános vita)  
Meghívottak:  
Honvédelmi Minisztérium képviselői  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Csampa Zsolt, (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) távozása után Kulcsár József Ferencnek (Fidesz) 
Tóth Gábor (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Bíró Márknak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
 
 
 

Jelenlévők 

Samu Attila miniszteri főtanácsadó (Belügyminisztérium)  
Szabóné dr. Gáspár Erzsébet szakértő (Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal) 
Konyhás Szilvia szakértő (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)  
Dr. Gergyeni Zoltán szakértő (Belügyminisztérium)  
Dr. Balogh András József alezredes, főosztályvezető (Honvédelmi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 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 
ülésén. Megállapítom, hogy 14 fő személyesen van jelen, hárman pedig helyettesítési 
megbízást adtak, ekképpen bizottságunk 17 fővel határozatképes. 

A napirendi javaslatom az alábbiak szerint alakul: elsőként tárgyalnánk dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter éves meghallgatását, illetve az azzal kapcsolatos napirendet, második 
napirendi javaslat az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló T/11207. számú 
törvényjavaslat, a harmadik pedig a honvédelmi célú adatkezelésről szóló T/11201. számú 
törvényjavaslat. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.  

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása (Az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Első napirendünk keretében tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter urat. Az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-a értelmében miniszter úr az 
éves meghallgatási kötelezettségének fog most eleget tenni. Elsőként az ő beszámolójára 
kerül sor, majd ezt követően tehetik fel a bizottság tagjai a kérdéseiket, és fűzhetik hozzá a 
véleményüket. Tisztelt miniszter úr, öné a szó, parancsoljon! 

Dr. Pintér Sándor beszámolója 

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Az előző 

időszakoknak megfelelően, az előző éves beszámolóknak megfelelően szeretném tájékoztatni 
a jelenlévőket a Belügyminisztérium elmúlt évi tevékenységéről.  

Minden esztendőben az egyik legfontosabb kérdésünk az volt, hogy azt a rendőrhiányt 
pótoljuk, amely a 2010-es kormányváltáskor fennállt, és ezt a rendőrhiányt megfelelően 
képzett szakemberekkel tudjuk feltölteni. Tavaly arról adtam számot, hogy 3500 fő rendőr 
kiképzése és szolgálatba állítása történt meg. Szeretném elmondani, hogy további 1200 fő 
tiszthelyettes iskolarendszerű képzését kezdtük el, és reményeink szerint júniusban 
szolgálatba is állnak a kollégák. A kérdésre rendkívüli hangsúlyt fektettünk ez alatt az időszak 
alatt mind a tiszthelyettesi, mind a tiszti, mind a parancsnoki képzés tekintetében. 
Bevezettünk egy új rendszert, amely alapján egy 3 hónapos alapképzésen mindenkinek át kell 
esnie, függetlenül attól, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, és milyen iskolai 
végzettség után került a rendőrség állományába, ez biztosítja a későbbiekben az egységes 
parancsszavak megértését, az egységes irányítás biztosítását.  

Az általános rendőri feladatokat ellátó tiszthelyettesi létszámba 2066 fő állt be a 
szolgálatba, reményeink szerint ez is javítani fogja a közrendet és a közbiztonságot. Egy 
változtatást is bevezettünk, itt is elhangzott az elmúlt években, hogy a kifogástalan életvitel 
ellenőrzését mikor végezzék el a kollégáim. Az a döntés született, hogy az egészségügyi, a 
pszichológiai és a fizikai alkalmasság megléte után végezzük csak el a kifogástalan életvitel 
ellenőrzését, így azoknak az embereknek, akik rendőrnek jelentkeztek, de egészségügyileg 
vagy pszichológiailag nem felelnek meg az elvárásoknak, addig nem vizsgáljuk a 
magánéletét.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jétől megalakult. Ez a főiskolai 
intézmények átalakítását is maga után vonta, itt az egyetemi képzés egységes alapozó 
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moduljával sikerült elérnünk azt, hogy egyetemi szintű képzéssel tudnak a kollégáink a 
későbbiekben szolgálatba állni. A továbbképzés lehetőségi rendszereit is átalakítottuk, a 2013. 
január 30-i BM-rendelet alapján rendészeti vezetőképzési és tehetséggondozási rendszert 
állítottunk be, amely a legalapvetőbb ismereteket figyelembe véve a legalább 4 évi szolgálat 
és a legutolsó minősítés során kiemelkedő vagy átlag feletti eredményt produkáló fiataloknál 
kerül bevezetésre. Ugyanakkor a meglévő vezetői állomány át- és továbbképzését 
megszerveztük, ezt a 2012. évi VII. hó 30-án meghozott belügyminisztériumi utasítás rendelte 
el. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk egy rendszerbe állítani a tehetséges 
fiatalok felismerését, majd ezt követően a kötelező jellegű iskoláztatását, és ugyanezt 
szeretnénk elérni a már parancsnoki beosztást betöltő állománynál is. Ez a rendészeti 
tehetséggondozási program biztosítja a későbbiekben azt, hogy ne véletlenszerűen kerüljenek 
kiválasztásra a rendőri vezetők, hanem a tehetségük és a teljesítményük alapján. Tehát ez 
nagyban hozzá fog járulni megítélésem szerint ahhoz, hogy megfelelő emberek kerüljenek 
vezető beosztásba.  

Míg a korábbi időszakban csak a rendőrségnek volt ilyen jellegű felépített rendszere, 
ezt a rendszert kiterjesztettük a katasztrófavédelemre és kiterjesztettük a büntetés-végrehajtási 
intézményekre is. A katasztrófavédelemnél május 31-ével fejeződik be a jelenlegi vezetői és 
utánpótlásképzés, és októberben fejeződik be a büntetés-végrehajtási intézeteknél. Ha az 
egész rendszert tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy elvi alapokra építve, tudásra alapozva, és 
előre meghatározott feltételrendszerek kialakításával próbáljuk meg az állomány tudásszintjét 
magasabb szintre emelni, a beosztotti kiválasztást szintén elvi alapokra helyezni, és a meglévő 
vezetőknek a folyamatos továbbképzését a kor követelményeinek megfelelően biztosítani. Ez 
egy karrierépítési, tervszerű vezetői utánpótlási és karbantartási rendszer.  

A másik terület, amellyel foglalkoztatunk, a fogvatartotti munkáltatás, amely a 
büntetés-végrehajtási intézetben történt. Itt lényeges, nagyságrendekkel nagyobb 
foglalkoztatás történt meg az elmúlt évben a megfelelő célkitűzések alapján, mint korábban. 
9 ezer fő részére biztosított munkát az, hogy az egységes rendészeti gyakorló öltözetet, amely 
kiterjed rendőrségre, büntetés-végrehajtásra, katasztrófavédelemre, a büntetés-végrehajtási 
intézeteken belül gyárttattuk le. Itt kiemelném külön a bakancs- és a cipőgyártást, amely a 
későbbiekben kiterjedt nemcsak a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó területekre, 
hanem kiterjedt a honvédség területére is. A honvédség területén 25 ezer gyakorlóruhát 
varrtunk már eddig, és a későbbiekben további 50 ezer ruházat előállítása várható; ebben 
részesül majd a MÁV, a Posta, ahol további 50 ezer darab lábbelit is készíteni fogunk az 
igényeknek megfelelően. Tehát összességében, ha mindezt összeadjuk, és az egyéb 
síktextíliákat is, amit az egyéb egészségügyi intézményeknek varrnak a büntetés-végrehajtási 
intézeteken belül, az mintegy 410 ezer textilanyag, amit már ott készítettek el, s úgy 
gondolom, hogy ez egy jelentős eredmény. 

Szintén a büntetés-végrehajtáson belül a fogva tartásnál az oktatás és a képzés is 
fontos. Itt mind az általános műveltség és a tudásszint emelése, mind az adott szakterületen, 
amelyben foglalkoztatják - akár a cipőgyártásnál, akár a textíliák előállításánál - a büntetés-
végrehajtási intézetben fogvatartottakat, mindenhol előrelépés történt. Általában az alapfokú 
képzésben vagy a 8 általános iskolát végzetteknél és az analfabétizmusban szenvedőket 
mentesítjük ettől - ez 787 fő -, de szeretném elmondani, hogy középiskolákba mintegy 920 fő 
jár, szakintézetbe mintegy 170 fő, és felsőfokú tanulmányt is 38-an folytatnak.  

Mindezt, ha figyelembe vesszük a büntetés-végrehajtásnál, akkor szeretném még 
elmondani, hogy ezen a területen újabb intézményeket adtunk át, így például pékséget, amely 
biztosítja a fogvatartottak péksüteménnyel és kenyérrel való ellátását. Átadtunk egy baromfi 
vágóhidat, amely biztosítja szintén, már több mint 50 százalékban a büntetés-végrehajtásnál 
fogva tartottak hússal való élelmezését, és ezt tovább szeretnénk a későbbiekben folytatni. A 
pékség 9 ezer fogvatartottnak kenyérrel és pékáruval való ellátását biztosítja jelen pillanatban.  
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A következő terület, amelyről szólnunk kell, az a közfoglalkoztatás. A 2012. évben, 
tervezetten 209 ezer fő közfoglalkoztatását vezényelte le a Belügyminisztérium az 
önkormányzatok segítségével és az NGM munkaügyi területének segítségével. A 
közfoglalkoztatás általános időtartama 4 hónap volt, és ennek időtartamán belül voltak ki- és 
belépések. Ez különösen az időszakos munkáknál volt jellemző, de ott is megköveteltük, hogy 
aki kilép, és vissza akar lépni a közfoglalkoztatás területére, a foglalkoztatójának biztosítania 
kellett az adóbevallását, hogy adózott az után a személy után.  

A kistérségi mintaprogramokban 118 ezer fő vett részt, ebből külön kiemelném a 
mezőgazdasági mintaprogramba belépők létszámát, amely a 25 ezer főt meghaladta. Tehát ez 
az elmúlt évben sikeresnek bizonyult, és ennek megfelelően szeretnénk 2013-ban is 
biztosítani. A kormány a költségvetési törvényben 153 milliárd forintra emelte meg a 
közfoglalkoztatásra fordítható összeget. Ezt elsősorban 8 órás foglalkoztatásban szeretnénk 
végrehajtatni, és nagyon szűk körben, meghatározott területeken, így például a kézbesítési 
feladatoknál, az idősek gondozásánál adunk csak lehetőséget 6 órás munkavégzésre.  

Szeretném elmondani, a közfoglalkoztatottak munkáját dicséri az is, hogy 2013. I. 
negyedévében, a rendkívüli csapadékos időjárás időszakában mintegy 200 ezer hektár 
termőföld volt víz alatt, de olyan gyorsan levonult a víz a kettős funkciójú árkok 
megtisztítása, a belvízelvezető árkok megtisztítása és esetleges újraépítése miatt, hogy 
lényegesen kevesebb kár keletkezett, mint a korábbi években, amikor negyedennyi csapadék 
hullott le egyszerre, és lényegesen nagyobb szántóterületek maradtak hosszú ideig víz alatt.  

Az országos közfoglalkoztatásban mintegy 30 milliárd forintot használtunk fel, és az 
országos programok jóváhagyott támogatási összege azokkal a kísérleti mintaprogramokkal, 
amelyeket 2013-ban kívánunk véglegesen bevezetni, mintegy 48 milliárd forint volt. Itt 
szeretnénk a későbbiekben, ha további lehetőséget adnának az önkormányzatok annak 
érdekében, hogy értékteremtő munkát végezzenek továbbra is a közfoglalkoztatottak, s ezzel 
mind a helyiek megbecsülését, mind a köz megbecsülését és önmaguk becsvágyát is tudják 
növelni. 

A közrend és közbiztonság növelése érdekében a 2012. évi CXX. törvény - melyet 
megköszönök a jelenlévő képviselőknek, hogy megszavazták -, a rendészeti törvény a 
segédfelügyelő személy- és vagyonőrök képzésére, vizsgáztatására, illetve a Magyarországon 
történő szabálysértések területén feladataik ellátására, és azon belül a lehetőségeikre 
vonatkoznak. Ez a képzés jelen pillanatban is folyik, és reményeink szerint ezen a területen, 
különösen a mezőgazdasági területeken, az erdészetek területén történő szabálysértések 
megakadályozása, megelőzése és a szabálysértők elfogása lesz az egyik fő célkitűzés.  

Külön szeretnék még szólni az önkormányzatok lehetőségéről a kazánprogram 
területén, amely 94 kistérségben valósulhatott meg, ez 13 megye 80 településén első lépésben 
116 kazánt jelentett. A 2012. évi kazánprogramhoz már 627 település csatlakozott, ami 1019 
kazánt jelentett. Ez annyit jelent, hogy biomasszával, aprítékkal fűtjük ezeken a területeken az 
önkormányzati épületet, az iskolát, az óvodát, az idősek otthonát. Ez energiaszegény 
hazánkban, azt gondolom, kiemelkedő támogatást jelent, azonkívül az önkormányzatok 
önköltsége 25 százalékra csökkent azokon a településeken, ahol már megvalósult, és 
bevezették ezt a fűtési formát.  

A büntetés-végrehajtásnál még ki kell térni arra, hogy a nyári börtön tavaly 
bevezetésre került. Tavaly 55 fő elhelyezésére adott lehetőséget, de ez az 55 fő megteremtette 
azt, hogy a 2013-as esztendőben május végén, június, július, augusztus és szeptember 
hónapokban lényegesen többen töltsék a rövid idejű szabadvesztésüket ebben a nyári 
börtönben. Ennek a jelentősége az, hogy 18 ezer fölé emelkedett a büntetés-végrehajtási 
intézetekben fogva tartottak száma, ez 140 százalékos túltelítettséget jelent. Ezzel a nyári 
börtön bevezetésével, és ismételten felújított börtönök átadásával szeretnénk ezt a 140 
százalékos túlterheltséget mindenféleképpen csökkenteni.  
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Állomány tekintetében a tiszthelyettesi állomány a 14 ezer forintos különjuttatását 
mind 2012-ben, mind 2013-ban megkapta. Ezt szeretnénk fenntartani, és reményeink szerint 
2014-ben ezen az összegen javítani, és nemcsak a tiszthelyettesi, hanem a tiszti állomány egy 
meghatározott, különösen az alsóbb, szakmai igényekkel rendelkező helyein megemelni.  

A Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal együttműködve 2012-ben 9500 főnek biztosítottunk 
az üdülésben részvételt. Úgy biztosítottuk ezt a részvételt, hogy a saját részt a 
Belügyminisztérium, tehát az üdültetés önrészét a Belügyminisztérium költségvetéséből 
finanszíroztuk, így sokgyermekes családok tudtak részt venni ebben az üdültetési formában. 
Ez nagyon nagy megelégedést váltott ki az állomány azon részéből, amelyik ebben részesült.  

A későbbiekben szeretnék szót ejteni az új irányelvekről, melyeket az Európai Unió írt 
elő számunkra. Az európai uniós irányelveket a Belügyminisztérium minden tekintetben 
betartotta, azokat az irányelveket, amelyeket 2013 novemberéig kell hazánkban bevezetni; ez 
különösen a közlekedési szabálysértések más országban való elkövetése esetén a 
szabálysértési bírság behajtásáról szól, ebben előreléptünk, és 2013-ban a salzburgi fórum 
országaival ezt megkötöttük. Magyarország kész a teljesítésére, amennyiben a többi ország is 
ezt meg tudja tenni. Elsődlegesen négy országgal kötöttünk szerződést, Horvátországgal, 
Ausztriával és Bulgáriával, illetve mi vagyunk a negyedikek; ez a négy ország kötötte meg az 
együttműködést ezen a területen, s ez a végrehajtási megállapodás reményeim szerint minél 
hamarabb bekövetkezik.  

A közrend, közbiztonság területéről annyit, hogy a rendőri szerveknél a közterületen 
elkövetett regisztrált bűncselekmények száma, amely mind az objektív, mind a szubjektív 
biztonságérzetet legjobban befolyásolja, 2012-ben - 2011-hez képest - 3 százalékkal csökkent. 
2013. I. negyedévében ez már egy jelentősebb csökkenést mutat, 15 százalékot, és remélem, 
hogy ebben az esztendőben ez a számcsökkenés százalékos arányban meg fog maradni. A 
regisztrált személy elleni erőszakos bűncselekmények száma gyakorlatilag stagnál, 37.800-ról 
37.712-re csökkent. A regisztrált, szándékos, befejezett emberölések száma 2012-ben - 2011-
hez képest - 140-ről 110-re, 21 százalékkal csökkent. Tehát nem igazak azok az állítások, 
amelyek azt mondták, hogy a befejezett emberölések száma az elmúlt esztendőben 
emelkedett. Ez az első negyedévben még további 7,9 százalékkal csökkent, remélem, hogy 
erről a későbbiekben is számot tudok adni.  

Van egy nagyon fontos statisztikai mutató, amelyik 2013. I. negyedévére terjed ki, a 
2013-ban elkövetett - tehát nem 2012-ben, hanem 2013-ban elkövetett - emberölések 
valamennyi elkövetőjét ez ideig még két héten belül elfogtuk. Most folyamatban van két ilyen 
emberölés, reméljük, hogy ennek az elkövetőit is ilyen gyorsasággal sikerül elfogni.  

A megelőzés tekintetében újra működtetni kezdtük a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanácsot. E tanács ülésén, a napirendjén elsősorban a korábbi elméleti munkák helyett, a már 
megalapozott elmélet alapján a gyakorlati tevékenységet szeretnénk kiemelni és folytatni. Itt a 
fő példakép az Országos Baleset-megelőzési Bizottság tevékenysége, amely a baleseti 
területen jelentős eredményeket ért el. Elmondtuk már, hogy a tavalyi esztendőben az Európai 
Uniótól díjat kaptunk a közlekedési balesetek visszaszorítása, a halálos közlekedési balesetek 
visszaszorítása tekintetében. Szeretném elmondani itt - előttem van az első négyhavi 
statisztika -, ez az első négyhavi statisztika további bizalomra ad okot, hisz a személyi 
sérülések, balesetek száma az első négy hónapban a 2012. évhez képest 4000-ről 3800-ra 
csökkent, tehát további 200-zal kevesebben sérültek meg az útjainkon, és mintegy 15 
százalékkal csökkent az első négy hónapban a halálos közúti balesetek száma is. Tehát ezek 
azt bizonyítják, hogy az Országos Baleset-megelőzési Bizottság és kifejtett tevékenysége jó 
úton halad, és ez a célkitűzés a későbbiekben a bűnmegelőzés területén is.  

Nem mindenhol egyformán teljesítettek a rendőrök, és a biztonság sem egyformán jó. 
A korábbi időszakban számot adtam arról, hogy valamennyi önkormányzatot és iskolát 
közvetlenül megkérdeztünk, hogy mi a véleménye az adott területen kifejtett rendőri 
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munkáról. Ez nagy általánosságban nagyon jónak bizonyult, ötös skálán négy egész feletti 
átlagot értek el, azonban volt száz település, amely ezt a négy egészet nem érte el, sok esetben 
meg sem közelítette. Ezért ennek a száz településnek a körzeti megbízottját, a száz 
rendőrkapitányt, a száz település polgárőrségét és az önkormányzat vezetőjét, a polgármestert 
meghívtuk egy értekezletre, és reményeink szerint az ott kialakított új gyakorlatnak 
megfelelően ezen a száz településen is mind nagyobb lesz a közbiztonság, és a mind nagyobb 
közbiztonság mellett nagyobb és jobb lesz az együttműködés a felsorolt szervek között.  

Ezen a megbeszélésen jött elő az a probléma, hogy az iskolákban sok területen nehéz a 
fegyelmet fenntartani, sok iskolában megjelent a kábítószer, illetve egyes diákok magatartása 
nehézzé teszi magának az oktatásnak a lehetőségét, ezért elképzeléseink szerint 
iskolarendőröket kívánunk ezekre a helyszínekre vezényelni. Eddig az iskolarendőrök az 
iskolakezdésnél és az iskola végén a közlekedésben segítettek, illetve a kábítószer-bűnözés 
elterjedését próbálták meg az iskola környezetében megakadályozni, a későbbiekben a 
tantestületben nyíltan elmondva, hogy ők rendőrök, segítenék a tantestület munkáját a 
fegyelmi területen, illetve a bűnmegelőzési területen.  

Röviden összefoglalta körülbelül ezt szerettem volna elmondani változásképpen a 
célkitűzéseink irányában, amelyet 2010-ben tűztünk ki magunk elé, és reményeim szerint 
2014-ben, ha még egyszer meghallgat a tisztelt bizottság, akkor valamennyi teljesüléséről is 
számot tudok adni. Köszönöm szépen.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. A bizottság kérdései következnek, elsőként 
Harangozó Tamás képviselő úr. Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Tisztelt Miniszter Úr! Önök azt ígérték - és ön személyesen is a választási 

kampányban azt ígérte -, hogy két hét alatt rendet tesznek. Szeretném kérdezni, azt gondolom, 
a magyar állampolgárok többségének a kérdését is tolmácsolni, hogy elkezdődött-e már ez a 
két hét, tehát tekinthetjük-e úgy, hogy ez a két hét már megindult, vagy még várnak valamire? 
A KSH adatai szerint ugyanis, miniszter úr, ön az idei első negyedéves adatokat ismertette, de 
ez a 2012-es év beszámolója, és azt hiszem, a számok nagyon sok mindent elmondanak, talán 
nem is nagyon kell majd kommentálni.  

A 2009. teljes évhez képest, amely az előző szocialista kormány utolsó teljes éve, 20 
százalékkal nőtt 394 ezerről 472 ezerre az elkövetett bűncselekmények száma 
Magyarországon, ezen belül 12 százalékkal nőtt a személy elleni bűncselekmények száma, és 
ami brutális, közel 100 százalékkal, azaz 95 százalékkal, 70 ezerről 134 és fél ezerre nőtt a 
közrend elleni bűncselekmények száma Magyarországon 2009-hez képest 2012-ben. A 
vagyon elleni bűncselekmények száma is emelkedett, igaz, nem nagyon, de abban a 
tekintetben, ahogy önök elfogadták azt a módosítást a szabálysértési törvény elfogadásakor, 
hogy 20 ezer forintról 50 ezer forintra emelték a szabálysértési értékhatárt, tehát az összes 
olyan elkövetett cselekmény, amelyik 20 és 50 ezer forint között volt, ami eddig megjelent a 
rendőrségi statisztikában, már nem is jelenik meg, és még így is növekedett a KSH adatai 
szerint a vagyon elleni bűncselekmények száma is. 

A 3500 új rendőr szolgálatba állításával kampányolnak óriásplakáton is, ezzel 
szemben például a 168 Óra Online munkatársainak az önök adatszolgáltatása alapján 
kiszámított cikke alapján is látható, hogy a rendőrség hivatásos aktív állományának létszáma 
1564 fővel emelkedett a három év alatt. Az állományon belül pedig köztudott, hogy a 2011 
februárjában ünnepélyes külsőségek között felavatott, úgynevezett próbaidős rendőrök jó 
része már rég leszerelt az első adandó alkalommal a munkakörülmények és a kiszámíthatatlan 
jövő miatt a rendőrségtől, tehát ez a 3500 sehogy sem stimmel. Egyébként az elmúlt három 
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évben az aktív és a nyugdíjas állományt megalázták, kizsigerelték, elvették a nyugdíjukat, az 
aktív állomány nagy részét, legalábbis, akik közterületen dolgoztak, lassan egyszerű 
pénzbehajtóvá silányítja a belügyi vezetés. A tűzoltóknál teljes a fejetlenség, vagy ha úgy 
tetszik, a vízfejűség, és igazándiból az állomány anyagi előrejutását tekintve semmilyen 
ígéretük - leszámítva a 14 ezer forintos, évről évre külön törvényben megadott, és bármikor 
elvehető emelést - nem valósult meg.  

Az MSZP ezzel szemben, ha kormányra kerül, vissza fogja adni a szakma becsületét, 
normális munkafeltételeket teremtünk (Zúgolódás, derültség a kormánypártok tagjai között. - 
Bíró Márk: Ez a Ludas Matyi?), megújított formában vissza fogjuk adni a szolgálati 
nyugdíjat. Én is nagy nyugalommal hallgattam végig miniszter úr beszámolóját, pedig végig 
lehetett volna kacarászni azt is!  

A végrehajtó állomány anyagi és erkölcsi megbecsülését biztosító előmeneteli és 
illetményrendszert fogunk elfogadni. Az állampolgárok számára elérhető közelségbe fog 
kerülni a területért felelős rendőr, a tűzoltóknak vissza fogjuk állítani a szakmai 
függetlenségüket, a büntetés-végrehajtásnál pedig, ezt miniszter úr is tudja, elkerülhetetlen 
egy azonnali bérfejlesztés, legalább a tiszthelyettesi állomány tekintetében.  

Végül egyetlen kérdésem van, kénytelen vagyok megragadni az alkalmat, hogy 
miniszter úr itt van, és nem bújhat el a válasz elől, hiszen írásbeli kérdésként is föltettem ezt, 
és nem volt hajlandó a BM válaszolni rá, ez pedig az izsáki ügy, ahol szolgálatban lévő 
rendőrök intézkedés közben, egyelőre minden jel szerint agyonvertek egy gyanúsítottat, 
amely ügyben a mai napig sem miniszter úr, sem államtitkára, sem egyetlenegy kormánytag 
meg sem szólalt, az országos rendőrfőkapitányt leszámítva. Ezért kérem miniszter urat, hogy 
itt nyilvánosan is foglaljon állást ebben az ügyben, és ha lezárult a vizsgálat, vagy nem, akkor 
is kíváncsi vagyok a véleményére. Hogyan ítéli meg, mit tesz a rendőrség, mit tesz a 
Belügyminisztérium, hogy ilyen ne ismétlődhessen meg, és amit a levelemben is kérdeztem - 
itt az állam az, aki a bűncselekményt elkövette, ha rendőrök formájában is - az elhunyt 
családjáról miként gondoskodik a magyar állam egy ilyen esetben? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. 
Ezzel a sajnálatos eseménnyel, az izsáki üggyel kezdeném legelőször is. Tehát itt az 

országos rendőrfőkapitány azonnali hatállyal a két gyanúsítottat felmentette a rendőri 
szolgálat alól, és eltávolította a rendőrség testületétől, ugyancsak felmentette a beosztásából a 
parancsnokukat, és felmentette az adott terület rendőrkapitányát. Magáról az ügyről 
továbbiakat nem kívánok mondani, mert nem a Belügyminisztérium és nem az Országos 
Rendőr-főkapitányság a vizsgáló hatóság, hanem a büntetőeljárás szabályai szerint a Legfőbb 
Ügyészség végzi el a vizsgálatot, és a Legfőbb Ügyészség vizsgálata alapján lehet majd a 
későbbiekben eldönteni, hogy valójában mi történt, és ennek ismeretében tudjuk majd a 
további lépéseket megtenni. Ennyit az izsáki üggyel kapcsolatban. 

Nagy érdeklődéssel hallgattam képviselő úrnak a területért felelős körzeti 
megbízottakkal kapcsolatos terveit, csak van egy óriási probléma az itt felvázolt tervek és a 
korábbi gyakorlat között. Ez a különbség az, hogy amikor átvettük 2010-ben a kormányzást, 
akkor az elmúlt 8 esztendőben a körzeti megbízottak 30 százaléka volt szolgálatban - 30 
százaléka -, ezt 2012. december 31-ével 98,5 százalékra emeltük fel nem kis munkával. Hogy 
ezt végre tudjuk hajtani, új rendőröket kellett felvenni, a meglévő rendőröket, akik ilyen 
szolgálatot még nem láttak el, ki kellett képeznünk körzeti megbízottnak, és ennek 
megfelelően jelen pillanatban van egy belügyi utasítás, ami korábban nem létezett, hogy a 
körzeti megbízottat nem lehet elvezényelni a területéről, nem lehet bevonni a különféle 
karhatalmi feladatok elvégzésébe, a csapaterős feladatok elvégzésébe. Tehát én örülök, hogy 
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képviselő úr ezt az általam megfogalmazott elvárást a későbbiekben fenn kívánja tartani, és 
nagyon örülök, hogy a körzeti megbízotti szolgálat a későbbiekben 100 százalékosan tud 
működni megfelelő képzettségű szakemberekkel. Számomra is nyilvánvaló, ezek szerint az ön 
számára is, hogy a bűnmegelőzés egyik fő része, egyik fő pontja az, hogy az adott területen a 
helyszínt, a személyeket, az ott élők szokásait ismerő rendőr teljesítsen szolgálatot.  

A fizetésemelés kérdéséről: örülök, hogy ezt a 14 ezer 500 forintot tudtuk adni a 
tiszthelyettesi állománynak, ugyanakkor nem említettem meg, hogy az adótörvények 
változása miatt a parancsnoki és a tiszti állomány az elmúlt időszakban mintegy 20 százalékos 
reálkereset-növekedéshez jutott. Szeretném azt is elmondani, hogy sajnálatos módon 2008 óta 
gyakorlatilag a köztisztviselői illetményalap, amely befolyásolja a hivatásos állomány 
illetményalapját is, nem változott, de nagyon bízom abban, hogy ebben a kormányzati 
ciklusban nekünk sikerül ezen emelni és változtatni.  

100 százalékkal emelkedett azoknak a bűncselekményeknek a száma, amelyek az 
illegális migrációhoz kötődnek. Óriási illegális migrációs nyomás van az országban déli, dél-
keleti irányból. Ez annyit jelent, hogy míg korábban egy év alatt 1000 és 2000 fő közötti 
illegális migránst fogtunk, addig most naponta 100-200 fő közöttit, tehát gyakorlatilag tíz nap 
alatt fogunk annyi illegális migránst, ezért itt majd kérném a parlament segítségét is, mert 
jogszabályi változásokra van szükségünk.  

Az illegális migránsokat fogva tartó területeink 100 százalékig, 110-120 százalékig fel 
vannak töltve, azonkívül az európai uniós elvárásoknak megfelelően ezek az illegális 
migránsok kijárhatnak a területről, ahol elszállásoljuk őket. Nagyon sok gondot, problémát 
okoz ez, itt kiemelném talán Debrecent, Balassagyarmatot, ahol a helyi közbiztonságot 
befolyásoló tényező lett. Úgy gondolom, hogy a bűncselekményszám-emelkedés, ami a tiltott 
határátlépésnek valamilyen formáját jelenti, egyértelmű, hogy innen ered.  

A vagyon elleni bűncselekmények, mint ahogy ön is említette, nem emelkedtek. A 
közterületen elkövetett bűncselekményeket én már egyszer elmondtam, és azt gondolom, 
hogy ezek lényeges szempontok. Lényeges szempont, hogy a befejezett emberölés nem 
növekedett, hanem 140-ről 110-re csökkent, ha csak a 2012-es évet nézzük, a személy elleni 
erőszakos bűncselekmények száma stagnál, 37 ezer körül maradt, és a közterületen elkövetett 
valamennyi bűncselekmény 106 ezerről 102 ezerre változott, tehát a rendőri jelenlétet igénylő 
dolgok nagyrészt teljesültek. Úgy gondolom, hogy miután sok területen egyértelmű a 
rendőrség szabályszerű működése, ezért a rend gyakorlatilag nem két hét alatt, de kialakult. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 
Ha szabad, miniszter úr, annyiban kiegészíteni, hogy még Harangozó képviselő úr 

szerint is - a 3500-at ugyan vitatja, de - 1500-zal mégiscsak több rendőr van még az ön 
álláspontja szerint is, mint az önök kormányzása alatt, sőt, még ön szerint is emelkedett a 
tiszthelyettesek bére 14 ezer 500 forinttal. Ez ugyanaz a képlet, mint amikor önök 
kormányoztak, nem volt elmondható, azzal bírálják a mindenkori belügyi irányítást, hogy 
nincs is 3500 rendőr, csak 1500, és nincs is 20 ezer, csak 14 ezer forintnyi bérfejlesztés. Ha ez 
lett volna, akkor vélhetően 2010-ben nem kellett volna azt a mondatot mondani, hogy két hét 
alatt rendet teszünk. Ha nem is két hét alatt, de néhány hét alatt - képviselő úr, ön tudja a 
legjobban, hiszen az egyik legfelháborodottabb képviselő volt ezen ügyek miatt - 
megszülettek azok a jogszabályok, amelyek ma már ezeket az eredményeket hozzák. (Dr. 
Harangozó Tamás nevetgél.) Sőt, külön megköszönjük ismételten a Belügyminisztérium 
vezetésének - hiába szórakozik jól Harangozó képviselő úr -, azt a 7 milliárdos túlórabér-
kifizetést a tűzoltóság részére, amelyet éppen önök halmoztak fel.  

Arról már nem is beszélve, hogy a bűncselekmények számát egészen elegánsan 
megcsúsztatta, és az ismertté vált bűncselekmények számát olvasta fel; régi trükk. Az, hogy 
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egy bűncselekmény nem válik ismertté, és nőtt az ismertté vált bűncselekmények száma, ez 
nem azt jelenti, hogy romlik a közbiztonság, hanem éppen azt jelenti, hogy nagyobb 
bizalommal fordulnak a rendőrség irányába, és míg régen nem tettek feljelentést az 
állampolgárok, vagy nem szívesen tettek, vagy nem bíztak annak sikerében, ma megteszik a 
feljelentésüket. Ezt a számot jelenti az ismertté vált bűncselekmények száma, és nem a látens 
bűncselekményekkel együtt számítandó, mert az félreértésekhez vezet. Ez egy nagyon régi 
vita, vélhetően, amíg önök ellenzékben vannak, addig folyamatosan meg fogják ezt a 
számadatot malmozni, és ezzel fognak félreértésekre okot adni. 

Amit még szeretnék hozzáfűzni, hogy kevés szó esik róla, de azokban a védekezési 
munkálatokban, amelyekben a Belügyminisztérium részt vett a tavalyi év során, azokban 
becsülettel és tisztességesen helyt állt, úgyhogy e téren is köszönet illeti a tárca vezetését. 

Megkérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés. (Jelzésre.) Jámbor Nándor képviselő 
úr, parancsoljon! 

 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. 
Először is néhány dologra szeretnék rákérdezni miniszter úrtól, hisz a statisztikában a 

pozitív statisztikai eredményeket kiemelten kezelte. Engem továbbá érdekelne a betöréses 
rablások, illetve lopások statisztikai eredménye is, hogy itt hogyan alakult az esztendőben, 
növekedés, illetve csökkenés tapasztalható?  

Másrészt, igazat adva miniszter úrnak, visszaigazolom a belügyminiszter elmondását 
az illegális migrációval kapcsolatban, hisz Békéscsabán is hasonló problémákat lehet 
tapasztalni. Sokszor az illegális határátkelők éppen csak egy ebéd és tusolás erejéig 
tartózkodnak az intézményben, és máris továbbállnak az intézményből Nyugat-Európa 
irányába, sokszor a szállítóik akár az épület előtt is megvárhatják őket, és továbbviszik őket 
ezen az útvonalon, tehát itt mindenképpen beavatkozásra van szükség.  

Valamint felhívnám a figyelmét az úgymond illegális migráció vagy magyarországi 
tartózkodás egy másik problémájára, ami Medgyesegyházán is tapasztalható volt, hogy 
Romániából nagy tömegben érkeznek szezonmunkások egy településre, ahol a társadalmi 
normákat megszegve olyan életvitelt folytatnak, hogy ez a helyi lakossággal konfliktust idéz 
elő. Vélelmezhető, hogy a legutóbbi konfliktus is erre vezethető vissza, illetve ezek a 
munkavállalók és a hatóság mindig azzal jön, hogy Románia európai uniós ország, és 
szabadon vállalhatnak Magyarországon munkát. Ez természetesen így is van, amennyiben 
rendelkeznek magyarországi lakcímmel, illetve adószámmal, hisz ez a munkavállalás alapvető 
feltétele, egyébiránt illegálisan feketemunkát végeznek, ha mindezzel nem rendelkeznek.  

Sajnos ez a probléma nemcsak Békés megyében, hanem Csongrád megyében, a 
Homokhátságban is előfordul, és a hatóságok az elmúlt húsz évben - húsz éve zajlik ez már - 
nagyvonalúan elfelejtik a különböző ellenőrzések vagy helyi összetűzések révén ellenőrizni, 
hogy ezek a munkavállalók rendelkeznek-e az általam említett jogosultsággal a 
munkavállaláshoz, tehát adószámmal és lakcímmel rendelkeznek-e Magyarországon. 
Medgyesegyházáról például tudjuk, van úgy, hogy 30-40-en laknak egy ingatlanban, és 
vannak olyanok, akik életvitelszerűen az utcán élnek, ott rendezik kisebb-nagyobb dolgaikat, 
és ez felháborodást, megütközést vált ki a helyiekből. Arról nem beszélve, hogy a helyiek, 
miután nagyobb munkaköltséget jelentenek a munkáltatók számára, ezért nem jutnak 
munkához, viszont ők 47 ezer forintért dolgoznak a közmunkaprogramban, közben külföldről, 
vélelmezhetően illegálisan, tehát feketén munkát vállalók dolgoznak az egyéb rendelkezésre 
álló munkahelyeken. Tehát erre szeretném még a miniszter úr figyelmét felhívni, hogy 
ezeknek, a hatásköréből tekintve, nézzenek utána. 

A másik, amire szeretnék még reflektálni, miniszter úr úgy fogalmazott, hogy 
megjelent a drog a vidéki iskolákban. Ez nem új keletű dolog, lehet, hogy most jut el a 
társadalom, illetve a politika oda, hogy látja, ez így van, de ez nem új keletű, tudjuk jól, hogy 
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legalább 10 vagy 15 éve így van ez, és sajnos mind ez idáig minden erőfeszítés ellenére nem 
történt előrelépés ebben a kérdésben. Bízom abban, hogy a jövőben ez változni fog, akár a 
miniszter úr által említett rendőri jelenlétnek köszönhetően is. 

Van még egy dolog, ebben sosem értettünk egyet, ez az MRK életvitel-ellenőrzése, 
életvitel-felmérése, hogy hogyan is élnek, miként élnek a rendőrök, illetve a rendvédelmi 
szervek tagjai. Még jó, ahogy miniszter úr mondta, hogy végül is csak az állományba kerülés 
után fogják őket ellenőrizni, és előtte, amikor még gyakorlatilag civilnek tekinthetők, akkor 
nem. Ez evidens, én úgy gondolom, hogy civileket nem kell ebben a vonatkozásban 
ellenőrizni.  

Nagyjából ennyit szerettem volna reflektálni a miniszter úr által elmondottakra, végül 
pedig annak a felháborodásomnak szeretnék hangot adni, amit Harangozó képviselőtársamtól 
hallhattunk. Valóban elítélendő dolog az, hogy egy rendőri intézkedés során valaki elhunyt 
rendőri brutalitás miatt, illetve az államot, mint államot feltüntetni felelősként, csak ezeket a 
hangokat 2006 kapcsán én nem hallottam képviselőtársaimtól még egyszer sem, hogy akkor, 
az akkori államot bárminemű bűn terhelte volna ebben a kérdésben. Tehát, ha 2006-tal 
kapcsolatban nem állnak meg ezek a dolgok a rendőri erőszakkal kapcsolatosan, hogy az 
állam az elkövető, és nem a szabálytalanul intézkedő rendőr, míg ebben az esetben abszolút 
az államra kívánják terhelni ezt, ezzel nem értünk egyet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen. 
Visszafelé haladnék a felsoroltakon. Legelőször is, mindnyájan azt szeretnénk, hogy 

feddhetetlen előéletű emberek legyenek a rendőrök, ezért ennek megfelelően változtattunk 
azon, hogy ha már egészségügyileg, pszichikailag megfelel valaki, akkor nézzük meg, hogy a 
feddhetetlen életvitelnek is megfelel-e, hisz különben nem lesz a rendőrségnek soha 
tekintélye, ha nem megfelelően választjuk ki a kollégáinkat.  

A drog nagyon nehéz kérdés. Sok esetben azt vallják az ezzel foglalkozó tudósok, az, 
hogy egy országban mennyi drog van, nemcsak attól függ, hogy milyen erőfeszítéseket 
tesznek a felszámolására, hanem sok esetben attól is, hogy milyen a fizetőképes kereslet. 
Tehát amíg sok esetben a szegényebb országokban nincs akkora kábítószeres fertőzöttség, az 
nem a megelőzés eredménye, hanem szegényebbek, és nem tudják megfizetni. Mi neveléssel 
szeretnénk megelőzni, és az iskolákban szeretnénk ezt megakadályozni, és e téren sok 
tekintetben az Európai Unió előtt járunk. A dizájner drogok elleni lépések, amelyeket önök 
elfogadtak már a parlamentben, azt bizonyítják, hogy mi előretekintünk, és nem várjuk meg 
azt, hogy egy külön bizottság megállapítsa valamely származékról, amelynek egy képletét 
már ismerjük, hogy az valóban kábítószer-hatású anyag-e, hanem a dizájner drog fogalmában 
ezt a kérdést előzetesen igyekszünk megoldani.  

A medgyesegyházi terület idénymunkásokkal kapcsolatos kérdése nemcsak 
Medgyesegyházára, hanem más területre is vonatkozik, sok esetben a munkáltatók nem 
Magyarországról, hanem külföldről, uniós országokból próbálnak meg idény jellegű 
munkásokat hozni. Elsősorban azt szeretném elmondani, hogy ez az NGM hatáskörébe 
tartozik, a munkaügyi területhez, és csak másodrészben a Belügyminisztériumhoz. Ez idáig 
minden esetben az ellenőröknek megfelelő rendőri védelmet és megfelelő karhatalmat 
biztosítottunk azokban az esetekben, amikor erre igény volt, tehát a későbbiekben is 
szeretnénk ezt a támogató munkát elvégezni. Hozzá kell tegyem, hogy ezeken a területeken 
ma már a közfoglalkoztatás bevezetésével, és azzal, hogy a közfoglalkoztatottak 
idénymunkára kiléphetnek a közfoglalkoztatásból, sokat segítettünk, sokat változtattunk, és 
remélem, ez eléri azt a hatást, hogy nem kell ide mindaddig vendégmunkást hívni, amíg 
magyar munkaerővel elvégezhetők a feladatok. 
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Az illegális migráció óriási nehézséget jelent az európai uniós normák betartásával. 
Gyakorlatilag az arab tavasz óta, a szír események óta és a selyemútvonalon, Pakisztán, 
Afganisztán, India területéről, Afrika területéről, Szudán, Szomália és Nigéria területéről 
jelentős számban érkeznek illegális migránsok, és gazdasági menekültként próbálják meg az 
életüket Magyarországon jobb színvonalra hozni. Jelen pillanatban, épp ma is két 
bűncselekményt követtek el, az egyiket Debrecenben, de szeretném elmondani azt is, hogy a 
rendőrség 24 órán belül elfogta az elkövetőket, de egyértelmű, hogy ez a későbbiekben is 
gondot és problémát fog okozni.  

A feltett kérdésre a lopás és betöréses lopás tekintetében: lopásnál, mint ezt Harangozó 
képviselő úr is mondta, gyakorlatilag stagnált a bűncselekmények száma, nem emelkedett, a 
betöréses lopások tekintetében van némi emelkedés. Ha mindezt figyelembe vesszük, és azt 
hogy 2009-10-től kezdődően Európát egy gazdasági válság sújtja, azt gondolom, hogy a 
magyar rendőrség erősen tud koncentrálni ezeknek a feladatoknak az elvégzésére, az ilyen 
bűncselekmények megakadályozására. Remélem, hogy a későbbiekben még nagyobb 
hatásfokkal fogjuk ezt végezni. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. 

(Jelzésre.) Simon képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. 
A kérdésem arra vonatkozna, hogy mikor várható az előterjesztés a migránsok 

ügyének kezelésében, merthogy Nyírbátorban is nyílt egy nyitott szállás, és sajnálatos módon 
érezhető problémát okozott ez a városban és a térségben. Gyakorló polgármesterként volt és 
van lehetőségem összehasonlítást tenni mind a közmunkaprogramok tekintetében, mind a 
körzeti megbízottak tekintetében, és azt kell mondjam, tisztelt képviselőtársaim, hogy ég és 
föld különbség van a 2002-től 2010-ig terjedő időszak és a 2010 utáni időszak között. A 
körzeti megbízottak egy-másfél éve valójában teszik a dolgukat, merthogy előtte hiába volt, 
jelesül Nyírbogát-Kislétához három körzeti megbízott kivezényelve, valójában soha nem 
láttuk őket, mert mindig más ügyeket csináltak. Ez a probléma megoldódott, hiszen miniszter 
úr is beszámolt róla, hogy egy belügyminisztériumi intézkedés történt ebben az ügyben, tehát 
a körzeti megbízott valójában a dolgát csinálja most már, azonkívül jelentősen nőtt a 
létszámuk is a választókerületben.  

A közmunkaprogramok tekintetében én egyetlenegy pici problémát érzékelek a 
minimálbér tekintetében. Azt kérem, és indítványozom is, hogy próbáljunk majd ezen 
változtatni. A közmunkaprogramnak nagy sikere van, különösképpen a mezőgazdasági 
program örvend igen nagy népszerűségnek, és akármilyen furcsa dolog, tisztelt 
képviselőtársaim, az emberek szeretik ezt csinálni, azért, mert látják, hogy a munkájuknak 
van értelme. 

A térségünkben húsz településen mindenütt fut a mezőgazdasági mintaprogram, és az 
a helyzet, hogy a ’90-es évektől elkövetett a politika egy nagy hibát, munka nélkül 
osztogattuk a pénzt, és most egyre inkább tudatosul mindannyiunkban, hogy a juttatás nem 
ingyen van, hanem meg kell érte dolgozni, és a Start-munkaprogram ezt a célt is szolgálja. 
Azonkívül a családoknak jelentős megélhetési segítséget ad ez a program, különösképpen 
azzal, hogy megtanítja őket újra gazdálkodni, merthogy munka után, otthon, úgy, ahogy ez 
korábban volt, a területükön, a háztájiban újra tudják csinálni ezt a gazdálkodást, és ezzel egy 
hálót adtunk a családoknak. 

A harmadik és befejező gondolat pedig egy kérdés lenne Harangozó képviselő úrhoz. 
2005-10 között volt szerencsétlenségem tapasztalni, hogy mit jelent az, ha bűnözőket és 
maffiát állítanak az emberre. Azon gondolkodnak-e, hogy felülvizsgálják ezen hozzáállást, 
mert sajnálatos módon az MSZP-nél bevett szokás volt, legalábbis ott, a keleti végeken, hogy 
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bűnözőkkel és maffiával ostromozzák az országgyűlési képviselőket; én erről naphosszat 
tudnék mesélni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Legelőször is a közmunkáról és a közmunka 

minimálbéréről: az elmúlt időszakban, talán két héttel ezelőtt az Európai Unióból nagyon sok 
ország érkezett hazánkba, egy konferenciát rendeztünk a közfoglalkoztatás témakörében, 
ebben a közfoglalkoztatási témakörben egy úttörő munkát végzünk az Unióban. Ilyen jellegű 
és ilyen méretű közfoglalkoztatás egyetlen más országban sincs, de egyetlenegy dolog 
mindenféleképpen egységes volt a felszólalók között, a közfoglalkoztatás bérének a 
meghatározása. A bérmeghatározás egyértelműen úgy történik minden országban, hogy 
magasabb a bér, mint a segély, és alacsonyabb, mint a foglalkoztatás során érvényesített 
minimálbér. Ennek az a célja, hogy jöjjön dolgozni, ne a segélyből éljen, a másik dolog meg 
az, hogy ne vonjuk el a munkaerőt a gazdaságtól, a piacgazdaságtól, ennek megfelelően így 
kellett beállítani. Amennyiben Magyarországon a minimálbér emelkedni képes, akkor 
nyilvánvalóan további emelkedésre van lehetőség a közfoglalkoztatottak tekintetében is.  

A migránsok és a nyitott szállás: azt tudom mondani, hogy az uniós irányelvek 
figyelembevételével tudjuk csak ezeket a szigorításokat elvégezni. Most a menekültügyi 
területen már a kormány előtt van a Belügyminisztériumnak egy anyaga, amelyben egy új 
fogalmat - amit Európában most alakítottak ki -, a menekültügyi fogva tartás fogalmát 
szeretnénk megalkotni, hogy fogva lehessen tartani, akik menekültként kívánják magukat 
bejegyeztetni, de egyértelmű, hogy ezeket a szabályokat megpróbálják nagyon tágan 
értelmezni, vagy csak magát a kifejezést kihasználni. Remélem, hogy a kormány ezt 
hamarosan elfogadja, és a parlament elé kerül, mert ez valamelyest segíteni fog, és néhány 
nyitott szállást be tudunk zárni. Egyértelmű, mint említették már, hogy ez önök elé fog kerülni 
általános vitára, lehet, hogy már ezen a héten. 

 
ELNÖK: Tamás Barnabás képviselő úr, parancsoljon! 
 
TAMÁS BARNABÁS (Fidesz): Miniszter Úr! Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 

közigazgatás átalakításával 2013. január 1-jével létrejöttek a járások. Mint ismeretes, most 
köztes megoldás, a pénznélküliség hozta azt magával, hogy egy-egy járás területén három 
vagy két-három kapitányság, vagy három-négy őrs is jelen van. Ennek a faramuci helyzetnek 
a megoldásában kérném majd miniszter urat, hogy minél hamarabb tegyünk valamit, hogy a 
létrehozott járások területein minden járásban kapitányság működjön. Az önállóság nem azt 
jelentené, hogy az új kapitányságok létrehozásával csorbítanánk a többi kapitányság szerepét, 
hanem azt, hogy egy közigazgatási területen egy volna a rendőrség feladata, így sokkal jobb 
és sokkal hatékonyabb munkát lehetne szerintem végezni. Tudom, hogy most ez jelen 
pillanatban nem kivitelezhető, de én arra kérem miniszter urat, hogy mindent kövessünk el 
annak érdekében, hogy az elkövetkezendő időszakban ez minél hamarabb létrejöhessen. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy 

természetesen erre törekszünk, de jelen pillanatban is azért a határokat úgy húztuk meg, hogy 
az államigazgatási határterületen lévő járásoknál egy, azaz egy kapitányság, vagy egy őrs 
feleljen. Tehát olyan, amikor a járás államigazgatási határa más kapitányság illetékességi 
területére átlóg, olyan nincs jelen pillanatban sem, ez célkitűzés. Az, hogy milyen szintre 
emeljük egy-egy járás rendőri biztosítását, rendőrőrs vagy kapitányság vigyázza azt a 
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területet, ezen majd a későbbiekben a létszámadatok és az elkövetett bűncselekményszámok 
alapján alakítani kell. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! (Jelzésre.) Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, csak megszólíttattam.  
Simon úrnak, képviselőtársamnak szeretném mondani, olvasom idézetként, hogy „A 

legfőbb ügyész kérte tavaly nyáron a fideszes Simon Miklós mentelmi jogának 
felfüggesztését is jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének kísérlete miatt.” A gyanú 
szerint a képviselő Nyírbogát polgármestereként megtévesztette a Megyei Földművelési 
Hivatalt, és olyan munkáért szedett ki pénzt egy vállalkozónak, amelyet valójában az ön által 
olyan sokat dicsért, az önkormányzat által fizetett közmunkások végeztek el. Ebben az 
ügyben a legfőbb ügyész kérésére és a bizottság javaslata ellenére a fideszes képviselőtársai 
nem szavazatával ön nem lett kiadva ebben az ügyben. Amennyire én tudom, képviselő úr, 
azóta az ügyben jogerős ítéletetek születtek, ahol mindenki mást, aki az ügyben érintett, 
elítéltek, volt, akit szabadságvesztésre is ítéltek. Én azt szeretném kérni, képviselő úr, hogy 
először tükörbe, és utána nekem vagy a párttársaimnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ez akár fordítva is igaz lehet. 
Van-e még további kérdésük, hozzászólásuk, tisztelt képviselők? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy miniszter úr éves beszámolóját jóváhagyólag 
vegyük tudomásul. (Bólintások a kormánypárti képviselők között.) Egyidejűleg megköszönjük 
neki a bizottság előtti megjelenést, és további eredményes munkát kívánunk az idei év 
vonatkozásában. 

(Dr. Mátrai Márta távozik az ülésteremből.) 
 
DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter: Köszönöm szépen, és köszönöm a 

segítségüket. 
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a második napirendi pontunk 

tárgyalására, és az ülés vezetését átadom Básthy Tamás alelnök úrnak. Parancsolj! 
 

(Az elnöklést Básthy Tamás, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11207. 
szám, új/átdolgozott változat a T/11103. helyett) (Általános vita) 

BÁSTHY TAMÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat! Rátérünk második napirendi pontunk tárgyalására, 
mely az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló T/11207. számú 
törvényjavaslat általános vitája. Az előterjesztés új változat a T/11103. számú törvényjavaslat 
helyett. Köszöntöm körünkben dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, 
valamint Konyhás Szilvia szakértő asszonyt a Belügyminisztériumból. Megkérem államtitkár 
asszonyt, hogy foglalja össze nekünk röviden az előterjesztést. 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit tájékoztatása 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy egy javaslattal éljek. 
Tekintettel arra, hogy ez két törvény egybedolgozása tulajdonképpen, amely most önök előtt 
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fekszik, és ennek első részét a bizottság az elmúlt héten már megtárgyalta, ha egyetértenek 
vele, csak arról beszélnék, ami újonnan került bele ebbe az egységes csomagba, ez pedig az 
egyes migrációs és menekültügyi tárgyú törvények módosítása. 

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

Köszönöm szépen. 
Amivel kiegészült ez a törvénycsomag, az az, hogy a közös európai menekültügyi 

rendszer megteremtésének elősegítése érdekében szükséges uniós irányelvek és rendeletek 
módosultak, ezért szükséges ennek a hazai jogba való átültetése, illetve a hazai jog ezen 
rendeletekhez, irányelvekhez történő hozzáigazítása. A menekültügyi csomag irányelvei 
közül elsőként a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi 
védelme érdekében szükséges egy módosítás, ez az úgynevezett kvalifikációs irányelv. Ennek 
az átültetési határideje 2013. december 21., ezért szükséges ebben a kvalifikációs irányelvben 
előírt szabályoknak a hazai joganyagban való megjelentetése, illetve ezek egy része csak 
pontosítást igényel, mert a hazai jogszabályok elég jól megfelelnek ennek a kvalifikációs 
irányelvnek.  

A közös európai menekültügyi rendszer kiépítése keretében a politikai megállapodás 
megszületett a további uniós jogszabályokról, de ezeknek a kihirdetése technikai okokból még 
nem valósult meg. Ezekről néhány szót, amit mi ebbe a migrációs csomagba beletettünk, 
annak okán, hogy tulajdonképpen a döntés megvan, csak a kihirdetésük késik. Az egyik a 
befogadási irányelv átdolgozása. A benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam vonatkozó szabályainak módosítása szükséges, ez az 
úgynevezett dublini rendelet; itt az ujjlenyomatok összehasonlítása említhető. Az Eurodac-
rendszerhez a tagállamok rendészeti szervei az Europolon keresztül tudnak csatlakozni, és ez 
biztosítja a hozzáférést, ezért ennek a magyar jogba való átültetése is szükséges.  

Az Európai Bizottság egy úgynevezett pilot-eljárásban kötelezettségszegési eljárás 
megindítása iránt való intézkedése várható. Több ponton hiányosságot fogalmaztak meg a 
menekültügyi szabályozással kapcsolatban, ezért szükséges ennek a hazai jogban való 
módosítása. Erre tekintettel a menekültügyi szabályok átfogó és jogharmonizációt célzó 
módosítása van most önök előtt. Ennek egyik lényeges eleme a menekültügyi szabályok 
átfogó felülvizsgálata, ezen belül a menekültügyi őrizet bevezetése és feltételeinek 
megteremtése. Ez önálló jogintézményként kerül bevezetésre, és az őrizet sajátos jellegére, 
céljára tekintettel az idegenrendészeti szabályozástól való elhatárolása és pontos 
megfogalmazása szükséges. Meg kell teremteni a megfelelő garanciákat az idegenrendészeti 
őrizethez, hogy ez a jogintézmény önállóan és hatékonyan működjön.  

Reményeink szerint, amennyiben a parlament ezt elfogadja, akkor július 1-jén 
hatályba lép, ez nagyban könnyíteni és segíteni fogja a jelenleg Magyarországon kialakult 
helyzetet, amelyről nyilván, önöknek is tudomásuk van. A menedékkérők engedély nélküli 
távozása és a menekültügyi eljárással való visszaélés magas arányára tekintettel szükséges a 
menekültügyi őrizet mielőbbi bevezetése. Az Európai Bizottság a befogadás anyagi 
feltételeinek korlátozása vagy megvonása vonatkozásában is megfogalmazott hiányosságokat. 
Itt azt kell megnéznünk, hogy az azonos helyzetben lévő, Magyarországon élő magyar 
állampolgárok milyen ellátásokban részesülnek, és ezekhez képest kell megállapítanunk a 
befogadott vagy menekült státusban lévők ellátását. Több apróbb módosítást tartalmaz még az 
európai irányelveknek, rendeleteknek megfelelően ez a törvénycsomag, például a 
vízumjogorvoslattal kapcsolatban, a családegyesítéssel kapcsolatban, bizonyos okmányok 
kiadásának egyszerűsítése vonatkozásában.  
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Kérem a tisztelt bizottságot, hogy az általános vitára való alkalmasságot támogassa. 
Köszönöm. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm a törvényjavaslat összefoglalását, államtitkár asszony.  
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. (Jelzésre.) Tessék, 

Juhász Ferenc képviselő úr! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr, a szót. 
Tisztelt Államtitkár Asszony! A legenyhébb kifejezés, ha azt mondom, hogy nem 

elegáns egy parlamenti általános vitán túlesett törvényt most kiegészítve újra napirendre 
vetetni, még akkor sem elegáns, ha egyébként ennek az EU-harmonizációs törekvések miatt 
lehet indokoltsága. Valószínűleg külön kezdeményezésben lett volna ez korrektebb, de nem 
ez a legnagyobb baj ezzel az előterjesztéssel. A legnagyobb baj ezzel az előterjesztéssel az, 
hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, a szabálysértési törvény élt egy évet, hiszen ebben az 
egészben olyanfajta módosítások, kodifikációs és egyéb tartalmi változások történtek, 
amelyek nyilvánvalóvá tették, hogy az akkor megfogalmazott nagyon-nagyon sok ellenzéki 
kritikának van valóságos alapja. Nem tartom helyesnek, nem tartjuk elfogadhatónak azt a 
magatartást, amely egy ilyen nagy kódex esetében érdemi és lényegi, szakmai és politikai 
egyeztetés nélkül ismételten komoly módosításokat kezdeményez. Mindezek 
figyelembevételével mi az általános vitára való alkalmasságát is vitatjuk magának az 
előterjesztésnek. Azt kérjük, azt reméljük, hogy a kormány megtalálja annak módját, hogyan 
és miképpen lehetne ezt szakmailag korrektebben előkészítve a parlament elé terjeszteni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Államtitkár asszonyé a szó, ha kíván szólni. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm, nem kívánok szólni. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Van-e további képviselői hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. 
Akkor megköszönöm az eddigieket, és szavazásra teszem fel a kérdést, miután az általános 
vitára való alkalmasságról kell dönteni. Megkérdezem, ki az, aki támogatja az általános vitára 
való alkalmasságát a törvényjavaslatnak? Aki igen, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 15 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm 
szépen. 

Tisztelt Bizottság! A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak nyilvánította a 
törvényjavaslatot, és javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. (Jelzésre.) Látom, 
hogy Simon képviselőtársunk vállalja a bizottsági vélemény ismertetését, tehát a bizottság 
előadója dr. Simon Miklós.  

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényjavaslat (T/11201. szám) 
(Általános vita) 

Ezek után rátérünk harmadik napirendi pontunk tárgyalására, de megvárjuk az 
előterjesztő érkezését, úgy látom, ez rövidesen meg fog történni. (A Honvédelmi Minisztérium 
képviselői megérkeznek az ülésterembe.)  



 20 

Most térünk rá harmadik napirendi pontunk tárgyalására, a honvédelmi célú 
adatkezelésekről szóló T/11201. számú törvényjavaslat általános vitája következik. Az 
előterjesztés új változat a T/11103. számú törvényjavaslat helyett. Köszöntöm körünkben 
dr. Dankó István közigazgatási államtitkár urat és dr. Balogh András József urat, a HM jogi 
főosztályának vezetőjét. Felkérem államtitkár urat, hogy foglalja össze nekünk röviden az 
előterjesztést.  

Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) 
kiegészítése 

DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 
Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat részben egy meglévő 
szabályozás tartalmát viszi tovább, részben eddig a rendszerből hiányzó, bizonyos 
adatkezelési szabályrendszerrel kapcsolatos új rendelkezések halmazát is tartalmazza. Maga a 
törvényjavaslat alapvetően a honvédelmi célú adatkezelésről szóló rendelkezéseket foglalja 
magában, de ezen túl tartalmaz számos, részben fontosabb, részben technikai jellegű 
törvénymódosítást is, például a honvédek jogállásáról szóló törvény módosítását, vagy a 
honvédelmi törvény módosítását, és ezenkívül még további öt, a honvédek életéhez és 
jogállásához kapcsolódó törvény pontosítását is tartalmazza. 

A honvédelmi célú adatkezelésről jelenleg is van hatályban egy törvény, amely viszont 
tényleg csak részleges szabályozást tartalmaz, illetve számos olyan szabálya van, amely nem 
törvényi, hanem alapvetően rendeleti szintű normakörbe tartozik. Ennek érdekében 
döntöttünk úgy, hogy egy egységes honvédségi adatkezelési törvényt állítunk össze, 
gyakorlatilag ezzel lezárjuk a honvédelemre vonatkozó törvényi szintű joganyag 
újraalkotását. Folyamatban van, illetve hatálybalépés előtt áll - július 1-jén fog hatályba lépni 
- az új jogállási törvényünk, amelynek, mint már említettem, bizonyos pontosítását 
tartalmazza ez a törvényjavaslat is. Ezek a pontosítások alapvetően a január 1-je óta a 
gyakorlati életben felmerült problémák kezelésére irányulnak, illetve szeretnék még 
tájékoztatást adni a tisztelt bizottság részére, hogy összesen 31 miniszteri szintű rendelet 
újraalkotása, illetve módosítása van folyamatban a honvédelmi tárca kezelésében. Itt is az 
alapvető cél az, hogy július 1-jével azok is hatályba lépjenek, és teljes körűvé váljon az új 
jogállási törvényre vonatkozó és a katonák mindennapjait érintő szabályanyag.  

A honvédelmi célú adatkezelésről szóló törvényjavaslat alapvetően két nagy 
célközönséggel bír, az egyik maga a szolgálatban álló katona, akinek mindenféle adatát 
vagyunk kénytelenek kezelni annak érdekében, hogy a működés során a szükséges 
információk velük kapcsolatban rendelkezésre álljanak. Ezek fegyelmi, érdekvédelmi, 
pénzügyi, szolgálatteljesítés-ügyi nyilvántartások, amelyeknek kifejezetten törvényi szintű 
szabályokban kell megjelenniük. A másik célközönség pedig gyakorlatilag a potenciális 
hadkötelesekre vonatkozó adatkezelési rész, amely a be nem hívott tartalékosokra, 
hadkötelesekre, az egészségügyi alkalmassági követelményekre és adatokra vonatkozó 
információkat kezeli, gazdasági-anyagi szolgáltatással, honvédségi igazolványokkal 
kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik, illetve a veszteség-nyilvántartás szabályozása is 
megtörténik, gyakorlatilag újólag ebben a törvényben. 

A törvényjavaslat rendkívül intenzív és széles körű egyeztetés keretében került 
véglegesítésre, illetve ezt követően a kormány és az Országgyűlés részére benyújtásra. Azt 
elmondhatom, hogy ezek az egyeztetések meglehetősen sikeresek voltak. Gyakorlatilag vitás 
kérdés, vagy olyan alaptörvényi értelmezést igénylő kérdés, ami általában az adatkezelésre 
vonatkozó törvényi szabályokkal kapcsolatban elő szokott fordulni elég sűrűn, már a 
kormányzati egyeztetés keretében is, ilyen jellegű probléma ezzel az anyaggal kapcsolatban 
nem maradt fenn, és remélem, hogy a parlamenti vita során sem fog fennmaradni, úgyhogy 
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kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát 
megszavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek és válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Kérdezem a bizottságtól, hogy ki kíván hozzászólni az elhangzottakhoz. (Jelzésre.) 

Iváncsik alelnök úr! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Emlékeim szerint a honvédelmi tárgyú 

törvények vitája úgy szokott zajlani, hogy kapunk egy előterjesztést, azt átgondoljuk, 
elolvassuk, kialakítjuk az álláspontunkat róla, és nagyon sok esetben mondunk észrevételeket, 
teszünk kezdeményezéseket, konkrét javaslatokat, és ezek jelentős része elutasításra kerül; így 
volt ez a most tárgyalt javaslatokkal kapcsolatban is korábban. Az, hogy most egy még 
hatályba sem lépett törvényt máris módosítani kell, ez számomra arra utal, hogy érdemes 
volna az előterjesztőknek a vita során fölvetődő javaslatokat érdemibb módon átgondolni, 
elbírálni; természetesen nemcsak az ellenzéki javaslatokra gondolok, hanem a 
kormánypártiakra is, ha vannak ilyenek. Furcsállom, hogy miért szükséges egy még hatályba 
sem lépett szabályt módosítani, milyen tapasztalatok vagy milyen új gondolatok lehetnek 
azok, amik ezt indokolják. Nem tudom, de emiatt kétséges, hogy ezt támogathatjuk.  

A másik a nyilvántartással kapcsolatos szabály. Az akkori indoklásban azt hallhattuk, 
amikor ezt az előző tárgyalás során jóváhagyta a parlament, hogy a korábbi nyilvántartásnak 
sem a szabályai, sem a tényleges gyakorlata nem volt megfelelő, ezért majd most a jó 
kormány olyan szabályokat hoz, amelyek pontosítják, jobbá teszik, és egy megfelelő 
tevékenységet alakítanak ki. Most úgy látszik, ez újra szabályozásra szorul, és azt mondja az 
államtitkár úr, hogy akkor most ezennel így befejeződik a honvédségre vonatkozó 
törvénykezés ebben a kormányzati ciklusban. Nem tudom, hogy ezt a kijelentést komolyan 
vehetjük-e éppen ennek fényében, hogy az előterjesztés egy másik részében egy még hatályba 
sem lépett szabályt igyekeznek módosítani. Mindezek miatt erős kétségeink vannak afelől, 
hogy alkalmas-e általános vitára ez a szabályegyüttes. 

Szeretnék még egy dolgot szóba hozni: amikor a nyilvántartással kapcsolatos előző 
tárgyalásunk folyt, akkor a közbeszédben és a parlamenti vitában is néhány képviselő részéről 
fölvetődött annak a gyanúja, az az iránti félelem, hogy mindaz, ami szerepel a javaslatban, 
vagy annak egy része, az a sorkatonai szolgálat lopakodó visszahozatalára, burkolt újra 
bevezetésére vonatkozik. Magam sem akkor, sem most nem osztottam ezeket a félelmeket, 
mély meggyőződésem, hogy sem szükség nincs erre, sem lehetőség nincs erre. Örülök annak, 
hogy a kormány képviselői akár a mostani tárgyaláson is határozottan úgy nyilatkoznak, hogy 
nincs ilyen szándéka a kormánynak. Fontosnak is tartom ennek deklarálását pont amiatt, mert 
bizonyos vagyok benne, hogy amennyiben tárgysorozatba kerül, és elindul ez a vita, akkor 
ezek a félelmek, ezek a vélemények újra napirendre fognak kerülni. Hangsúlyozván, hogy 
személyesen nem aggódom emiatt, de azt fontosnak tartom, hogy a kormány az ezzel 
kapcsolatos aggodalmakat határozott nyilatkozattal oszlassa el. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.  
Kérdezem, van-e további hozzászólás, kérdés? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. 

Államtitkár úré a szó. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. 
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Azt gondolom, hogy alelnök úr fölvetette pont azt a két kérdést, amely azt gondolom, 
hogy túl az anyag szakmaiságán a legfontosabb. Akkor válaszolnék az elsőre, hogy miért 
fordulhat az elő, hogy egy még hatályban sem lévő törvényt már pontosító szövegekkel kell 
adott esetben még jobbá tenni. Pontosan ez volt a cél, hogy még jobbá tegyük. Ha megnézzük 
az utóbbi jó néhány év gyakorlatát, mondjuk, az utóbbi 8 év gyakorlatát, akkor azt láthatjuk, 
hogy minimum egy, de inkább két alkalommal különböző indokokkal, tényleg a gyakorlati 
élet okozta problémák kezelése érdekében magához a Hjt.-hez hozzá kellett nyúlni kisebb-
nagyobb mértékben. Ez mindig csak azért történt, mert a gyakorlatban felmerültek olyan 
személyügyi, pénzügyi vagy egyéb jogállásbeli problémák, amelyekre egész egyszerűen nem 
lehetett gondolni annak idején, amikor magát az alaptörvényt, a törvény alapváltozatát 
kidolgozták az érintettek. Azt azért látjuk, vagy tudhatjuk, hogy egy 25 ezer főt magában 
foglaló szervezet, melyet legalább három- vagy négyféle jogállásban dolgozó munkavállalók, 
közszolgák alkotnak, ott szinte minden nap felmerül olyan speciális eset, amit a jogszabályok 
valamilyen szintjén rendezni, vagy legalábbis értelmezni kell pontosan azért, hogy ne legyen 
jogbizonytalanság a katonák, a közalkalmazottak, a kormánytisztviselők vagy éppen a 
honvédségi munkavállalók napi életében.  

Most eltelt fél év a törvény megjelenése és elfogadása óta, január 1-jétől érvényes a 
törvény, július 1-jén lép hatályba, tehát gyakorlatilag ez az a félév, amelyről most beszélünk, 
amely időszakban általában pontosító normaszöveg-javaslatokkal általánosságban élni szokott 
a jogalkotó a Hjt. vonatkozásában. Tehát én ezt semmiféleképpen nem tartom se 
átgondolatlanságnak, se szakmai problémának, sajnos ez a helyzet. Nem vagyok benne biztos, 
hogy újabb fél év múlva, vagy egy év múlva, másfél év múlva nem kell valami apró szabály 
miatt a Hjt.-t egy picit pontosítani megint. A különböző jogszabályok - ez az én álláspontom - 
organikusan fejlődő, a napi élethez igazodó szabályok, szabályrezsimek, amelyek mellett nem 
szabad hagyni, hogy az élet elmenjen. Tekintettel arra, hogy a parlament viszonylag gyorsan 
és rugalmasan tud reagálni minden törvényalkotási igényre, teljesen függetlenül az 
összetételétől, ki is kell használni ezt a lehetőséget. Ez nem jelenti azt, hogy 
jogbizonytalanság van, mert olyan rosszak a szolgálati törvények vagy a jogállási törvények, 
hogy állandóan újra kell őket írni, itt csak minimális pontosításokról van szó, amik, még 
egyszer ismétlem, az egyénnel kapcsolatos jogbizonytalansági tényezőket csökkentik 
amennyire csak lehet.  

A másik pedig, aminek kifejezetten örülök alelnök úr hozzászólásából, a 
sorkatonasággal kapcsolatos felvetés. Én itt, ebben a pillanatban meg tudom erősíteni, hogy 
semmiféle szándék nincs ezzel a törvénnyel sem a sorkatonaság bármilyen változatú 
visszaemelésére a rendszerbe - nyilván nem is lehet -, ez egy egyszerű törvény. Ha maga a 
törvény kizárja a sorkatonaság intézményének visszavezetését normál békeidőben, akkor egy 
alacsonyabb rendű jogszabály sem teheti meg, de semmiféle szándék nincsen erre. Éppen 
ezért maga az adatkezelésről szóló ide vonatkozó törvényi fejezetrészek is kínosan ügyelnek 
arra, hogy például az állampolgárt, mint potenciális hadkötelest bármire köteleznék. Minden 
egyes adatot, információt, amit vele kapcsolatban, a honvédelmi kötelezettség tekintetében 
kezelni kell, azt csak az állami nyilvántartástól vagy az állami szervektől teszi kötelezővé a 
honvédség felé szolgáltatás szempontjából a törvény, az állampolgár ebből semmit az égadta 
világon nem érzékel, és nem is érzékelhet, és semmiféle kötelezettséget nem ró, és nem is 
róhat rá. Úgyhogy még egyszer szeretném megismételni, a sorkatonaság vagy a 
hadkötelezettség visszaállítása békeidőben nem célja távolról sem ennek a törvénynek.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr.  
Kérdezem, van-e további hozzászóló. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs.  
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Ha nincs több hozzászóló, akkor a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 
kell döntenünk. Ki az, aki a T/11201. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
találja. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 13 igen. Ki nem? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás.  

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. Kérdezem, ki 
vállalja, hogy a holnapi plenáris ülésen előadja bizottságunk álláspontját? (Jelzésre.) Dr. 
Simon Miklós képviselőtársunk vállalta. Köszönöm szépen. 

Ezennel napirendi pontjaink végére értünk, így a bizottság ülését bezárom. Köszönöm 
a részvételt.  

 (Az ülés végének időpontja: 11 óra 37 perc) 

Básthy Tamás 
a bizottság alelnöke  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


