
HOB 3/2011/EL
(HOB 5/2010-2014/EL)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága
Ellenőrző albizottságának

2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor
az Országház földszint 93. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról

szóló 2010. évi CXLVII. törvény végrehajtásának, rendészeti szervek működésére

gyakorolt hatásának vizsgálata
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Harangozó Tamás (MSZP), az albizottság elnöke

Rubi Gergely (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

A bizottság titkársága részéről

Laban János, a bizottság főtanácsadója
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Valenta László főosztályvezető (Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztály)

Megjelentek

Dr. Piros Attila rendőr dandártábornok, az ORFK hivatalvezetője
Dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Dr. Bíró János (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Dr. Bártfai Zsolt László (Adatvédelmi Biztos Irodája)
Árok Kornél elnök (Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete)
Csurel János elnök (Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti
Szövetsége)
Fabók Ferenc elnök (Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek
Országos Szövetsége)
Csaba Zoltán (Vám- és Pénzügyőrség Független Szakszervezete)
Dr. Baracz Vilmos (Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete)
Szél József (Független Rendőr Szakszervezet)
Talabér Zoltán (Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége)
Papp Zoltán (Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete)
Hóbor Zsolt (Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete)
Jakab György (Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete)
Kucsera Miklós (Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos
Szövetsége)



- 6 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és vendégeinket: a
Belügyminisztérium, az ORFK képviselőit, az országgyűlési biztosok képviselőit, a
szakszervezetek, szakmai szervezetek, érdekvédő szervezetek képviselőit.

Először is szeretném megállapítani a határozatképességet: három fő van személyesen
jelen, a három ellenzéki képviselő. A kormánypárti képviselők közül senki nem jelent meg a
mai bizottsági ülésünkön, ezért sajnálattal azt kell megállapítanom, hogy az albizottságunk
mai ülése nem határozatképes.

Miután ennyi résztvevő személyesen megtisztelte az Országgyűlést azzal, hogy eljött,
és azt gondolom, hogy a téma fontosságát is mutatja ez a jelenlét, én szeretném megkérdezni
és szeretném kérni a kormány képviselőit, hogy maradjanak itt a teremben, és ahogy eddig
egyébként ennek az albizottságnak a munkájában minden egyes ülés a szakmai vita terepe
volt, szeretném kérni őket, hogy maradjanak itt, és folytassuk le ezt a szakmai vitát.

Megmondom őszintén, hogy mélységesen felháborít ez a mai esemény;  ebben az
ügyben a házelnökhöz is fogunk fordulni és a bizottság elnökéhez is. Az elmúlt időszakban
számtalan, többek között a kormánypártok részéről érkező megnyilatkozás volt arról, hogy
egy albizottság ülésén akár meghívottként milyen kötelessége egy állampolgárnak részt venni.
Én nem szeretném minősíteni azt, hogy a bizottság tagjaként és országgyűlési képviselőként
milyen mély szintű az a hozzáállás, hogy visszajelzés nélkül egyszerűen az országgyűlési
képviselők a kötelességeiket nem teljesítik vagy nem jelennek meg ezen az ülésen. De
nyilvánvalóan ez nem a helyben megjelentekre tartozik.

Én szeretnék kísérletet tenni arra, hiszen az albizottság törvény szerinti feladatköre
nem más, minthogy a jogalkotók, a kormány képviseletében a végrehajtók és természetesen a
szakszervezetek és a civilek részéről az érintettek egy asztalhoz ülve szakmai szempontból
végig tudják beszélni azt, hogy a parlamentben elfogadott törvények Magyarországon milyen
hatást gyakorolnak az érintettekre, a társadalomra. Azt gondolom, hogy ennek a feltételei itt
ma - azonkívül, hogy a bizottság nem határozatképes - adottak, ezért nagy tisztelettel arra
kérném először a kormány képviselőit, hogy nyilatkozzanak, hogy végig tudjuk-e ülni ezt a
mai napot egy informális ülés keretében és egy szakmai vitát le tudunk-e folytatni arról, hogy
ezen nagy horderejű törvény, ami a rendészetet érinti, vitájára képesek-e és hajlandóak-e itt
maradni velünk. Köszönöm szépen.

Megadom a szót.

VALENTA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Valenta László vagyok a
Belügyminisztérium képviseletében. Sajnálom, hogy határozatképtelen lett az albizottság, de
sajnálattal be kell jelentenem, hogy ily módon mi nem tudjuk itt ezt a vitát lefolytatni.
Elnézést kérünk érte.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én egyeztettem képviselőtársaimmal; a legmélyebb
tisztelettel azoknak, akik eljöttek a mai ülésre, én a mai ülést ilyen szempontból bezárom.

Megmondom őszintén, hogy ennek az albizottsági ülésnek, még egyszer mondom, az
az egyetlen célja, törvényadta kötelessége egyébként és minden meghívottnak is az lenne,
hogy a törvényeknek a hatályosulását a szakma, az érintettek és a kormány képviselőinek
jelenlétében megvitassuk szakmailag, szakmapolitikai szempontból. Ennek nem állnak fenn a
feltételei, hogyha a kormányoldal részéről nincsen itt a bizottsági ülésen vagy akár az
informális ülésen egyetlen résztvevő sem. Azt gondolom, hogy falra hányt borsó úgy
beszélgetni erről a kérdésről, hogy nem tudunk kérdéseket feltenni azoknak, akik felelnek



- 7 -

azért, hogy ez a törvény végrehajtásra kerüljön. Ezért a mai bizottsági ülést, még egyszer
mondom, elnapolom.

Megpróbáljuk természetesen a továbbiakban működtetni a bizottságot, de mind az
Országgyűlés elnökéhez, mind a bizottság elnökéhez fogok fordulni, hogy a képviselőtársaik
a törvényes kötelességeiket egyrészt végrehajtsák. Másrészt azt tudom még egyszer mondani,
hogy botránynak tartom, hogy akkor, amikor az albizottsági üléseken a külső meghívott felek
meg nem jelenésekor büntető törvénykönyvi módosítások röpködnek a parlamentben, akkor a
képviselőtársaim saját maguk az esküjükhöz híven nem jönnek el, ráadásul még csak vissza
sem jeleznek erről a tényről a mai napon.

Nagy tisztelettel elnézést kérek minden meghívottól, és további szép napot kívánok!

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc)

Dr. Harangozó Tamás
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília


