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Jegyzőkönyv∗
az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
2. sz., a honvédelmi és rendészeti bizottság
hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és
gazdasági hatását figyelemmel kísérő
albizottságának
2010. december 20-án, hétfőn, 16 óra 11 perckor
az Országház földszint 93. számú tanácstermében
megtartott üléséről

∗

A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Az ülés résztvevői
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A bizottság titkársága részéről
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 11 perc)
Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm az albizottsági ülésünkön megjelent
képviselőtársaimat, a vendégeket, mindenkit. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság
Ellenőrző albizottságának ülését ezennel megnyitom.
Ismertetném a helyettesítési megbízásokat: dr. Simon Miklóst Borbély Lénárd, Földi
Lászlót Básthy Tamás, Dorosz Dávid képviselőtársamat jómagam fogom helyettesíteni a mai
napon.
Az előzetesen kiküldött meghívóban javasolt napirendi pont szerint szeretném akkor
feltenni szavazásra a napirendi javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2011. év munkaterve
szerepel a meghívóban, de csak az első félévet beszélnénk most át, és utána majd a második
félév előtt újra megbeszélnénk azt, hogy hogyan megyünk tovább. Tehát az első félévre
vonatkozó munkaterv lenne a napirendünk.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk.
Az albizottság munkarendjének és 2011. évi munkatervének megvitatása
A részvétel szempontjából kevésbé sikeres múltkori, alakuló ülés után az én kérésemre
a kollégák kiküldték azt a munkatervjavaslatot, amit most írásban is kiosztottunk, ez emailben már ott volt képviselőtársaimnál. A törvényi szabályozás szerint, mármint ami az
Ellenőrző albizottság hatáskörét illeti, haladnánk a jövő évben. A munkarendről csak annyit,
hogy megpróbálnánk havonta egy-egy témát végigvenni. Ez látszik itt, hogy februárra,
márciusra, áprilisra, májusra, júniusra van egy-egy témakör.
A témaválasztás az nyilván nem más, mint amely témakörökben a most megalakult
Országgyűlés eddig nagyobb horderejű változtatást, illetve törvénymódosítást eszközölt. Ezek
hatályosulását néznénk meg. Azért van ebben a sorrendben, hogyha megnézik
képviselőtársaim, mert nagyjából ilyen sorrendben is lettek eszközölve ezek a módosítások.
Tehát mindjárt februárban a még nyáron elfogadott, úgynevezett egyes rendészeti
csomagot néznénk meg; márciusban a Terrorelhárítási Központot, hiszen az is már augusztus
végén, szeptemberben felállt. Utána a most elfogadott kettes rendészeti csomagot néznénk
meg, majd pedig a honvédelemről szóló törvényt, amit ha jól tudom, most fog elfogadni a
parlament még a napokban - lehet, hogy a mai napon. És végül pedig júniusra tenném a
büntető törvénykönyv, a büntetőeljárásról szóló törvény módosítását, egyrészt azt, ami most
van a Ház előtt, másrészt pedig a „három csapást” és egyéb Btk.-módosításokat, amik már
nyáron megszülettek ugyan, de ezek hatását nyilván nem lehet egyik hónapról a másikra
vizsgálni, hiszen azért a bírósági eljárások, a jogerős döntések nagy valószínűséggel még
messze váratnak magukra. Tehát nem akarnánk ezeket olyan tekintetben vizsgálni, hogy
gyakorlatilag még statisztikai adataink se lesznek arról, hogy valóban milyen változást
okoztak.
Ezt határozati javaslatként szeretném elfogadtatni, ha lehetséges. Efölött megnyitom a
vitát. Ha van kérdése képviselőtársaimnak, jelezzék! (Jelzésre.) Parancsoljon, Borbély
Lénárd.
Felvetések, reflexiók
BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Egy felvetésem lenne csak, hogy talán érdemes lenne
felcserélni a márciusi napirendtervezetet a májusival. Az indokom pedig az lenne, hogy
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vizsgáljuk.
ELNÖK: Rendben van, ez részemről abszolút elfogadható indoklás.
Egyéb észrevétel, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Akkor szavaznánk a határozati javaslatról, ezzel a módosítással. Lehet ezt így, ha
befogadom?
LABAN JÁNOS főtanácsadó: Persze.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezzel a módosítással, hogy a márciusi és a májusi
ütemtervet felcseréljük, aki elfogadja ezt a határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.)
Egyhangú, köszönöm szépen.
Kérdezem, van-e bárkinek bármilyen kérdése. (Senki sem jelentkezik.)
Egyet szeretnék még elmondani. Elnökként fogok meghívni minden szakértőt,
kormányzati szereplőt, külső szakértőt ezekre az ülésekre. Szeretném mondani kormánypárti
képviselőtársaimnak is, hogy ha bármilyen olyan kezdeményezésük, ötletük van, hogy még
kit gondolnának meghívni erre az ülésre, ami nyilván a kormányálláspontot alá tudja
támasztani, akkor ezt jelezzék nekem, és én nagyon szívesen meghívom őket is ezekre az
ülésekre, de akkor ezt majd előzetesen egyeztessük a témakörökhöz illeszkedően. Nyilván a
kormány képviselői automatikusan meg lesznek hívva, de ha ezen túl még bárkire gondolnak,
azt jelezzék nekem, illetve a kollégáknak, és én ezt nagyon szívesen rendezem.
Ha nincs más, akkor az ülést bezárom. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 17 perc)

Dr. Harangozó Tamás
az albizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária

