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Napirendi javaslat 
 

 
1. Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/13091. szám)  

(Általános vita)  

Meghívottak:  

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői 

2. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám)  

(Általános vita)  

Meghívottak:  

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői 

3. Beszámoló a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 2012. évi tevékenységéről  

Meghívottak:  

Zala Mihály, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke  

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői  

(Zárt ülés!) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Bíró Márk (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Tóth Gábornak (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Csóti András vezérőrnagy (BVOP) 
 

 
Jelenlévők 
 

Bodnár Bence főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Zala Mihály, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke 
Dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva helyettes államtitkár (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium)  
Hegedűs Péter, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökhelyettese 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 42 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. 15 fő személyesen van jelen, 3-an pedig helyettesítési megbízást adtak, 18 fővel a 
bizottság határozatképes. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A kiküldött meghívóhoz képest annyi változás van a 
napirendi javaslat kapcsán, hogy a T/13057. számú törvényjavaslathoz nincsen kapcsolódó 
módosító javaslat, így azt nem kell tárgyalnunk. Ezzel a módosítással kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám) (Általános vita) 

Rátérünk első pontunk tárgyalására, az egyes törvényeknek a gyermekek védelme 
érdekében történő módosításáról szóló T/13091. számú törvényjavaslat általános vitája.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat, Csóti 
András vezérőrnagy urat és Bodnár Bence urat a Belügyminisztérium részéről. 

Felkérem helyettes államtitkár urat, hogy röviden ismertesse, illetve foglalja össze 
nekünk a törvényjavaslat feladatkörünkbe tartozó elemeit. Parancsoljon! 

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Próbálom, elnök úr. Az előttünk fekvő törvényjavaslat három fő pilléren 
nyugszik: a gyermekbarát igazságszolgáltatás a gyermekvédelem témakörében. Az egyik 
pillére alapvetően a gyermekekkel szembeni bűncselekményeket elkövetők utánkövetése, 
illetőleg annak a megakadályozása van a kereszttüzében vagy a célfókuszában, hogy ők olyan 
tevékenységet, illetőleg olyan foglalkozást űzhessenek, amely mondjuk gyermekek 
védelmével, felügyeletével, nevelésével kapcsolatos. 

A második része a törvényjavaslatnak az a megelőző pártfogás intézményének a 
bevezetésével kapcsolatos. Talán ez az, ami a bizottsághoz leginkább közelebb áll. Ennek a 
lényege az, hogy a pártfogás már ne csak a büntetőeljárás következménye legyen, hanem a 
büntetőeljárás megindulásával a gyermekkorúaknak, kiskorúaknak a bűnöző környezetbe 
kerülésével, a veszélyeztetésével egyidejűleg megjelenhessen. 

Ennek a lényege, hogy a védelembevételi eljárás során, tehát amikor a 
gyermekvédelem jár el, ennek egy kiegészítéseként lenne lehetőség a megelőző pártfogás 
alkalmazására, amit a pártfogó felügyelők látnak el. Az ő speciális segítségükkel lehet elérni 
azt a kitűzendő, kitűzött célt, hogy a kiskorúak ne lépjenek a bűn útjára, illetőleg ebben az 
eljárásban számukra magatartási szabályokat lehet kijelölni, amelynek betartásáról a 
megelőző pártfogó felügyelő tud gondoskodni. 

A harmadik eleme a törvényjavaslatnak pedig a gyermekbarát internet jegyében 
készült. Ennek a lényege, hogy a nem gyermekeknek szánt tartalmak vonatkozásában a 
szolgáltatóknak egy jelzéssel kell ellátniuk ezeket a tartalmakat, illetve létrejön egy 
Gyermekbarát Kerekasztal, ami az interneten található, a gyermekeket veszélyeztető, a 
gyermekekkel kapcsolatos jelenségek megvizsgálását és az önszabályozás útjába történő 
terelését végezné. 
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Röviden ennyit gondoltam elmondani a javaslatról. Ha van kérdés, akkor nagyon 
szívesen válaszolok rá. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, helyettes államtitkár úr. Megkérdezem, hogy van-e 

kérdésük. Iváncsik Imre alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném megkérdezni 
itt a kormany.hu internetes hozzáférésen lehet látni, hogy a tervezett előzetes hatásvizsgálati 
lapján úgy kalkulálnak, hogy nagyjából 10 millió forint az a költség, amit a most bevezetett 
speciális hatósági bizonyítvány rendszeresítése igényel. Ennek a költségvetési fedezetéről 
hogyan gondolkodnak? Nyilván akkor kell erről majd konkrétan rendelkezni, ha jóvá lesz 
hagyva, csak van-e előzetes tervezés ebben az ügyben? 

A másik pedig, hogy a megfelelő pártfogás intézménye ennél már egy nagyobb tétel, 
332 millió forint körüli összeg. Ezt viszont csak 2015-től javasolják bevezetni. Tehát erre a 
két dologra szeretnék rákérdezni, hogy egészen pontosan hogyan kalkuláljunk, hogyan értsük. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez mind a kettő költségvetési kérdés. A gyermekbarát 
internettel kapcsolatos 10 milliós költséget saját forrásból oldjuk meg, tehát az a KEKKH-nál 
fog jelentkezni. Ez az új típusú vagy az új adatok feltüntetése miatt, ami az erkölcsi 
bizonyítvány módosítása miatt szükséges, ez ott jelentkezik, egy fejlesztési költség, de ezt a 
KEKKH saját forrásból megoldja, úgyhogy erre külön forrást elkülöníteni nem kell. 

Valóban a megelőző pártfogás intézményének a bevezetése 2015. január 1-jére van 
időzítve. Nem titok, hogy hamarabb szerettük volna bevezetni, de a költségvetési 
predesztinációk csak azt teszik lehetővé, hogy 2015. január 1-jétől kezdődjön el alkalmazásra. 
Itt egy személyzeti és egy dologi kiadásra is szükség van, az ön által említett forrás vagy 
összeg ezt szolgálná. A jövő évi költségvetés összeállításakor ezzel az összeggel számolnunk 
kell. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mirkóczki Ádám képviselő úr, parancsoljon! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Helyettes 

Államtitkár Úr! Egy rövid kérdésem lenne, hogy amiket ön felsorolt, három pillért, azt 
természetesen és a javaslat egészének a célja támogatandó, így értelemszerűen a 
tárgysorozatba-vételt támogatjuk is. 

A kérdésem arra irányulna, hogy vajon, szándékosan maradt ki esetleg a negyedik 
pillér, most a szándékosságot pozitív értelemben értem, hogy más jogszabályi keretek között 
kívánják majd orvosolni vagy eszközölni, nevezetesen a gyermekek sérelmére, de gyermekek 
által elkövetett, és főleg iskolán belüli erőszakra gondolok, hiszen az szorosan kapcsolódik 
ehhez a javaslathoz, de én nem igazán láttam annak a kezelését. Mondjuk a megelőzés vagy a 
prevenció bizonyos szinten szerepel ebben a javaslatban is, de ez egy nagyon komoly 
probléma lassan most már térségszinten nagyon sok iskolában, és mintha arra nem fókuszálna 
eléggé ez a javaslat. Köszönöm. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ha az ön által felvetett kérdést alapvetően a büntetőjog oldaláról közelítjük, 
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akkor az új Btk. a korhatár leszállításával bizonyos bűncselekményeket kezel bizonyos 
korhatár fölött. Mondjuk jellemzően ezek az iskolai dolgok, ha jól gondolom, egyébként a 
rablás erre jó is, tehát amit a Btk. megvalósít, most azt nem gondolom, hogy büntetőjogi 
eszközökkel kellene beavatkozni ilyen iskolai csetepatékba, iskolai verekedésekbe. Ezt nem 
tartanám szerencsésnek. 

Ennél a javaslatnál is ugyan felvetődött ez a problémakör, de éppen el akartuk kerülni 
azt, hogy az ilyen iskolai verekedésekben, amikor a büntethetőségi korhatár még nincsen meg 
ráadásul, akkor direkt módon, közvetlenül beavatkozni. Amikor megvan a büntethetőségi 
korhatár, természetesen akkor minden feltétel adott, hogy ha a bűncselekmény szintjét elérő 
cselekményről van szó, akkor a büntetőeljárás adott esetben megindulhasson. 

Ezen a szinten azt gondolom, hogy a védelem, a gyermekvédelmi eljárás, illetve a 
megelőző pártfogás alkalmas lehet arra, hiszen egyszer ugyan elköveti a cselekményt, de 
onnantól kezdve, ha megvan a védelembe-vétel és ott van mellette a megelőző pártfogó, akkor 
az eljárás alatt ő végigkíséri a gyermeknek az életét, és addig legalábbis befolyással tud lenni 
az ő sorsának az alakulására. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megkérdezem, hogy van-e további kérdés, hozzászólás a bizottság tagjai 

részéről. Alelnök úr, parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Miután választ kaptam a 

kérdéseimre, egy nagyon rövid hozzászólásom van. Azt szeretném elmondani, hogy 
egyetértünk a javaslat idekerülésével, támogatjuk, hogy alkalmas az általános vitára. 
Támogatjuk a gyermekek védelme érdekében születendő, általunk is helyesnek vélt lépéseket. 
A megelőző pártfogás intézmény bevezetése fontos előrelépés lehet a gyermekek későbbi 
bűnelkövetővé válásának, a bűnözői karrier kialakulásának a megakadályozásában. Helyes 
lépésnek tartjuk a kiskorúak védelmében bevezetendő szoftveres védelem kötelezővé tételét a 
közoktatási intézményekben. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy továbbra sem értünk 
egyet a büntethetőségi korhatár 12 évre való leszállításával, illetve a 14 év felettiekre már 
kiszabható elzárás lehetőségével. Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további kérdésük, hozzászólásuk? (Nincs 
jelzés.) Ha nincs, megkérdezem, hogy ki az, aki a törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára 
alkalmasnak nyilvánította a javaslatot. 

Ajánlásunkat szóban kell előterjesztenünk. Javaslom, hogy a bizottság előadója Ágh 
Péter képviselőtársunk legyen. 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám) (Általános vita)  

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a második napirendi pontunk tárgyalására: A büntetések, 
az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
T/13096. számú törvényjavaslat általános vitájára. 

Tisztelettel köszöntöm a körünkben már helyet foglaló urakat, továbbra is ők az 
ügygazdák. Felkérem szintén helyettes államtitkár urat a javaslat ismertetésére. Parancsoljon! 
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Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttünk fekvő törvényjavaslat egy több mint 
három évtizedes törvényt, egészen pontosan törvényerejű rendeletet vált fel, egyike azon, 
bizony még számos ilyen törvényerejű rendelet van, de ami ebben a formában hatályos a mai 
magyar joganyagban. Természetesen 1990-t követően megtörtént a joganyagnak a jogállami 
követelményekhez való igazítása, de azért az idő így is eljárt fölötte, és számos módosítás 
során inkoherens rendelkezéseket is tartalmaz, illetve számos olyan rendelkezés nem került 
törvényi szinten definiálásra, aminek bizony, ott lenne a helye. 

Ezt a hibát is orvosolja alapvetően az előttünk fekvő kódex, és nyilvánvalóan a XXI. 
századi követelményeknek igyekszik megfelelni a szabályozás. 

Nyilván az egész kódexet nem tudom és nem is kívánom most ismertetni. A 
legfontosabb elemeit, hogy ha szabad, önkényesen igyekszem kiemelni. Egy alapvető 
szemléletmód volt a szabályozás kialakítása során, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben 
eltöltött idő - most elsősorban nyilvánvalóan a büntetés-végrehajtás alapvetően egy 
szabadságvesztés-orientáltságú, maga a kódexnek is a legtetemesebb része az erre vonatkozó 
rendelkezéseket teszi ki -, nyilván ez a szemléletmód a szabadságvesztések során az volt, 
hogy ne értelmetlenül eltöltött idő legyen a büntetés-végrehajtási intézetben eltöltött idő, 
hanem azt mind az elítélt, mind pedig a társadalom számára hasznosan vagy a BV-intézet 
számára hasznosan töltse el. Alapvető szempont volt, hogy lehetőség legyen az elítéltek 
oktatására, képzésére, a foglalkoztatására, amivel hozzá tudnak járulni a saját tartási 
költségeikhez, és nagyon fontos szempont volt, hogy a büntetés egyénre szabottan kerüljön 
végrehajtásra. 

Ennek érdekében kerülne kialakításra egy úgynevezett kockázatelemzési és kezelési 
rendszer, amelynek feladata a büntetés-végrehajtás kezdetén meghatározni azokat a 
módszereket, azokat a kezelési módszereket és eszközöket, amelyekkel a leghatékonyabban 
lehet biztosítani azt, hogy az elítélt, ha vége szakad a büntetésének és szabadlábra kerül, akkor 
lehetőleg ne kerüljön vissza a bűn útjára és a társadalomba vissza tudjon illeszkedni. 

Ennek érdekében jönne létre egy központi kivizsgáló és módszertani intézet, amely 
megfelelő szakemberekkel biztosítaná az egyéniesítésnek ezt a formáját. 

Fontos szempont volt, hogy minél inkább hozzá tudjanak járulni az elítéltek a tartási 
költségeikhez, minél inkább ambicionálva legyenek a foglalkoztatásra.  

Ami a bizottság feladatkörébe tartozó dolgokat illeti, a katonákra vonatkozóan 
speciálisan új rendelkezés nem került be az új BV-kódexbe, az eddigi szabályozás ezekben az 
esetekben alapvetően megfelelőnek bizonyult. Természetesen az általánosan mindenkire 
vonatkozó újítások ugyanúgy rájuk is vonatkoznak. 

A kódex mellett említést érdemel, hogy amikor büntetés-végrehajtásról beszélünk ma 
Magyarországon, nyilvánvaló, hogy az első kérdés az a zsúfoltság kérdése, a túltelítettség 
kérdése, amely a büntetés-végrehajtási intézetekben tapasztalható. A kódex mellett a kormány 
határozott abban a kérdésben is, hogy szükség van a férőhelyek bővítésére, éppen annak 
érdekében egy biztonsági, védelmi, konfliktuskezelési, konfliktus-megelőzési célokból is, és 
ennek érdekében a jelenlegi 140 százalék fölötti telítettségi mutatót drasztikusan leszorítani, 
ez a kormány célja, és az ennek megfelelő beruházásokat az elkövetkező években végre is 
fogja hajtani. Röviden ennyit mondtam volna, ha van konkrét kérdés, természetesen szívesen 
válaszolunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. Megkérdezem, hogy van-e kérdésük? Alelnök úr, 

parancsoljon! 
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Kérdések, észrevételek, válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A törvényjavaslat 2015. 
január 1-jén lépne hatályba jóváhagyása esetén. Arányban van-e az eddig a ciklus során eltelt 
idő az éppen hátralévő, egy kicsit erőltetett menetnek tűnő tárgyalási menettel? Elég alaposan 
megvitatható-e a dolog abban a menetrendben, ahogyan tervezik? És lesz-e elég idő arra, 
hogy felkészüljenek az illetékesek ennek a végrehajtására, egy ilyen nagy, átfogó szabályozás 
esetében? 

A másik kérdésem, hogy mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke, Péterfalvi Attila több kritikai észrevételt tett a törvényjavaslathoz, ezeket 
most nem akarom idézni, mérlegelték-e az ő észrevételeit, javaslatait, figyelembe vették-e? 
Ahogy mi néztük a törvényjavaslatot, nem érzékeljük ezt. A kérdést mérlegelték-e, és önök 
szerint bármit megfogadtak-e ebből a kritikából? 

A másik, hogy az előterjesztéshez készített 2013. augusztus 29-ai keltezésű 
hatásvizsgálati lap szerint a törvény végrehajtásának feltételei nem adottak. A kérdés, hogy 
hogyan gondolják a törvény végrehajtásának költségvetési fedezetét megteremteni, illetve 
hogy adottak-e a feltételei a végrehajtásnak? 

A következő kérdésem, hogy Szabó Máté, az előző ombudsman több ízben 
foglalkozott a büntetés-végrehajtás helyzetével, figyelembe vették-e az ő megfogalmazott 
ajánlásait? Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hat kérdést tett fel az alelnök úr, ha lehet, akkor haladjunk 

sorrendben. Az 1. 2., és a 4. kérdés, ha jól értelmeztem, az államtitkár urat illeti. Parancsoljon! 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Én nem számoztam be fejben, de igyekszem válaszolni a kérdésekre. 
A törvényjavaslat előkészítése egy hosszabb időszakra nyúlik vissza. A 2015. január 

1-jei hatálybalépés én úgy gondolom, mindenképpen indokolt a felkészülés érdekében. 
Jelezném, hogy ez a törvényjavaslat csak magát az új törvényt tartalmazza. Nyilvánvalóan a 
teljes jogrendszernek a végigmódosítása szükséges ahhoz, hogy ez működőképes legyen. 
Egyrészt törvényi szinten is, de ehhez most nem csatoltuk a vonatkozó törvénycsomagot 
abból a szerintem logikus kiindulópontból kiindulva, hogy amennyiben így a parlament ezt 
elfogadhatónak találja, utána tudjuk hozzáigazítani a teljes jogrendszert. Tehát ehhez még 
egyrészt fog jönni egy módosító törvénycsomag, utána pedig még rendeleti szinten is rendbe 
kell tenni a dolgokat. Vagyis további jogalkotási lépések szükségesek ehhez. Ahhoz, hogy 
2015. január 1-jére mindez megvalósuljon, ennek a mostani elfogadása lenne szükséges. 

A javaslat előkészítése szoros együttműködésben zajlott a Belügyminisztériummal és 
magával a büntetés-végrehajtással is. Tehát nemcsak most ülünk ennél az asztalnál, hanem a 
folyamat kezdete óta szorosan együtt dolgoztunk, napi kapcsolatban voltunk. Tehát ami a 
végrehajtás részéről tapasztalatok megvoltak, azok becsatornázódtak ebbe a kodifikációs 
munkába. Úgyhogy jó szívvel mondhatom, hogy akik alkalmazni fogják a törvényt, illetőleg 
majd a végrehajtási szabályokat, azok a kialakításánál is részt vettek ennek a törvénynek, 
úgyhogy ők vállalhatónak tartják ezt az időpontot. 

Ha jól gondolom, akkor a NAIH kérdéseire vonatkozó válasz: most pontosan nem 
tudom, hogy milyen észrevételekről volt szó, a törvényjavaslatnak az adatvédelmi 
rendelkezéseket tartalmazó fejezete, ahhoz képest, mint ami a közigazgatási egyeztetésen volt, 
az jelentős módosuláson esett át. Tehát ha ezek olyan észrevételek, amelyek még a 
közigazgatási egyeztetés során merültek fel, megmondom őszintén, én ezt most fejből nem 
tudom megmondani, hogy a NAIH tett-e ilyen észrevételeket vagy akkor tette-e ezeket az 
észrevételeket, akkor az a jelzésem, hogy ez a szöveg jelentősen átalakult, és az én 
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véleményem szerint teljes mértékben megfelel az információszabadságnak és az adatvédelem 
követelményének. 

Amennyiben a jelenlegi szöveggel kapcsolatban merült fel, akkor pedig természetesen 
azt figyelembe fogjuk venni, illetőleg egyeztetést kezdeményezünk az elnök úrnál. Elnézést, 
hogy ezt pontosan nem tudom megmondani, hogy milyen szakaszban érkeztek ezek az 
észrevételek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vezérőrnagy úr, parancsoljon! 
 
CSÓTI ANDRÁS vezérőrnagy (BVOP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Államtitkár úr is mondotta volt, hogy kezdettől fogva kaptunk lehetősége a javaslat 
kidolgozására. Katonai szaknyelven jelenthetem, hogy mi készen állunk a 2015., illetve 
meghatározott esetben a 2016. január 1-jei indulásra, és természetesen továbbra is a rendeleti 
szintű szabályozások kidolgozása érdekében mindent megteszünk. 

A feltételrendszerre vonatkozó kérdés vonatkozásában a költségvetés tervezése során 
2014-re és 2015-re betervezett férőhely-beruházások, programbővítési javaslatok és személyi 
feltételek megléte esetén a törvény feltételei adottak lesznek. Utolsó kérdésére alelnök úrnak 
pedig nemcsak Szabó Máté úr, akivel folyamatos, kiváló és jó kapcsolatban voltunk, hanem a 
törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség, a CPT, a legnagyobb nemzetközi jogvédő 
szervezet ajánlásai és javaslatai a tervezetbe beépítésre kerültek. Most kapásból csak egyet 
mondok, hogy az állampolgári jogok biztosával az egyik legnagyobb problémánk a 
fiatalkorúak dohányzása ügyében történt. A jelenleg hatályos szabályozás szerint 16, az új 
szabályozás szerint 18 év alatti fiatalkorúak nem dohányozhatnak büntetés-végrehajtási 
intézetben, de a látogatások gyakorisága és a panasz és a kérelem jobb egyértelműsítésében is 
az ombudsman javaslatát és véleményét figyelembe vettük. Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 
hozzászólásuk. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor az általános vitára való alkalmasságról kell 
döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki a T/13096. számú törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára 
alkalmasnak nyilvánította a javaslatot. 

Ajánlásunkat szintén szóban kell előterjesztenünk. Javaslom, hogy Kulcsár József 
képviselő úr legyen bizottságunk előadója. 

Vendégeinknek, helyettes államtitkár úrnak, vezérőrnagy úrnak, Bodnár úrnak 
köszönjük szépen a részvételt.  

Rátérünk harmadik napirendi pontunk tárgyalására: Beszámoló a Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet 2012. évi tevékenységéről.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben Borókainé dr. Vajdovits Éva helyettes államtitkár 
asszonyt a KIM részéről, Zala Mihály urat a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökét és 
Hegedűs Tamás elnökhelyettes urat. 

Tisztelt Bizottság! A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 21. §-a 
értelmében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet évente tájékoztatást ad az Országgyűlés 
Honvédelmi és rendészeti bizottságának. A jelentést a képviselőtársaim a bizottság titkárságán 
tanulmányozhatták. 

Tekintettel arra, hogy a jelentés minősített adatokat tartalmaz, az Országgyűlésről 
szóló törvény rendelkezése szerint zárt ülés tartását kell kezdeményeznem. Ügyrendi javaslat, 
erről döntenünk kell. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a zárt ülés megtartásával. (Szavazás.) 
Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal, egyhangúlag zárt ülést rendelt el. 
Ebből az következik, hogy kérnénk mindenkit, aki a teremben tartózkodik, hogy ha nincsen 
érvényes C-típusú nemzetbiztonsági tanúsítványa, akkor hagyja el az üléstermet. Továbbá 
megkérnék mindenkit, hogy a kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközeit az üléstermen kívül, 
a titkárságon legyenek kedvesek elhelyezni, illetve munkatársunknak átadni.  

 
(A bizottság 16.10 órától 16.30 óráig  zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

Egyebek 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Egyben a zárt ülést feloldom, és megköszönöm mai napi 
munkájukat. (Csóti György jelentkezik: Egyebek nem lesz?) Parancsoljon, képviselő úr! 
Egyebek akkor van, ha jelzik. Egyebekben Csóti György képviselő úr, parancsoljon! 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a 

bizottságot abból az alkalomból, hogy először szólalok meg a bizottság ülésén. Én tagja 
vagyok a Külügyi bizottságnak és a Nemzeti összetartozás bizottságának, és azért kértem a 
honvédelmi bizottságban a tagságot, miután volt egy ilyen körlevél, mert nyolc évig, 1990-től 
1998-ig az Észak-Atlanti Közgyűlésben tevékenykedtem, négy évig delegációvezetőként, 
négy évig pedig raportőrként. Ezen kívül a Magyar Atlanti Tanács alapító tagja és tíz éve 
alelnöke vagyok. 

Most nem azért jelentkeztem, hogy ezt elmondjam, csak hogy már ilyen 
bemutatkozás-féle is történjen. 

Azért jelentkeztem, mert én ugyan ezen okok miatt jelentkeztem a bizottságba, de ma 
délelőtt kiderült, hogy rendészeti feladatkörben is van nekem kérdésem és javaslatom. 
Ugyanis meghallgattuk délelőtt a Nemzeti összetartozás bizottságában a kárpátaljai 
főkonzuljainkat, és szóba került egy évtizedes probléma, a határátkelés problémája 
Magyarország és Ukrajna között. Azt hiszem, eléggé közismert, hogy órákig kell várakozni. 
Az is ismert, hogy megalázó módon bánnak kárpátaljai, a magyar nemzethez tartozó, meg 
akár az ukrán nemzethez vagy bármely nemzethez tartozó utasokkal, sőt a mai Magyarország 
területén élő állampolgárokkal is a magyar rendvédelmi szervek. 

Még a ’90-es években fordultak hozzám kárpátaljai magyarok és egyházi 
személyiségek segítségért, hogy valami könnyítés vagy valami egyszerűsítés legyen. Szóval 
ez egyrészt megengedhetetlen, megalázó a kárpátaljai magyarok számára, rontja és 
akadályozza a magyar-magyar kapcsolattartást, mert sokan ezért nem mennek át. 

A kérdésem arra irányul, hogy foglalkozott-e ezzel a kérdéssel a bizottság ebben a 
ciklusban, vagy kíván-e foglalkozni a bizottság ezzel a kérdéssel, akkor teszek majd 
javaslatot. Lesz-e rá egyáltalán idő? Ezért hoztam fel ezt a kérdést, mert akkor valamit 
megpróbálok a bizottság felé javasolni, hogy hogyan lehetne ezen segíteni. Hozzáteszem: 
érthető a magyar határőri szerveknek a szigorúsága meg eljárása, de nem elfogadható a 
módszer, és ezen valahogy javítani kellene. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Eddig még nem foglalkozott vele a bizottság, de mivel fontos 

probléma, ezért várjuk a képviselő úr javaslatait erre vonatkozóan. Idő szerintem lesz rá. 
Van-e más egyebekben? (Nincs jelzés.) Ha nincs, megköszönöm mai napi munkájukat. 
 

 (A nyílt ülés végének időpontja: 16 óra 10 perc) 
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Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


