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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 8 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk kilenc jelenlévővel. (Laban 
János: A szószóló úr nem számít.) Ja, a szószóló úr nem számít bele a 
határozatképességbe. Bocsánatot kérek. Külön köszöntöm a szószóló urat. 
Megállapítom, hogy 8 fővel határozatképesek vagyunk.  

A kiküldött napirendhez képest - ami az egyes felsőoktatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, ez alapvetően a Közszolgálati Egyetemmel és 
annak kérdéseivel kapcsolatos rendvédelmi, szervezeti és katonai ügyeket érinti, 
illetőleg az egyes jogállású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, ami szintén 
érinti a rendvédelmi szervezeteket és a hadsereget, tehát erre a két törvényjavaslatra 
jelentkezés a napirend, hogy ezt eldöntsük - megadom a szót Harangozó Tamás 
alelnök úrnak, aki napirend-kiegészítést javasolt.  

Dr. Harangozó Tamás Attila napirend-kiegészítési javaslata 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Tisztelt Bizottság! Már a tavaszi 
ülésszak megkezdése előtt írásban elnök úrnál kezdeményeztem bizottsági ülés 
összehívását, amire nem került sor, most pedig a meghirdetett bizottsági ülésen 
kezdeményeztem a napirend kiegészítését két, megítélésünk szerint nagyon fontos 
napirendi ponttal. Az első egy tájékoztató az Ökotárs Alapítvánnyal szemben 
foganatosított jogellenes kényszerintézkedésekről és azok következményeiről címet 
viseli, és meghívottnak terveztük volna a belügyminisztert, a legfőbb ügyészt, az 
országos rendőrfőkapitányt és az Ökotárs Alapítvány képviselőit. Ennek a 
bizottságnak dolga van ezzel az üggyel, hiszen a független magyar bíróság jogerősen 
megállapította, hogy az a rendőrségi fellépés törvénytelen volt. Azt gondolom, hogy a 
magyar Országgyűlésnek, mint a kormány egyébként ellenőrző szervének van dolga 
ezzel, a mi bizottságunk emellett nem mehet el szó nélkül. Szeretném megkérdezni a 
belügyminisztert, a rendőrfőkapitányt, az érintetteket és igenis a legfőbb ügyészt is 
mint aki a törvényesség felügyelője a rendészeti eljárások során is, hogy milyen 
következményei lesznek annak, hogy a magyar bíróság hivatalosan és jogerősen 
megállapította, hogy törvénytelen cselekményről volt szó. Erre a parancsot valakinek 
ki kellett adnia. Ezt a törvénytelen parancsot valakinek meg kellett volna tagadnia, 
vagy legalábbis jeleznie kellett volna a ma hatályos törvények szerint is. Szeretnénk 
világosan látni, hogy egy ilyen intézkedés ma Magyarországon hogyan történhetett 
meg, és még egyszer mondom: a belügyminiszter milyen vizsgálatot folytat le ennek 
az ügyében?  

A másik, amit szintén szeretnénk a bizottság napirendjére venni, hiszen elég 
komoly, sajtóban megjelenő visszhangja is van az új Hszt.-nek, és annak a különböző, 
az állomány tekintetében hátrányos szabályozásának a tömegeivel, szeretném, hogy 
ahogy a belügyminiszter úr a kinevezése előtti meghallgatásán ígérte is, hogy 
nemcsak a formális parlamenti szakaszban, hanem előtte már a Belügyminisztérium 
ezt a kérdést idehozná, és a bizottság lenne olyan nagy ívű, hogy a szakszervezetek és 
egyéb szakmai szervezetek, akár a rendvédelmi kar jelenlétében ezeket a 
koncepcionális kérdéseket is megvitatná. Ebben számítunk elnök úrnak a 
támogatására is, hiszen ez többször elhangzott, hogy ez a bizottság ezzel foglalkozni 
kíván, most már nemcsak a parlamenti vita keretein belül, hiszen ez elvileg évekre, 
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évtizedekre meghatározhatja az ezen a területen dolgozó kollégák munkájának a teljes 
keretét. Ugye, a legutóbbi rendszerszerű változás ’96-ban történt. Ha jó törvényt 
fogadna el a parlament, nyilván remélhetné, hogy ez most is így lesz, de ehhez 
körültekintően és alaposan végig kell ezt vitatni. Egyelőre nagyon sok kérdéses pont 
van benne, és leginkább azért, merthogy az állománynak nemhogy segítené a 
munkáját, hanem nehezíti, gátolja azt.  

Ezen kívül szeretnék a bizottságnak arról beszámolni, mert elnök úr ezt nem 
tette, hogy szintén bizottsági ülést kezdeményeztem, a mai napra nem kértem 
napirendre, de kérném az elnök urat és a bizottság többségét, hogy támogassa, hogy 
kapjunk tájékoztatást a Magyar Honvédség kurdisztáni szerepvállalására vonatkozó 
kormányzati tervekről, hiszen ez egy olyan kérdés, amiben egyrészt nem elég az, hogy 
miniszterelnök úr zárt ajtók mögött néhány mondatot mond a frakcióvezetőknek, 
szintén ennek a bizottságnak dolga van vele, és hát szeretnénk pontosan látni, hogy 
milyen körülmények között, milyen anyagi és milyen biztonsági feltételek mellett kik 
és hányan vennének részt ebben a munkában, illetve legalább ilyen fontos aspektusa, 
főleg a helyszín tekintetében, hogy a nemzetbiztonsági kockázatokról is halljunk 
néhány mondatot, hiszen ezzel a szerepvállalással gyakorlatilag Magyarország az 
iszlám állami fellépésnek a közvetlen formáját is vállalja, aminek azért, ismerve az 
Iszlám Államot és egyébként az iszlám szélsőséges és terrorista szervezetek 
működését ez itt, hazánkban is akár következményekkel járhat. De ezt nyilván azoktól 
kell meghallgatni, akik ezt a döntést előkészítették, hogy ezzel számoltak-e.  

Illetve szeretnénk egy beszámolót meghallgatni a NATO-tagállamok védelmi 
minisztereinek február 5-i brüsszeli találkozójáról és ott Magyarország álláspontjáról. 
Nyilván a honvédelmi miniszter lehetne az, aki megtisztelhetné a bizottságot, hogy 
beszámoljon.  

Az első kettő mai nap szavazási kérdés, a másik kettő csak továbbra is egy 
elméleti felvetés, hogy erre igényt tartanánk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A másik tájékoztató jellegű megjegyzését alelnök 

úrnak nem kell figyelembe venni, mert az egy kérés, még egyéb levelezést is folytat 
alelnök úr velem, azokról sem számoltam be, mert nem ide tartozik, de, ha majd erre 
igény van, akkor ilyen napirendet is tarthatunk.  

Viszont a napirend-kiegészítésről döntenünk kell. Van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban hozzászólása? Tessék! 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én a magam 

részéről támogatom, meg azt is támogatnám, hogy egy kicsit sűrűbben ülésezzen a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság, mert azt gondolom, hogy elnézve az elmúlt hetek 
eseményeit, azért van itt téma, amivel ennek a bizottságnak konkrétan foglalkozni 
kell. És ha már nálam van a szó, akkor, ha már egyszer majd esetleg erre jön a 
honvédelmi miniszter, és beszámol azokról a témákról, amit alelnök úr felvetett, 
akkor mérhetetlenül jó lenne, ha beszámolna a helikoptertender ügyéről is. Mégis 
csak 172 milliárd forintról van szó.  

Úgyhogy, ahogy halljuk a házelnök úr új ülésezési rendet kíván bevezetni, ahol 
kéthetente fog ülésezni a parlament, akkor nem látnám annak akadályát, hogy a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság töltse be azt a funkcióját, amit be kell neki 
töltenie, nevezetesen, hogy a honvédelmi és a rendészeti témákkal foglalkozunk.  

Volt itt januárban egy bizottsági ülés a Charlie Hepdo elleni támadás kapcsán, 
ahol a terrorizmussal kapcsolatosan számolt be a terrorelhárítási központ és az összes 
többi, ezzel foglalkozó szervezet, és a Magyar Nemzet címlapján ma azt olvasom, hogy 
itt is akadályoztak meg, Magyarországon terrorcselekményeket. Szerintem tegyük 
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már azt rendszeressé, hogy egyébként a bizottság hatáskörébe tartozó témákban ne 
kelljen mindig az illetékes kormányzati szerveket kéregetni, hogy ugyan jöjjenek már 
ide, hanem saját maguktól, valami intézményes formát találjunk már ki arra, hogyha 
aktuális témák vannak - és most láthatóan a hadseregnél is vannak aktuális témák, a 
rendvédelmi szerveknél is vannak aktuális témák -, akkor tiszteljenek meg 
bennünket. Nem kell, hogy mindig a miniszter jöjjön, politikai kérdésekben úgy 
tudom, hogy van olyan, hogy parlamenti államtitkár. Lehet, hogy már nincsen, de a 
parlamenti államtitkár - azt gondolom, hogy - azért van, hogy ide elfáradjon, és 
tájékoztasson, nemcsak az ellenzéki képviselőket, hanem a kormánypárti képviselőket 
is egyébként nagyon fontos kérdésekről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e másnak hozzászólása, tisztelt bizottság? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor tájékoztatásul mondom, hogy az 
Országgyűlésről szóló törvény, a 2012. évi XXXVI. törvény 24. §-a meg a 27. § A) 
szakasza határozottan azt mondja, hogy a bizottság - általában az országgyűlési 
bizottság - folytathat ugyan vizsgálatot, de olyan ügyben, amely a feladatkörét érinti, 
és amely nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekkel kapcsolatban folyamatban lévő 
büntető-, szabálysértési, polgári vagy hatósági eljárás van.  

Harangozó úr az Ökotárs Alapítványnál történt események kapcsán olyan 
ügyre tesz javaslatot, amiben folyamatban lévő ügy van. Egyébként pénteken kaptam 
meg azt a levelet Harangozó úrtól, amelyben kéri, hogy egy ilyen tárgyú bizottsági 
ülést hívjunk össze. Tehát, hogy egy ilyen előterjesztést tegyünk. Én ezért az országos 
rendőrfőkapitánynak és a legfőbb ügyésznek, illetőleg a nemzeti adóhatóság 
elnökének fogok levelet írni, és kérek tájékoztatást arra nézve, hogy ez az ügy 
folyamatban van-e, vagy nincs. És hogyha folyamatban van, akkor nem áll 
módomban ilyet tenni az országgyűlési törvény alapján. Egyébként elviekben sem 
helyes, hogyha folyamatban lévő ügyekbe próbál a bizottság különböző alapon 
beavatkozni. De mondom, ezt a tájékoztatást meg fogom kérni. Ilyen tájékoztatás 
csak előzetesen van, egy beadott interpellációra, ami hasonló tárgyban érdeklődik. 
Még nem hangzott el az interpelláció, csak ezzel kapcsolatban a BM azt a tájékoztatást 
adta, hogy az ő álláspontjuk alapján ez az ügy folyamatban van. De ez nem hivatalos 
tájékoztatás, nem elhangzott interpelláció, csak egy tervezet. Ezért mondom, hogy 
pénteken megkaptam e-mailben a Harangozó úr kezdeményezését, pillanatnyilag 
most fogom aláírni azokat a leveleket, amikben tájékoztatást kérek arról, hogy tudjuk, 
hogy egyébként az országgyűlési törvény 24, meg 27/A szakasza által érintett-e az ügy 
vagy sem, és akkor majd egyébként ennek teljességében tudunk dönteni. Ezért most a 
napirendi kiegészítést én semmi módon nem támogatom, és azt javaslom, hogy ne 
támogassa a bizottság, mert nem maradunk le semmiről. Hogyha tisztán látunk, 
akkor még fogunk tudni ezzel foglalkozni. Viszonválaszra megadom a szót Harangozó 
úrnak, és szavazunk. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Kérésem lenne, elnök úr. Ne azt 

kérdezze majd meg, ha lehet, hogy az Ökotárssal szembeni nyomozás folyamatban 
van-e vagy sem, mert az engem nem érdekel. Ha ön azt állítja, hogy folyamatban lévő 
ügy van abban az ügyben, amit én napirendre kívánok venni, az azt jelenti, hogy 
valaki büntetőeljárást indított Pintér Sándor vagy valamelyik rendőri vezető ellen, aki 
ezt a törvénytelen rendőrségi cselekményt elrendelte. Maga az alapügy, amiben az 
Ökotárs ellen nyomoznak, az a bizottságot nem érdekli. Engem sem érdekel. Itt egy 
külön ügy van, hogy egy rendőrségi intézkedés foganatosításáról kimondta a bíróság, 
hogy törvénytelen volt. Azt szeretnénk kivizsgálni, hogy ez hogyan történhetett, és 
milyen felelősségre vonás következik. Ha ön azt mondja, és a BM azt állítja, hogy 
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ebben folyamatban lévő büntetőeljárás van, az egyébként nagyon érdekes lenne, 
akkor talán a közvélemény is tudhatná legalább azt, hogy ki ellen folyik büntetőeljárás 
ebben az ügyben. Köszönöm.  

Szavazás a napirend-kiegészítésről 

ELNÖK: Nem azt állítom, hogy büntetőeljárás, hanem azt állítottam, hogy ezt 
meg kell tudni, mielőtt egyébként a Harangozó úr javaslatára belegyalogolnánk mint 
parlamenti bizottság egy törvénysértésbe.  

Tehát kérdezem a tisztelt bizottság Harangozó úr napirend-kiegészítését 
elfogadja-e. Ki az, aki elfogadja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) 6. 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs napirend-kiegészítés. Köszönöm szépen.  

 
DR. VADAI ÁGNES (MSZP): Elnök úr, csak annyit szeretnék kérni, hogy 

mondja, hogy igen vagy nem az én felvetésemre. Lehetne, hogy kicsit sűrűbben 
ülésezzünk?  

 
ELNÖK: Természetesen a bizottság akkor ülésezik, amikor erre szükség van. 

Ha ez sűrű, akkor sűrű, ha ritka, akkor ritka. Ilyen egyszerű az élet. Az életünket 
szabályozza egy csomó jogszabály, a kormány ellenőrzése nem azonos azzal, hogy 
minden létező olyan ügyben tanácskozzunk, ami egyébként kormányzatot is érint. Ezt 
el kell dönteni. Ugye, nyilvánvalóan ennek egyébként formalizált útja az, bizonyára ön 
is tudja, mert talán olvasta a házszabályt meg a parlamenti törvényt, hogy ön 
természetesen, amikor szükségesnek tartja a bizottság ülésezését, akkor a konkrét 
témában ír egy előterjesztést, ideküldi nekünk, megfontoljuk, felvetjük, elvetjük, tehát 
ennek egy teljesen jól bevált parlamenti formája van. Természetesen nyitott vagyok 
erre, írja meg, és akkor meg lehet fontolni.  

Szavazás a napirendről 

Tehát, kérdezem a bizottságot, hogy az eredeti napirendi javaslattal egyetért-e. 
(Dr. Vadai Ágnes és dr. Harangozó Tamás Attila elhagyja az üléstermet.) Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen, 1 tartózkodás mellett ezzel a napirenddel 
megkezdjük a munkánkat. 

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3017. szám) (Döntés részletes vita lefolytatásáról 
a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)    

Az első napirendi pont kapcsán az egyes felsőoktatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről kell döntenünk. Tehát, hogy mi az, amiben érintettnek tartjuk magunkat, 
és ezt magunkhoz kérjük. A bizottság előtt van a kiosztott tervezet, amiben az 1-14. §-
ig, magyarul a törvényjavaslat egészét jelöljük meg arra, hogy ebben részletes vitában 
szeretnénk bizottsági ülést tartani. Van-e hozzászóló ehhez a napirendhez? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Ki az, aki egyetért a kezdeményezéssel? (Szavazás.) 7 igennel és 1 
tartózkodással a bizottság ebben feljelentkezett a részletes vitára.  

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3019. szám) (Döntés részletes vita 
lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

A második napirendi pont hasonló, az egyes jogállási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájában megtárgyalandó … (Dr. Vas 
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Imre közbeszól.) Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy Harangozó Tamás és 
Vadai Ágnes távozott a bizottsági ülésről, Vas Imrének volt egy megjegyzése, hogy 
ezzel kapcsolatban tényleg felesleges gyakrabban bizottsági üléseket tartani, mert épp 
arra tett javaslatot, hogy gyakrabban tartsunk, majd elment.  

Tehát azt javasoljuk, hogy a mi bizottsági területünket érintő paragrafusok 
kapcsán az 5., 6., 7., 42., 43., 44. §-ait jelöljük meg a törvénynek. Hozzászólás? (Nincs 
jelentkező.)  

Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 7 igen, 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy ezekre 
is rájelentkeztünk.  

Tisztelt Képviselőtársak! A bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc) 
  

Kósa Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


