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Napirendi javaslat  

 

1. A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10307. szám) 

(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülését megnyitom. 

Elsőként a határozatképességről kell megállapítanunk. Megállapítom, hogy a 
helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes, még plusz két fővel, tehát hat fővel 
vagyunk jelen.  

A napirend elfogadása 

A futárpostán kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. Tehát a T/10307. 
számú törvényjavaslat vonatkozásában kell döntenünk arról, hogy mely szerkezeti 
egységéről folytassuk le a részletes vitát kapcsolódó bizottságként. Ez tulajdonképpen a 
terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységről a 
határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. 

Tisztelt Bizottság! Kiegészítésül annyit tennék hozzá, hogy valóban a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság is fontosnak tartotta, hogy a törvényről lefolytassuk 
a vitát, és amennyiben módosító javaslatok érkeznek, akkor ezekről tárgyalhassunk. 
Éppen ezért kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy a napirendi javaslattal ki ért 
egyet. (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Ki van 
ellene? (Szavazás.) Egy ellenszavazat. Köszönöm szépen, a napirendünket elfogadtuk. 

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/10307. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pontunkban a terrorizmus elleni fellépéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről kell dönteni. A kiosztásra került bizottsági 
bejelentéstervezetünkben az a javaslatom, hogy a törvényjavaslat 1-77. §-ait, azaz a 
törvényjavaslat egészét jelöljük ki a vita tárgyában. Kérdezem, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Dr. Vadai Ágnes jelentkezik.) Képviselő asszonyé a szó! 

Hozzászólások 

DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Először is azt gondolom, hogy a múlt héten a bizottság ülésezett, 
ezért ildomos lett volna, ha a kormány ebben az ügyben nem utolsó pillanatban nyújtja 
be ezt az egyébként rendkívül fontos törvényjavaslatot. 

Ami a szerkezeti vitát illeti, tehát hogy egységes szerkezetben tárgyalja a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság, ha jól értem az alelnök úr javaslatát, azt 
semmiképpen nem támogatom. Az a javaslatom, hogy paragrafusról paragrafusra 
tárgyalja a bizottság ezt a javaslatot. Méghozzá oly módon, hogy míg egy paragrafusról 
nem születik döntés a részletes vitában - hiszen, azt gondolom, hogy szinte minden 
paragrafushoz lesz módosító javaslat -, addig semmiképpen se mehessünk tovább. 
Kérem még, mert ez nem határozza meg a részletes vita módját, hogy a kormány 
képviseletében a Belügyminisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium képviselői is 
legyenek jelen, és szeretném, hogy erre nyomatékosan hívják fel a figyelmet. Bár a 
belügy a benyújtója, de nagyon szeretném, hogy a Honvédelmi Minisztérium 
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képviselője is legyen jelen, és mindenképpen politikai szinten történjen a képviselet 
ebben a törvényjavaslatban. Holnapután elkezdődik a törvényjavaslat általános vitája, 
ahol csak a Belügyminisztérium az előterjesztő és nyilván a Belügyminisztérium fog 
hozzászólni, viszont vannak olyan részletek, amelyek kifejezetten érintik a Magyar 
Honvédség tevékenységét is.  

Egyébként szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a törvényjavaslat egyes 
részleteivel kapcsolatos vitát a parlament és a Honvédelmi és rendészeti bizottság az 
előző ciklusban egyszer már lefolytatta, hiszen a TIBEK létrehozásával kapcsolatos 
javaslat az előző ciklusban már előkerült. Akkor nagyon világos álláspontja volt a 
Fidesz-frakciónak is. A Fidesz-frakció, élén Kövér László házelnökkel, ezt a 
törvényjavaslatot nem támogatta. Most azt szeretném majd megtudni alelnök úrtól, 
hogy van-e értelme ezen törvényjavaslat vitájának újbóli lefolytatására akár a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén, akár a plenáris ülésen, hogy van-e ebben az 
ügyben a kormánypárti frakción belül egyetértés, mert ha nincs, megint úgy fogunk 
járni, mint az előző ciklusban, amikor több óráig vitatkoztunk erről a kérdésről, majd 
egyszer csak megérkezett a hír, hogy a házelnök úr nem támogatja a törvényjavaslatot.  

Ezt csak azért szeretném mondani, hogy elkerüljük az Országgyűlésben és a 
bizottság ülésén is a felesleges vitákat és olyan tevékenységgel foglalkozzon a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság, mint a helikopterbeszerzés, vagy a határon a 
magyar katonai jelenlét. Mivel a törvényjavaslat nemcsak a terrorizmus elleni 
fellépéssel foglalkozik, hanem ennek ürügyén nagyon-nagyon sok minden mással, ezért 
azt gondolom, hogy ha nincs ilyen érdemi vita a TIBEK-ügyben, a szuper-
titkosszolgálat ügyében, hiszen ez egy szuper-titkosszolgálat, nagyjából majdnem 
ugyanaz a szöveg, mint az előző ciklusban, akkor érdemes azon is gondolkodni, hogy 
ezt az egész törvényjavaslatot a plenáris ülésen és ennek következtében a Honvédelmi 
és rendészeti bizottság ülésén is levegyük napirendről. Tehát szeretném megtudni a 
kormánypárti frakciók véleményét és álláspontját ebben az ügyben, mert ha nincs 
egyetértés, felesleges abban a kérdésben ma dönteni, hogy milyen szerkezetben 
tárgyaljuk egyáltalán a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy a bizottság 

tárgyalhassa a törvényjavaslatot, ezt a határozati javaslatot el kell fogadni. A házelnök a 
Nemzetbiztonsági bizottságot jelölte ki a részletes vita lefolytatására. A Honvédelmi 
bizottságban e szerint a javaslat alapján az egész törvényjavaslatot tárgyalhatjuk, ha 
elfogadjuk, hogy az 1-től a 76. §-ig tárgyaljuk. Azt, hogy milyen szerkezetben tárgyaljuk, 
nyilván a bizottság azon ülésén kell eldönteni, de ahhoz, hogy végig tudjunk menni az 
összes paragrafuson, ezt a határozati javaslatot kell elfogadni. Ebben nem kiemeljük, 
hogy mely paragrafusokat tárgyalja a Honvédelmi és rendészeti bizottság, hanem 
gyakorlatilag a törvény egészét tárgyalhatja, de ahhoz ezt a javaslatot kell elfogadni. 

Az kétségtelen, hogy egy korábbi törvénnyel aránylag sok hasonlóságot mutat ez 
a javaslat, de azért ez nagyon sok tekintetben más is. Úgyhogy azt gondolom, el kell 
fogadnunk ezt a határozati javaslatot, a törvényjavaslattal kapcsolatos általános 
megállapításokat a plenáris ülésen az általános vitán, illetve az egyes pontokhoz 
kapcsolódó álláspontokat a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjai, illetve a 
Nemzetbiztonsági bizottság tagjai a bizottsági ülésen tudják majd kifejteni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót még a képviselő asszonynak. 
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DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Afelől nincs kétségem, hogy 
ahhoz, hogy tárgyalni lehessen, a szabályok miatt ezt így kell megtenni. Csak szeretném 
megelőzni, még egyszer mondom, hogy felesleges köröket fussunk ezekben a 
dolgokban, hiszen az úgynevezett szuper-titkosszolgálatról, amely leginkább áthatja ezt 
a törvényjavaslatot, az előző ciklusban lefolytatott az Országgyűlés egy igen hosszú 
vitát, ahol magam is jelen voltam. Nagyjából annak a vitának a kellős közepén érkezett 
a hír, hogy a házelnök, aki most a Nemzetbiztonsági bizottságot jelölte ki, talán nem is 
véletlenül, hiszen a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat lényegében a szuper-titkosszolgálatról szól, tehát a 
házelnök nem ért egyet. Ő maga az előző ciklusban nem értett egyet. Ezért szerintem 
fontos, hogy ne csak a kormánypárti frakciók álláspontját ismerjük meg annak 
érdekében, hogy ne felesleges köröket fussunk ebben a törvényjavaslatban, amely 
egyébként egy salátatörvény. Nagyon sokféle törvényt módosít és nagyon érdekes részei 
vannak, amelyeknek, azt gondolom, túl sok köze nincs a terrorizmus elleni 
küzdelemhez, inkább valami egészen máshoz, de ezt nyilván majd az általános és a 
részletes vitában megvitatjuk. De ha megint az lesz, hogy az általános vita kellős 
közepén érkezik a hír, hogy például a házelnök, egyébként nagyon helyesen, nem 
támogatja a szuper-titkosszolgálat létrehozását, akkor megint ott állunk, ahol a part 
szakad, mint az előző ciklusban, hogy feleslegesen futottuk le ezt a kört. Éppen ezért 
szerintem ebben az ügyben rendkívül fontos, hogy ne csak a kormánypárti frakció 
álláspontját ismerjük meg, az is lényeges, mert az új szuper-titkosszolgálat 
létrehozásához kétharmados támogatás kell, márpedig abban egészen bizonytalan 
vagyok, hogy ez a kétharmad meglesz-e feltétlenül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt Bizottság! Csak a képviselő 

asszonynak válaszolva szeretném elmondani, hogy természetesen részletesen, 
paragrafusonként fogjuk tárgyalni a terrorizmus elleni fellépésről szóló egyes 
törvényeket. Másrészt pedig szeretném elmondani, bár tudom, hogy tájékozott ebben 
az ügyben is, és ezt is tudja, hogy többfordulós többpárti egyeztetés volt, aminek a 
végeredményeként most olyan állapotba került ez a törvénytervezet, amely elfogadás 
előtt állhat. Éppen ezért fontosnak tartottuk, mint ahogy a képviselő asszony is 
fogalmazott, hogy teljes mértékben ne csak a Nemzetbiztonsági bizottság foglalkozzon 
a kérdéssel, hanem egyrészt a rendészet szempontjából, másrészt a honvédelem 
szempontjából a Honvédelmi és rendészeti bizottság is valóban ezt a vitát folytassa le. 
(Dr. Vadai Ágnes: Még szabad szólni?) 

Elnézést kérek, képviselő asszony, arról szól a történet, hogy, elmondta a 
véleményét, mi ezt meghallgattuk, én a választ megadtam arra, amit a képviselő 
asszony kérdezett. Részletesen lesz-e? Részletesen fogjuk. Paragrafusonként fogjuk 
tárgyalni? Paragrafusonként fogjuk tárgyalni. Azt a választ is megadtam, hogy 
többpárti konszenzus alakult ki a jelen szövegtervezettel kapcsolatban. Az azonban, 
hogy az elmúlt ciklusban mi és hogyan történt, az elmúlt ciklusra vonatkozik, képviselő 
asszony. Most előttünk fekszik ez a törvényjavaslat, ezzel kell tehát foglalkoznunk. De 
még megadom a szót utolsóként. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném jelezni, 

hogy ebben a vitában, ha jól tudom, nincs időkorlát. Mármint a bizottsági ülésen nincs 
időkorlát. Tehát annyit (Elnök: Akkor folytassa! Addig mondja, ameddig akarja, 
képviselő asszony!) és annyiszor tudok beszélni, amennyiszer akarok. 

Én csak annyit szeretnék mondani elnök úrnak, hogy nem csak az indokolja 
egyébként, hogy ezzel a témával a Honvédelmi és rendészeti bizottság foglalkozzon, 
hogy vannak a rendőrséget érintő részek. Például a legutolsó bizottsági ülésen éppen itt 
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a Belügyminisztérium államtitkára jelezte, hogy a Terrorelhárítási Központ inkább 
rendészeti szerv, semmint titkosszolgálati szerv, és bizony ebben a törvényjavaslatban 
vannak olyan részek, amelyek kifejezetten érintik a Terrorelhárítási Központ 
tevékenységét, hiszen mostantól a TEK például objektumvédelmet is el fog látni a 
miniszterelnök várba költözésének következtében. Ebből a törvényből derül ki, hogy 
most már tuti, hogy a miniszterelnök oda akar költözni. 

Ráadásul a TIBEK nemcsak kifejezetten terrorelhárítással és titkosszolgálati 
tevékenységgel foglalkozik, hanem szervezett bűnözéssel kapcsolatos kérdésekkel is. 
Márpedig, ha jól tudom, a szervezett bűnözéssel kapcsolatos tevékenység, az azzal 
kapcsolatos felderítési rész a Honvédelmi és rendészeti bizottság hatáskörébe tartozik. 
Úgyhogy kis nyugalmat szeretnék kérni, mert lehet, hogy volt ebben kétpárti, 
hárompárti, akárhány-párti egyeztetés (Elnök: Ötpárti!), de a végén, ezt szeretném 
mondani, a döntés az Országgyűlésben születik. Nagyon fontos, hogy mivel 
szabadságjogokat érintő kérdésről és egy új titkosszolgálat létrehozásáról van szó, 
amely nyilvánvalóan a magyar polgárok adatait fogja összeszedni, ezért a lehető 
legszélesebb nyilvánosság előtt tárgyaljuk. Tehát az nekem semmiféleképpen nem 
garancia, mint ahogy nagyon sok magyar polgár számára nem garancia, hogy voltak 
párpárti egyeztetések ebben a kérdésben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszonynak a hozzászólást. Valóban itt 

nincs korlát, lehet beszélni, csak mivel arról akartunk dönteni, hogy egyáltalán a 
bizottságunk tárgyalja részleteiben a törvényjavaslatot, én arra gondoltam, hogy ezt 
most itt úgysem fogjuk tudni megvitatni. Aztán a következőkben természetesen, amikor 
részleteiben tárgyaljuk, nincsenek kétségeim afelől, hogy a képviselő asszony tételesen, 
minden egyes javaslattal (Dr. Vadai Ágnes: Így van!) foglalkozni fog. (Dr. Vadai 
Ágnes: Bekezdésenként, soronként!) 

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Ha nincs több hozzászóló, akkor javaslom, hogy a kiosztott 
bizottsági bejelentéstervezetünkben a törvényjavaslat megjelölt szerkezeti egységeiről 
szavazzunk. Kérdezem, ki az, aki a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése szerinti 
bejelentéstervezetünkkel egyetért. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki 
van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 
tartózkodás mellett elfogadtuk.  

A napirendi pont tárgyalását elvégeztük, és a törvényjavaslattal kapcsolatban 
Kövér László házelnök urat meg fogom keresni a bizottságunk döntésének megfelelően. 

Az ülés berekesztése 

Ezennel a bizottsági ülésünket bezárom. Köszönöm.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 48 perc) 
   

Firtl Mátyás  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Lestár Éva 
 


