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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 
2011. december 5-én, hétfőn, 12 óra 07 perckor  

a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében  
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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 

további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Lezsák Sándor (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Móring József Attila (KDNP) 

  

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Mórig József Attilának (KDNP)  
Meggyes Tamás (Fidesz) Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Dr. Imre Bernadett, a bizottság tanácsadója  
Magyar Árpádné, a bizottság munkatársa  

 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 07 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdenénk a mai munkát.  

Tisztelettel köszöntöm Tasnádi László kabinetvezető urat és munkatársait a 
Belügyminisztériumból! A mai bizottsági ülésen módosító javaslatokról fogunk dönteni. 

A jelenlét szempontjából mondanám, hogy Kocsis Máté képviselő urat Móring 
képviselő úr helyettesíti, Meggyes Tamást pedig Németh képviselő úr helyettesíti. 11 fő van 
jelen, aminek az egyharmados szabály miatt van jelentősége, tehát négy támogató szavazat 
esetében van meg az egyharmados támogatottság. 

A napirendről kell elsőként döntenünk. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendhez 
képest van-e módosítás. (Nincs jelzés.) Kérném, hogy aki egyetért a mai napirenddel, az 
szavazzon a helyettesítésekre is figyelemmel! (Szavazás.)  

11 egyhangú szavazattal elfogadtuk a mai napirendet. 
 

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/5004. szám) 

Vita és szavazás 

Az egyik szabály az, hogy a módosító javaslatokról összefüggéseiben fogunk dönteni, 
a másik pedig, hogy a négy támogató szavazat az egyharmad. 

Annyit kérdezek tisztelettel kabinetvezető úrtól, hogy a kormány vagy a minisztérium 
álláspontját fogjuk-e hallani mint előterjesztő. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 

kormányálláspontot fogjuk képviselni. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. El is kezdjük az összefüggésben való szavazást.  
Elsőként dr. Dorosz Dávid, Mile Lajos és Szabó Timea 2. szám alatt szereplő javaslata 

szerepel. Kérdezem tisztelettel, hogy ezt támogatja-e az előterjesztő a kormány nevében. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérném a tisztelt bizottságot, hogy aki támogatja, az szavazzon! (3) Aki nem 

támogatja? (8) 
A bizottság nem támogatta, és nem volt meg az egyharmados támogatottság sem. 
Soron következik Mirkóczki Ádám képviselő úr 4. számú javaslata. Kérdezem 

tisztelettel a kormányt, hogy támogatja-e.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (3) Aki nem támogatja? (8) 
A bizottság nem támogatta, és az egyharmados támogatottság se volt meg.  
6. szám alatt Farkas Zoltán képviselő úr javaslata szerepel. Kérdezem az előterjesztőt, 

hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (8) Aki nem támogatja? (Nincs 

jelzés.) Aki tartózkodik? (3) 
A bizottság támogatta. 
Soron következik dr. Dorosz Dávid, Mile Lajos és Szabó Timea 7. számú javaslata. 

Kérdezem tisztelettel az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Nincs 

jelzés.) Aki nem támogatja? (8) Aki tartózkodik? (3)  
A bizottság nem támogatta a javaslatot, és nincs meg az egyharmad sem. 
8. szám alatt dr. Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselők 

javaslata szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (3) Aki nem támogatja? 

(8) 
A bizottság nem támogatta, és nem volt meg az egyharmad. 
Soron következik dr. Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselő urak 

15. számú javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (3) Aki nem támogatja? (8) 
A bizottság nem támogatta, és nem volt meg az egyharmados támogatottság sem. 
Soron következik dr. Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselő urak 

17. számú javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (3) Aki nem támogatja? (8) 
A bizottság nem támogatta, és nem volt meg az egyharmados támogatottság. 
Következik Kövér László képviselő úr 20. számú javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

hogy támogatja-e.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (11) 
A bizottság egyhangú szavazással támogatta. 
Soron következik, Kövér László képviselő úr 24. számú javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (11) 
A bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
Következik, Kövér László képviselő úr 25. számú javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
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TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (9) Aki nem támogatja? (Nincs 

jelzés.) Aki tartózkodik? (2) 
A bizottság támogatta a javaslatot. 
Soron következik Szabó Timea, Dorosz Dávid és Mile Lajos képviselő urak 27. számú 

javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (Nincs jelzés.) Ilyet nem 

látok. Aki nem támogatja? (8) Aki tartózkodik? (3) 
A bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmados támogatottság sem. 
Következik Németh Zsolt képviselő úr 28. számú javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, 

hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (1) Aki nem támogatja? (8) Aki 

tartózkodik? (2) 
A bizottság nem támogatta a javaslatot, és nem volt meg az egyharmados 

támogatottság sem.  
A következő Kövér László 29. számon szereplő módosító javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (9) Aki tartózkodik? (2) 

Köszönöm. 
A bizottság 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta a javaslatot. 
A következő Németh Zsolt képviselő úr 31. számú javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (3) Aki nem támogatja? 

(8) 
A bizottság nem támogatta, és nem volt meg az egyharmados támogatottság. 
Soron következik, Csampa Zsolt képviselő úr 35. számú javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (9) Aki nem támogatja? 

(2) 
A bizottság támogatta. 
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A 36. számú javaslat – egészen sajátos – Kövér László képviselő úr, valamint 
Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselő urak javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (11) 
A bizottság támogatta. 
Következik Kövér László, valamint dr. Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és dr. Molnár 

Zsolt képviselő urak 40. számú javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (11) 
A bizottság 11 egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot. 
Következik Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselő urak 

41. számú javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (3) Aki nem támogatja? (8) 
A bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmados támogatottság sem. 
42. számon Kövér László képviselő úr javaslata szerepel. Az előterjesztő támogatja-e? 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
11 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta. 
44. számon Mirkóczki Ádám és Németh Zsolt képviselő urak javaslata szerepel. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki támogatja. (3) Ki nem támogatja? (8) 
A bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmad. 
46. számon Kövér László képviselő úr javaslata szerepel. Kérdezem a tisztelt 

előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja a bizottság tagjai közül? (11) 
A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Következik a 48-as, ami egy ismételten speciális koalíció, Kövér László, valamint dr. 

Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt képviselő urak javaslata. Az előterjesztőt 
kérdezem. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (11) 
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A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
Soron következik az 51-es, Kövér László képviselő úr javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (11) 
A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Következik az 52-es, dr. Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Molnár Zsolt javaslata. 

Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (2) Aki nem támogatja? (8) Aki 

tartózkodik? (1) 
A bizottság nem támogatta, és nincs meg az egyharmad sem. 
Az 53-as Csampa Zsolt képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 

támogatja-e. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (8) Aki nem támogatja? (Nincs 

jelzés.) Aki tartózkodik? (3) 
A bizottság támogatta. 
Az 55-ös Csampa Zsolt képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (8) Aki nem támogatja? 

(Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (3) 
A bizottság támogatta.  
A mai szavazásaink végére értünk. Köszönöm szépen kabinetvezető úrnak és a 

munkatársainak, hogy itt voltak.  
Két apró technikai bejelentésem lenne. Az egyik, hogy a napirendekre figyelemmel 

módosult a bizottságunk ülése: csütörtökön 14 órakor lenne a Nemzetbiztonsági bizottság 
következő ülése, amellyel kapcsolatosan még annyi pontosításra került sor, hogy az 
Információs Hivatal főigazgatóját is megkértük, hogy tartson velünk. Bár a kormány javaslata 
alapján a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Szakszolgálat volt kijelölve, azonban lehet, hogy 
azért az IH is pluszinformációval tud szolgálni. Ezek lettek volna a technikai teendők. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, 
akkor szeretettel várjuk önöket csütörtökön 14 órakor. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)  

 

 Dr. Molnár Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


