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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
megjelent tagjait. Ezennel az ülést megnyitom. 

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. Bejelentem, hogy 6 fő 
személyesen, 2 pedig helyettesítéssel van jelen. Ilyen formában a bizottság 8 fővel 
határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! A futárpostában kiküldött meghívóhoz képest nincsen 
változás. Ezért tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a napirendi 
javaslattal egyetért. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem szavazat pedig nem volt. 

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10311. számú 
törvényjavaslat  (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt 
bizottság) 

Az első napirendi pont következik, az egyes honvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. A részletes vitát kijelölt 
bizottságként a törvényjavaslat egészére fogjuk lefolytatni. 

Köszöntöm az előterjesztő részéről dr. Dankó István közigazgatási államtitkár 
urat és dr. Balogh András József ezredes urat, a jogi főosztály vezetőjét. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
házszabály 44. § (1) bekezdése a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem tisztelettel államtitkár urat, hogy kíván-e nyilatkozni a részletes 
vita ezen szakaszában. Tessék! 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Elnök Úr! Azt nyilatkozom, hogy a törvénytervezet megfelel az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeinknek, és megfelel 
a jogalkotás szakmai követelményének is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

szólni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Ha nincs több hozzászóló, lezárom a vita 
ezen szakaszát azzal, hogy javaslom, hogy bizottsági jelentésünkben az 
szerepelhessen, hogy a T/10311. számú törvényjavaslat valamennyi rendelkezése 
vonatkozásában megállapítjuk, hogy azok megfelelnek a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek. 

Kérdezem tisztelettel, ki az, aki egyetért ezzel? Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Nem szavazat? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, a benyújtott módosító 
javaslatok értékelését és az arról való állásfoglalást. A kiosztott háttéranyagból fogunk 
dolgozni. 

Először a kormány álláspontját fogom kérdezni, majd szavazunk. Elsőként 
kérdezem államtitkár urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog-e képviselni. 
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DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 
Tárcaálláspontot fogok képviselni. 

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot. Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 

1. pontjában dr. Harangozó Tamás és Horváth Imre képviselők módosításáról fogunk 
dönteni. Kérdezem a tárca képviselőjének álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A 

módosító javaslatot nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 

3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. 
A 2-es módosító következik, dr. Harangozó Tamás és Horváth Imre képviselő 

urak módosító javaslata. Tárcaálláspontot kérek. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Nem támogatjuk a módosítást. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
A 3-as módosító javaslat következik, dr. Harangozó Tamás és Horváth Imre 

képviselők módosító javaslatával kapcsolatban kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Tehát a bizottság nem támogatja. 
A 4-es módosító javaslat következik, dr. Harangozó Tamás és Horváth Imre 

képviselőtársaink javaslatáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Ebben a formában nem támogatjuk, de tartalmában igen, és a bizottsági módosító  
tervezetben ezt a tartalmat megjelenítettük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. 

Az 5. pont következik, dr. Harangozó Tamás és Horváth Imre 
képviselőtársaink módosító javaslatáról kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 2 igen. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. Tehát a bizottság nem támogatta. 

A 6-os módosító javaslat Harangozó Tamás és Horváth Imre képviselő urak 
indítványa. Tárcaálláspontot kérünk. 
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DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 
Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. A bizottság? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság nem támogatja. 
A 7-es módosító javaslat következik, dr. Harangozó Tamás és Horváth Imre 

képviselő urak javaslatáról kérdezem a tárcát. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. (Dr. Harangozó Tamás: Kérdésem van.) 

Tessék, Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Kérdezném az államtitkár urat, hogy mi ennek az eredeti módosítási javaslatnak a 
valódi szándéka. Tehát én ebben a módosító javaslatban szeretném visszaírni azt, ami 
a jelenlegi törvényben van. Hogy a jelenlévők is értsék, itt a fokozott igénybevételi 
illetménypótlék mértékéről beszélünk, azt hiszem, elég aktuális és elég sok rémhírt 
hallunk elsősorban a rendőrök, de akár más hivatásúak tekintetében is, hogy milyen 
körülmények között teljesítenek szolgálatot például most a határ mentén. Önök 
behoznak egy olyan szabályt, hogy az eddigi 5-10 százalék szerinti mérték között kell 
megállapítani az ő ilyen típusú illetménypótlékukat, és ezt önök most le akarják vinni 
1-10 százalékra. Most a változás ilyen szempontból semmi más nem tud lenni, 
elolvasva a számokat, minthogy önök lefelé akarnak eltérni ettől a pótléktól.  

Tehát magyarul: nem tudom, hogy az 1 százalék pótlék jelent-e egyáltalán 
bármit. (Kónya Péter: A nyugdíjemeléshez képest igen.) Igaz, mondjuk a 0,9 
százalékhoz képest 0,1 százalékkal, egy picit több, de ez a javaslat világosan azt 
mutatja számunkra, hogy önök még az 5 százalékot sem akarják megadni ezeknek a 
katonáknak, hiszen egyéb esetben nem hoztak volna be egy olyan törvénymódosítást, 
hogy eltérhessenek ettől még lefelé. 

Tehát szeretném kérdezni, hogy miért nem támogatják, de leginkább azt, hogy 
mi volt az eredeti szándékuk, és ha most itt, a nyilvánosság előtt az államtitkár úr 
akkor elmondaná, hogy miért van erre szükség, azt megköszönném. 

 
ELNÖK: Megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen, hogyha csak ezt az egy részszabályt 
nézzük, akkor ez így tűnik. Amikor a migrációs válsághelyzet, mint egyfajta 
feladatrendszer a Magyar Honvédség tekintetében aktuálissá vált, akkor került 
bevezetésre ez a fokozott igénybevételi pótlék, aminek a rövid lényege az lenne, hogy 
arra az időszakra, amikor ténylegesen fokozottan kerül igénybevételre egy katona 
kolléga, akkor arra valamilyen plusz, illetményen felüli juttatást adjunk. 

Ennek a mértéke egyébként napi 10 ezer forint, hogyha 8 órát meghaladóan 
végzi a munkáját a határ mentén a migrációs válsághelyzet kezelésében. 

A törvényben az van, ha a szöveget nézzük, hogy a távolléti díj százalékában 
kell meghatározni minden egyes kollégánál ezt az igénybevételi illetménypótlékot 
napi lebontásban. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha lent van egy ezredes és végzi ugyanazt a 
munkát a katonákkal együtt, a legénységi állománnyal együtt, a kettő között jelentős 
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illetménybeli különbség van. A távolléti díj nem egy fix összeg, mint a 
kormánytisztviselői alap vagy valami, hanem az mindig az adott beosztáshoz rendelt 
illetménynek egy jelentős része. Vezetői pótlékok nélküli illetményről van szó. Az 
egyiküknél a vezetői pótlék nélküli illetmény több százezer forintot ér el bruttóban, a 
másikuknál pedig jelentősen kevesebb a beosztás szintjének megfelelően. 

Az 5 százalék adott esetben egy ezredesnél vagy egy magasabb beosztásban 
ülőnél meghaladhatja a 10 ezer forintot. 

Azt, hogy 10 ezer forint ennek a felső mértéke, az összegszerű mértéke, azt egy 
miniszteri rendelet határozza meg, ez az, amit a honvédelmi költségvetés a feladatok 
terhének a függvényében ki tud fizetni, ki tud gazdálkodni napi bontásban a részt 
vevő állomány részére. 

Természetesen ez az összeg lehet magasabb is, attól függ, hogy mi az a teher, 
amit a katonáknak ellentételezni kell a rendkívüli munkájuk végzése tekintetében. 
Most ez 10 ezer forint, tehát ez a módosítás nem jelenti azt, hogy ennél az összegnél 
kevesebbet kapna bárki is. Az adott beosztásra vonatkozó távolléti díjnak az 1-10 
százaléka közötti összegben kell megállapítani, de ez 10 ezer forint most mindenkinél, 
nem több és nem kevesebb. Tehát semmiféle mínuszt a katonák emiatt nem fognak 
elszenvedni. 

Az egyébként, hogy az aktuális mértéke ennek a fokozott igénybevételi 
illetménypótléknak mennyi, azt valóban HM-rendelet határozza meg. Ez nem egy 
kötelező illetményelem, ez egy fizethető illetményelem. Ezt a normál illetményük 
fölött kapják a migrációs feladatrendszerben részt vevő katona kollégák. 

Tehát hogyha visszaállítanánk az 5-10 százalékos mértékre, akkor az 
elszámolási problémákat jelentene. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Akkor 

hadd kérdezzem meg, államtitkár úr, hogy eddig hogyan volt. Tehát most fogunk 
módosítani egy törvényt, ami alapján az lenne a helyzet, amit ön most mondott, de ha 
jól értem, akkor eddig ez vagy törvényellenesen történt, vagy nem így. Tehát most 
mondta, hogy azért kell ezt bevezetni, merthogy eddig nem lehetett volna 10 ezer 
forintokat adni mondjuk egy ezredesnek, hanem ennél jóval több pénzt kellett volna 
adni, és a végén azt mondta, hogy eddig mindenkinek egyformán 10 ezret adtak, tehát 
valószínűleg a törvényt megsértő módon csinálták ezt a dolgot.  

Nem gondolja-e, hogy ez esetleg jogi következményekkel is járhat? Mert az, 
hogy a törvény hogyan van megírva és önök milyen rendeletet bocsátanak ki, az nem 
a katona dolga. Tehát ha egyszer ez volt leírva, akkor neki ez a pénz törvény szerint 
járt. Nem tudom, hogy ez milyen gondot okozhat, de ha jól értem, akkor eddig önök a 
törvényt felülírva, a miniszteri rendeletet betartva csinálták ezt a pótlékügyet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Tényleg csak nagyon röviden szeretnék válaszolni. Törvénysértés nem történt a 
gyakorlatban, sem az elméletben, sem a gyakorlatban, mert természetesen olyan 
főtiszteknek eddig nem adtunk ilyen jellegű illetménypótlékot, akiknél ez a 
gyakorlatban most felmerült volna. Ez egy jogtechnikai módosítás, hogy ha ilyen 
előfordulna, mert mondjuk ilyen tisztet vezényelnének ilyen körülmények közé 
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dolgozni, ahol ő is relatíve megérdemli ezt a plusz juttatást, akkor rendezett legyen a 
helyzet. 

Tehát ez a gyakorlatban eddig problémát nem okozott, viszont nyilván 
felmerült az elméleti lehetőségek között ez is. A törvény, illetve a jogszabály pedig 
azért van, hogy az ilyen jellegű, az életben tapasztalt új jelenségeket, azt követően, 
miután ezt feltérképezik, vagy ez felszínre kerül, akkor kezelje. Tehát ebből a 
szempontból ez egy technikai módosítás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot a módosító javaslattal 

kapcsolatban, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 5 nem. 

A 8-as módosító javaslat következik Kulcsár Gergely képviselő úr jóvoltából. 
Államtitkár úr, mi a tárca véleménye? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem.  
A 9. számú módosító javaslat következik Kulcsár Gergely képviselő úr 

jóvoltából. Államtitkár úr? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs 

ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 
Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! A háttéranyag valamennyi pontját megtárgyaltuk, most a 9 
pontból álló, kiosztott bizottsági módosítójavaslat-tervezetről kell döntenünk. Először 
kérdezem, hogy mi a tárca álláspontja. (Dr. Vadai Ágnes: Ők írták!) 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Mind a 9 pontot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a bizottsági módosító 

javaslatunkat. (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Végül kérdezem, van-e tudomása valakinek olyan módosító javaslatról, 
amelyet még meg kellene tárgyalnunk. (Nincs jelzés.) Nem látok jelentkezőt. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. A tisztelt bizottság döntéseinek 
megfelelően a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot kell benyújtanunk. 
Elsőként kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a döntéseinek 
megfelelő, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot 5 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a 
részletes vitát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen, egyhangú. 
Köszönöm szépen. 



10 

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e és döntéseinek megfelelően benyújtja-e a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Ki az, aki ezt támogatja? Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

Végül döntenünk kell arról, hogy állítunk-e bizottsági előadót. Én azt kérem, 
hogy ha lehet, engem tiszteljenek meg ezzel. (Dr. Vadai Ágnes: Mindenképpen!) 
Köszönöm szépen. 

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/10307. számú törvényjavaslat (Részletes vita a 
HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a második napirendi pontunkra, de mielőtt ezt 
megtennénk, megköszönöm államtitkár úrnak és kollégájának a részvételt. Köszönjük 
szépen. (Dr. Dankó István és dr. Balogh András József távozik az ülésteremből.)  

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a második napirendi pontunk tárgyalására, a 
terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/10307. számú törvényjavaslat részletes vitájára. A részletes vitát kapcsolódó 
bizottságként a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytatjuk le. 

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő részéről Tasnádi László rendészeti 
államtitkár urat és megjelent munkatársait. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
Házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. 

Kérdezem az előterjesztőt, államtitkár urat, kíván-e nyilatkozni a részletes vita 
ezen szakaszában. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy mindenki által 
ismertek az elmúlt időszakban bekövetkezett terrorcselekmények, illetve az azzal 
összefüggésbe hozható migrációs válság során a kormány úgy döntött, hogy 
megpróbálja megadni a lehetőséget a szolgálatok számára, hogy hatékonyan felvegyék 
a küzdelmet. 

Ezért utasította a miniszterelnök a belügyminisztert, hogy állítsa össze azokat a 
jogszabály-változásokat, amelyek kapcsán ez hatékonyabban működtethető. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot - amit nyilván hallottak -, hogy a 
Belügyminisztérium több fordulóban ötpárti egyeztetést hajtott végre, illetve 
szakértői szinten is egyeztetett, sőt a sajtóval is háttérbeszélgetést folytatott. Az 
egyeztetések során nagy számú építő jellegű javaslatot fogadott be. Az ezen 
túlmenően keletkezett módosító indítványok vannak most a bizottság előtt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha nincsen hozzászóló, akkor lezárom a vita ezen 
szakaszát azzal, hogy javaslom, hogy bizottsági jelentésünkben azt szerepeltessük, 
hogy a T/10307. számú törvényjavaslat valamennyi rendelkezése vonatkozásában 
megállapítjuk, hogy azok megfelelnek a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek. 

Kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm 
szépen. 
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Tisztelt Bizottság! Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a 
benyújtott módosító javaslatok értékelését és az arról való állásfoglalást fogjuk 
megtenni. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a benyújtott valamennyi módosító 
javaslat bizottságunk által tárgyalandó, és az összefüggő pontokról - ha lesz ilyen 
egyáltalán - együttesen tárgyalunk. 

Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 1. pontjában dr. Harangozó Tamás és dr. 
Molnár Zsolt képviselőtársaink módosításáról döntünk. Kérdezem államtitkár urat, 
hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog-e mondani. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Kormányálláspontot fogok képviselni. 
 
ELNÖK: Az 1-es módosítóról kérdezném államtitkár urat. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány támogatja. 

(Dr. Harangozó Tamás jelentkezik. - Mirkóczki Ádám: Már ez is baj? - Derültség.) 
 
ELNÖK: Tessék, Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

bizottságot szeretném arra kérni, hogy néhány pontosítást ezen a módosító javaslaton 
itt most tegyünk meg. Ezek szövegszerű, kisebb módosítások, amelyeket kiosztottunk 
az asztalra minden egyes képviselőtársunknak. Nem lesz nagyon nagy titok, ez a 
szakmai egyeztetés részeként történt. Egy ilyen külön fénymásolt papírt remélem, 
mindenkinek kiosztottunk. 

Kiegészítésként annyit mondanék, hogy egy-két abszolút technikai 
módosításon túl, minthogy a kormány kis- vagy nagybetűvel legyen-e írva, azt 
meghaladóan egy olyan érdemi rész van benne, ami a kiemelt biztonsági intézkedések 
körébe be fogja emelni a létfontosságú rendszerelem fogalmát is. Tehát ezek abszolút 
technikai jellegű javaslatok. Tehát egy érdemi van, a létfontosságú rendszerelem 
működésének súlyos megzavarása bekerül, ezek nyilván a kritikus infrastruktúra azon 
elemei, amelyek valóban indokoltak lehetnek. 

Azt kérném a bizottságtól, hogy ezzel együtt fogadjuk el a módosító javaslatot. 
Ezt megelőzően a Nemzetbiztonsági bizottságban egyhangúlag hasonló módon ez a 
szövegjavaslat lett elfogadva és a plenáris ülés elé javaslatként terjesztve. Köszönöm 
szépen. 

Bocsánat, ha van rá igény, akkor két mondatban elmondom, hogy miről szól a 
javaslat, nem tudom, hogy ezt megnézték-e. Ez az a javaslat, amelyik a 
katasztrófavédelmi törvény jelenleg a BM által benyújtott szövegtervezetét, amelyik a 
miniszternek adna rendeletalkotási jogkörben lehetőséget arra, hogy minden egyes 
rendezvényt, tömegrendezvényt rendeletben betiltson vagy korlátozzon 
Magyarországon, ezt a teljes katasztrófavédelmi törvénymódosítási javaslati részt 
kivesszük a törvényből, és ehelyett a rendőrségi törvényben a rendőrségnek adnánk 
olyan eszközöket, amelyeknek a döntő többségével ma is rendelkezik, időben és 
térben korlátozottan, kifejezetten csak és kizárólag a terrorcselekmények megelőzése 
és felszámolása érdekében 72 órára egyes települések, településrészek megjelölésével 
alkalmazhatnák ezt a lehetőséget. 

Megítélésünk szerint ez időben, térben korlátozottan minden eszközt megad a 
rendőrségnek, hogy a magyar embereket megvédje, ellenben mindenféle olyan 
visszaélésre, amire mondjuk egy miniszteri rendelet lehetőséget is adhatna, ezt 
kizárja egyrészt. Másrészt itt a politikának, a kormánynak, a miniszternek konkrét 
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döntési jogosítványa ezekben a kérdésekben nem lesz, kizárólag a rendőrség, mint 
ebből a szempontból szakmai szervezet és azoknak a vezetői fogják eldönteni, hogy a 
megfelelő titkosszolgálati információk alapján szükséges-e valamilyen lépést 
megtenni. Harmadrészt: fontos garanciális pontja ennek a javaslatnak, hogy a 72 óra 
meghosszabbítása érdekében magának a Belügyminisztériumnak, illetve a 
rendőrségnek a Nemzetbiztonsági bizottság elé kell járulnia, és ott azokat a 
bizonyítékokat, azokat az információkat a parlament ezzel foglalkozó, ellenőrzési 
jogkörökkel rendelkező bizottság tagjainak zárt ülésen ismertetniük kell, ami alapján 
ezt az eszközt használnák.  

Nagyjából ennyi, és egyébként csak szeretném halkan mondani elnök úrnak, 
hogy az 1., a 2. és a 9. pont összefügg. Tehát az 1-esben még ezt nem találják, de ha a 
2-est és a 9-est összeolvassák, akkor látszik, hogy ebben az is benne van, hogy a teljes 
katasztrófavédelmi törvényt úgy, ahogy van, kivennénk. 

Köszönöm szépen, és kérném még egyszer a bizottságot, hogy ezzel a néhány 
pontosító javaslattal, amit írásban mellékeltünk, így fogadjuk el. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Alelnök Úr! Most az 1-es módosító 

javaslatról beszélünk. Arra, amit ön most kiosztott, majd a bizottsági módosító 
indítványok tárgyalása előtt fog sor kerülni. 

Először a háttéranyag pontjain megyünk végig. (Dr. Harangozó Tamás: 
Szeretnék szót kérni!) Tehát akkor ügyrendi javaslata van, alelnök úr? 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen. 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, alelnök 

úr. Szeretném elmondani, hogy egy bizottság egy javaslatot vagy elfogad, vagy elvet 
vagy módosításokkal támogat. Arra tettem javaslatot, hogy a saját javaslatom ezekkel 
a módosításokkal kiegészítve legyen elfogadva, tekintve, hogy néhány órával ezelőtt a 
Nemzetbiztonsági bizottságban ez a vita ugyanígy lezajlott, és a Nemzetbiztonsági 
bizottság egyhangúlag, minden ott jelen lévő parlamenti frakció képviselőinek 
jóváhagyásával ugyanezt a munkát elvégezte. 

Ha most akarunk olyan hibát véteni, hogy ez a bizottság más szöveget fog 
benyújtani, mint a másik bizottság, szerintem azt nem jól tennénk. Másrészt a 
bizottsági főtanácsadó úrnak is mondom, hogy a bizottságnak van jogosítványa ilyen 
esetben az előterjesztő javaslatára ezt a szöveget technikai jellegűen módosítani, 
hogyha ezt így fogadja el, ez megtörtént a másik bizottságban is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerintem egyébként bizottsági 

módosítóként fogadhatjuk el, mert korábban ez határidős volt, ha jól emlékszem, 
amit múlt héten csütörtökön leadtak, abban nem ez a szöveg szerepelt. Egyébként 
hogyha a Nemzetbiztonsági bizottság ezt elfogadta, akkor ez a Törvényalkotási 
bizottság előtt mindenképpen szerepelni fog, ha mi más szöveggel fogadjuk el, ha 
ezekkel a pontosításokkal fogadjuk el, akkor is. 

Ráadásul erről, amit Harangozó képviselő úr mondott, az államtitkár úr még 
nem nyilatkozott, úgyhogy szerintem csak utána dönthetünk róla, hogyha az 
államtitkár úr nyilatkozott erről a Harangozó képviselő úr által idehozott javaslatról. 
Tehát én mindenképpen azt javasolnám, mert államtitkár úr az 1. pontról 
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nyilatkozott, ez az 1., 2. és 9. pontját módosítja egy kicsit a háttéranyagnak, de erről 
államtitkár úr még nem nyilatkozott. Tehát akár bizottsági módosítóként, akár ezt 
módosítva fogadjuk el, az mindenképpen szükséges, hogy államtitkár úr nyilatkozzon 
róla véleményem szerint. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Öt perc szünetet rendelek el. Köszönöm. (Rövid szünet.) 
Folytatjuk az ülést. Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Megnéztük a módosító indítványt. 

Én azt javaslom, hogy Harangozó Tamás és Molnár Zsolt 1. 2. és 9. számú javaslatát 
utasítsuk el, és amit Harangozó úr kiosztott - egyébként ezeknek a módosításoknak a 
technikai átírása -, azokat pedig nyújtsuk be bizottsági módosítóként, illetve az 
összegző javaslatban, hogyha esetleg más módosító indítványok is bekerülnek. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor szavazás következik az 1-es módosító 

javaslatról. A tárca álláspontját kérem. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság álláspontja? Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Tehát a bizottság 
nem támogatja. 

Mivel ez összefügg a 2. és a 9. ponttal, ezért döntöttünk a további említett két 
pontról is. 

A 3-as javaslat: Kónya Péter képviselő úr javaslata. Képviselő úr itt van, 
tisztelettel köszöntöm. A kormány álláspontja? 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselő úr szólni kíván, tessék! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak röviden 

szeretném megindokolni, hogy miért nyújtottam be ezt a módosítást. Nagyon nem 
örülök neki, hogy a tárca nem támogatja. Gyakorlatilag a plenáris vitában is 
elmondtam, hogy a TIBEK ilyen szintű és szervezetszerű létrehozásával szakmailag 
nem értek egyet. Szerintem a SZEBEK hatáskörének bővítésével és átalakításával meg 
lehetne oldani azt a feladatot, amit most a TIBEK-nek szánnak. 

Ugyanakkor ha már ez az előterjesztés bejött, és úgy tűnik, hogy támogatásra 
talál mind a törvényhozók, mind pedig az előterjesztők részéről, akkor célszerű lenne 
figyelembe venni akár a TEK-nél, akár a SZEBEK-nél az elmúlt időszak 
tevékenységének tapasztalatait, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy az ilyen 
jellegű szervezetek, amelyek úgymond virtuálisan létrehozott szervezetek. Hiszen 
nem rendelkeznek önálló állománytáblával és nem állandó állománnyal dolgoznak, 
hanem odavezényelt állománnyal, ezek a működés hatékonyságát ronthatják adott 
esetben, hiszen a különböző szervektől odavezényelt emberek egy kiélezett 
konfliktushelyzetben vagy adott esetben vitás helyzetben nem fognak olyat tenni, ami 
adott esetben a küldő szerv érdekei ellen hathat. Hiszen abban a pillanatban, hogyha 
megszűnik az oda történő vezénylése, vagy éppen megszűnik az a szervezet, ahogy 
például most a SZEBEK-nél tűnik, ha ő olyan tevékenységet folytat ennél az 
úgynevezett virtuális szervezetnél, amely adott esetben a küldő szervezet érdekeit 
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valamilyen módon sértheti, akkor nincs esélye arra, hogy ő visszakerüljön a küldő 
szervezethez. Márpedig ez a működés hatékonyságát rombolhatja. 

Ezért tettem meg ezt a javaslatomat, ha már létrehoznak egy ilyen szervezetet, 
akkor azt célszerű lenne állandó állománnyal létrehozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, tessék! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő Úr! Méltányolható a szakmai véleménye, azonban szeretném a 
bizottság figyelmébe ajánlani, hogy a TIBEK, mint egy fúziós központ tulajdonképpen 
több szervezettel fog kapcsolatban állni, azoknak a rendszereit kezelni fogja, és nem 
véletlen, hogy nem támogatjuk az ön javaslatát, ami szakmailag érthető, 
egzisztenciális bizonytalanság miatt. De pont a fúziós központnak a működése 
indokolja, hogy berendelt állománnyal dolgozzanak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Egyetlen reagálást szeretnék még: az én 

javaslatom is tartalmazza azt, hogy szükség esetén lehet berendelt és vezényelt 
állomány, azonban a törzsállománynak azt gondolom, hogy az lenne a célszerű, 
továbbra is így gondolom, hogyha az állandó állomány lenne. A SZEBEK is hasonló 
módon működött egyébként, mint a mostani TIBEK fog működni, és a TEK-nél is 
vannak olyan emberek, tudjuk nagyon jól, akik vezényelt állományúak. Meg lehetne 
ezt oldani úgy, hogy a törzsállomány egyébként állandó legyen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Továbbra is fenntartom azon szakmai álláspontot, hogy fúziós központnak berendelt 
állománnyal kell működnie. Ez így működött valóban a SZEBEK-nél is, és valóban a 
SZEBEK alapjain tervezzük, hogyha a tisztelt Országgyűlés megszavazza, a TIBEK-et 
létrehozni. 

Tehát nekem továbbra is az a szakmai álláspontom, hogy ez így helyes. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntés következik a 3-as módosító javaslatról. Ki 

az, aki támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Nincs ilyen 
képviselő. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 
nem szavazat. Köszönöm szépen. 

A 4-es, dr. Schiffer András képviselő úr javaslata. Kormányálláspontot kérünk. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. És a bizottság? Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 1 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 5 nem szavazat. 

Az 5-ös módosító javaslat következik, Schmuck Erzsébet képviselő asszony 
javaslata. A kormány álláspontja? 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány támogatja, 

és itt szeretném megjegyezni, hogy az előzőt hozza rendbe, mert azt egy jogtechnikai 
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probléma miatt nem támogattuk, de ez a módosító javaslat megoldja ezt a problémát. 
Tehát a kormány támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány támogatja. A bizottságot 

kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 8, egyhangú. Köszönöm. 
A 6-os módosító javaslat következik, dr. Harangozó Tamás és dr. Molnár Zsolt 

képviselő urak javaslata. A kormány álláspontja? 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Szeretnék rákérdezni az államtitkár úrnál is, hogy valami részletesebb indoklást 
szeretnénk ennél hallani, merthogy itt van a kezemben Péterfalvi Attila, a NAIH 
elnökének április 21-én kelt véleménye erről a törvényjavaslatról, ahol ő világosan 
nagyon komoly kockázatként ír arról, hogy ez az automatizált adatátvitel és a 
jelzőrendszer teljes mértékig kiiktatja az adatkezelő szerv közreműködését, ezért 
megnöveli annak veszélyét, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok esetenként 
szükségtelen, indokolatlan tömeges adatigényléssel éljenek. Ezért azt írja, hogy az 
előbbinél sokkal erősebb adatvédelmi ellenőrzési rezsimet indokolt felállítani. 

A mi javaslatunkban magában a törvényben szövegszerűen is kizárnánk azt, 
hogy ez a lehetőség, ami egy informatikai adatkapcsolat, az egyben automatikus 
adathozzáférést is jelentsen. Mi értjük azt, hogy az előterjesztő azt mondja, hogy az 
eredeti javaslatból ezt így értik, vagy kiolvasható, vagy a költő így gondol rá, de mi 
nem látjuk szövegszerűen garantáltan a törvényjavaslatban. 

Itt a mi szövegünk azt mondaná ki, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok 
számára a csatlakozási felület nem biztosíthat közvetlen és automatikus hozzáférést 
az annak kitelepítésére kötelezett adatkezelő bázisához. Tehát hogy mindenki értse: 
amikor a nemzetbiztonsági szolgálatok majd különböző adatbázisokhoz, egyébként 
akár banki, akár bárkinek az egészségügyi adataihoz kiépítik ezeket a hozzáférési 
pontokat, akkor a törvény szövegével tiltsuk meg, hogy ez egy automatizált 
folyamatos adatigénylés lehessen. 

Mondom: értem, hogy elvileg a célhoz kötöttség elve benne van a törvényben, 
de ez így kifejezetten tiltaná, és ezt még véletlenszerűen se lehessen büntetlenül 
megtenni. Én szeretnék továbbra is érvelni amellett, hogy ezt a javaslatot tegyük bele 
a törvénybe. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő Úr! Tulajdonképpen a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvény 
szerint minden adathoz hozzáférhetnek, nyilvánvalóan itt a célhoz kötöttség és a 
dokumentáltság a lényeges. Álláspontunk szerint a technikai hozzáférésnek az a 
módja, hogy ha az megfelelően van naplózva és visszakereshető, hogy ki, milyen 
célból, milyen engedéllyel, mikor, milyen adatot kért le, az teljesen megfelel az 
adatvédelmi szempontoknak. 

Tehát ezért tartjuk ezt jónak. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság nem támogatta. 

Kónya Péter képviselő úr javaslata következik 7. sorszám alatt. A kormány 
álláspontját kérdezem. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Tessék, képviselő úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Azt szeretném megkérdezni, hogy a kormány ezt 

miért nem támogatja. Önök arra hivatkoznak, hogy amennyiben minősített adat 
különböző szervezetektől itt felsorolva érkezik, vagy annak valamely szervétől vagy 
külföldi titkosszolgálatoktól származik, az adat átadásáról az együttműködő szerv 
vezetője dönt. 

Önök itt előterjesztőként behivatkozták a Nyugat-Európai Uniót. A Nyugat-
Európai Unió 2011. június 30-án megszűnt, és teljes hatáskörét és feladatkörét átadta 
az Európai Uniónak. Egy olyan szervezetre hivatkoznak, ami gyakorlatilag 5 évvel 
ezelőtt megszűnt. Érthetetlen, hogy a módosító javaslatom ellenére sem támogatják 
ezt a javaslatot. Ez egy akkora baki, államtitkár úr, hogy egyszerűen nem értem, hogy 
hogyan maradhat benne a törvényben, és miért nem támogatják a javaslatomat. 
Indokolja meg, legyen szíves! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Úr! 

Megnyugtatom, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság előtt egy bizottsági módosító 
megoldja ezt a problémát, és az ön céljai is érvényesülnek. Tehát kérem, hogy 
nyugodjon bele. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Ennek nagyon örülök, kár, hogy nem voltam ott 

azon a bizottsági ülésen, és én idekértem, hogy tárgyaljuk, de nyilván ez arról szól, 
hogy egyébként ellenzéki képviselőknek a javaslatait ne támogassák a kormánypárti 
képviselők, hanem azt inkább beadják bizottsági indítványként. Ez az előbb is 
megmutatkozott Harangozó Tamásnál. 

A lényeg az, hogy a változás keresztülmegy, úgyhogy nem csinálunk ebből 
presztízskérdést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úré a szó! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Csak jelezném, hogy Schmuck Erzsébet módosító 

indítványát az előbb támogattuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 

módosító javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság nem támogatja. 

A 8-as javaslat következik, dr. Schiffer András képviselő úr javaslatáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 
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TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem, ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát a bizottság nem támogatja. 

A 9-es módosító javaslatot pedig megtárgyaltuk legelőször. 
A 10-es javaslat következik, dr. Schiffer András képviselő úr javaslata. A 

kormány álláspontját kérem. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság? Ki az, aki támogatja? Aki 

igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. 
Tehát a bizottság nem támogatja. 

A 11-es javaslat következik, dr. Harangozó Tamás és dr. Molnár Zsolt képviselő 
urak javaslata. A kormány álláspontja? 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem, ki az, aki 

támogatja? (Dr. Harangozó Tamás: Én még kérdeznék.) Szót adok Harangozó 
alelnök úrnak. Tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Államtitkár úr, nyilván a vitát már lefolytattuk és itt nem az a kérdés, hogy lehessen-e 
korlátozni a büntetés-végrehajtási intézetekben terrorveszély vagy 
terrorcselekmények idején a különböző, ott még meglévő szabadságjogokat, hanem az 
a kérdés, hogy ezt milyen módon és milyen eljárásban tesszük meg. 

Itt a szöveg is úgy van, hogy a terrorfenyegetettség miatt a büntetés-
végrehajtási szerveknél elrendelt 1-es és 2-es fokozatok esetén. 

Most nem akarok kekeckedni, de ez a mondat sem azt jelenti szerintem, amiről 
akarunk beszélni, mert nyilván nem a büntetés-végrehajtási szerveknél rendelik el az 
1-es, 2-es fokozatot, hanem a kormány rendeli el határozatban, stb.  

Arról is beszéltünk, hogy szerencsés-e ezeket a fokozatokat törvényben 
megjeleníteni, amikor magukat a terrorfokozatokat pedig egy kormányhatározat jelöli 
meg, hogy mit jelentenek, azt a kormányhatározatot pedig a kormány, ha akarja, 
naponta átírja, hogy mit jelent. Ebben a törvényben pedig ez a hivatkozás örökre 
bennmarad. Tehát csak szeretném indokolni egyrészt továbbra is, hogy azért akartuk 
ezt így kivenni, mert nem a céllal nem értünk egyet, hanem az eszközzel, de az 
eszközről továbbra is azt gondoljuk, hogy alkalmatlan és nagyon sok problémát 
okozhat még a jövőben, hogyha ezt egy törvényben így oldjuk meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Továbbra sem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Továbbra sem támogatja a kormány. Köszönöm szépen. Szavazás 

következik. Ki az, aki támogatja a javaslatot? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát a bizottság nem támogatja. 

A 12-es javaslat dr. Schiffer András képviselő úr javaslata. A kormány 
álláspontját kérdezem. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem, ki az, aki 

támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Tehát a 
bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen. 

Tehát a háttéranyag valamennyi pontját megtárgyaltuk. Most pedig sort 
kerítünk a becsatolt módosító javaslatra, amelyet bizottsági módosító javaslatként 
kívánunk benyújtani. Államtitkár urat kérdezem a kormány álláspontjáról. 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. A bizottságot kérdezem, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Szerettem volna még 

hozzászólni, ha lehet. 
 
ELNÖK: Tessék, alelnök úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Elnök úr, akkor azt az elején lefolytatott tartalmi előterjesztést nem ismételném meg, 
tehát itt egy teljesen más koncepciójú megoldást javasoltunk, nagyjából ugyanannak a 
célnak az elérésére. Én ehhez még két mondatot szeretnék a nyilvánosság miatt is 
hozzátenni. 

Egyrészt azzal a megoldással, amit javaslunk, még egyszer mondom: időben és 
térben korlátozottan kapja meg a rendőrség azt az eszközarzenált, hogy egyébként egy 
terrorcselekményt akár megakadályozzon, akár egy bekövetkezett terrorcselekményt 
felszámoljon. Ez a konstrukció garantálja azt, hogy politikai okokból akár az ország 
egész területére, akár időben korlátlan módon ezzel visszaélni ne lehessen, és amit 
legalább ilyen fontosnak tartunk, hogy mindeközben viszont lehetőséget és eszközt ad 
a magyar kormánynak, de leginkább annak rendészeti szerveinek, hogy az 
állampolgárok biztonságát garantálják. 

Ezért nagyon remélem, hogy a végszavazásnál is ezt támogatni tudják. 
Azért is remélem, mert mély meggyőződésem, hogyha ezt a javaslatot az 

Országgyűlés elfogadja - és ezen módon egyébként az MSZP is meg fogja szavazni ezt 
a törvényjavaslat, ha ez így lesz a végén -, akkor még erősebben és még nyugodtabban 
tudjuk azt kijelenteni, hogy semmilyen értelme és semmilyen igazi szakmai oka a 
további alaptörvény-módosításnak nincsen. Ezt azért szeretném itt elmondani, mert a 
honvédség felhasználásának kérdése az egy körbejárható kérdéskör, de az a 
rendkívüli jogrend, amit egyébként a másik javaslattal nem is a kormány ma már, 
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hanem néhány fideszes képviselő a parlamenttel meg kíván szavaztatni, azt 
gondoljuk, hogy teljesen indokolatlan szakmailag is. 

Én egyetlenegy kérdést szeretnék feltenni államtitkár úrhoz, visszaélni a 
lehetőséggel, hogy itt van személyesen. Ehhez kapcsolódóan, a TIBEK létrehozásával 
kapcsolatban mély megdöbbenéssel olvastuk a közlönyben, hogy a magyar kormány 
18 milliárd forintot csoportosított át az Alkotmányvédelmi Hivatal, a leendő TIBEK és 
valamilyen kormányzati adatközpontnak a költöztetésére. 

Azt szeretném kérni nagyon nagy tisztelettel, hogyha a Belügyminisztérium 
tudott róla - mert gondolom, hogy legalább önök tudtak róla, tehát hogy nem úgy volt 
kormányülés, hogy önök nem tudtak róla – a megfelelő szakbizottságba legyenek 
kedvesek eljönni és elmondani, hogy mi indokolja ezt, milyen beruházás lesz, ki 
költözik, hová, miért, ez mivel fog járni, milyen biztonsági kockázatai vannak ennek, 
miért kerül ennyibe, és leginkább azt, hogy mi az a kormányzati adatközpont, hiszen 
ez nem egy technikai kérdés. Ez egy nagyon-nagyon régi ügy, már Magyarországon a 
rendszerváltás óta az Alkotmánybíróság világosan elmondta, hogy a külön-külön 
tárolt, rólunk gyűjtött adatoknak nemcsak az a kérdése, hogy helyileg hol vannak, 
hanem pont az a kérdése, hogy fizikailag egyszer össze lesznek-e kapcsolva vagy nem. 

Azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket érdemben érdemes lenne 
megbeszélni, és nem egy kormányhatározatnak vagy kormánydöntésnek a 
közlönyben való elolvasásával szembesülnie például egy honvédelmi bizottsági tagnak 
vagy egy nemzetbiztonsági bizottsági tagnak.  

Ezért nagy tisztelettel arra kérném államtitkár urat, ha most nem is alkalmas 
az időpont, hogy erre részletesen feleljen, de találjunk alkalmat arra, hogy 
nyilvánosan vagy zárt ülésen ezt meg tudjuk beszélni, mert nagyon nehezen tud az 
ember akár újságírók kérdésére is válaszolni, hogy akkor ez most mi. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Államtitkár úr, tessék! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő úr! Valóban lehetőséget adott ez a bejelentés arra, hogy úgy tűnjék, 
hogy ez valamiféle pénzkidobás, de én szeretném felhívni a bizottság figyelmét - és ezt 
elmondtam a Nemzetbiztonsági bizottság előtt is -, hogy tulajdonképpen a 
titkosszolgálatok 15-20 éve nem voltak fejlesztve.  

Ha az objektumról beszélünk, tehát valóban ezek nagyságrendek, de hogyha 
ezt minden évben, mert egy titkosszolgálatnál minden évben van fejlesztés, 
kiváltképp ott, ahol ez technikai kérdés, hiszen azt mindenki tudja, hogy az 
informatika hogyan fejlődik. Hogyha valamilyen szinten utol akarjuk érni, akkor 
most, és ez szerencsétlen dolog, hogy ez a terrorhelyzet és az ezzel összefüggésbe 
hozható migrációs válság hozta ki ezt a kérdést a kormányból, de én azt gondolom, 
hogy nemcsak ennek a kormánynak a felelőssége, hanem visszamenőleg több 
kormány felelőssége is. Tehát nem történt fejlesztés, azért tűnik ez ilyen nagy 
összegnek.  

Az objektumváltással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez nem ennyire 
egyszerű, hogy elköltözik az Alkotmányvédelmi Hivatal, hanem itt több mozgás is fog 
történni. Az Alkotmányvédelmi Hivatal a jelenlegi központi objektumát átadja a 
vagyonkezelőnek, aki megszünteti a jelenleg komoly pénzért bérelt bérleményét, és át 
fog költözni a Falk Miksa utcába. 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal négy objektumát adja le és egybe költözik, ami 
eddig szanaszét szórva működött. Csak példaként mondom, és itt a fejlesztések 
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kapcsán megemlíteném, hogy van olyan objektum, ahol azt mondták a statikusok, 
hogyha a repedés növekszik, meneküljenek. 

A kormányzati adatközpont pedig arról szól, hogy a kormány a NIS-re, illetve a 
Belügyminisztériumra bízta a kormányzati informatikát. Itt két adatközpontot kell 
létesíteni. Nyilván biztonsági szempontból egy távol esőt, és egy másik újat létrehozni. 
Ez is ebben az épületben kerül elhelyezésre, még ennek az aljában. 

Ideköltözik ezen kívül a SZEBEK is, úgyhogy én azt gondolnám, hogy 
összességében - és igaza van képviselő úrnak - talán érdemes erről egy külön részletes 
értekezést tartani. Azt gondolom, hogy hosszú távon ez egy racionalizálás, 
hatékonyságnövelés és pénzspórolás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony, tessék! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Miután itt a 

módosító javaslatok tekintetében hatalmas nagy egyetértés rajzolódott ki, ezért 
szeretném világossá tenni az álláspontomat és a DK álláspontját. 

Mi ezt a törvényjavaslatot, ami elvben vagy papíron a terrorizmus elleni 
fellépéssel összefüggő egyes törvényeket módosítja, a gyakorlatban nem erről van szó, 
mi ezt nem fogjuk támogatni, és nem azért, mert bennünket nem hívtak meg az 
ötpárti egyeztetésre. Az általános vitában is elmondtam, hogy ha hívtak volna, se 
mentünk volna el, mert titokban végzett egyeztetéseket olyan kérdéskörrel 
kapcsolatosan, ami a magyar állampolgárok alapvető jogait érinti, például az 
egészségügyi adatokban való kutakodást mi nem támogatjuk. 

Az új titkosszolgálat, szuper titkosszolgálat, én azt tudom, hogy a 
Belügyminisztériumnak régi álma, régi vágya, ezt a vitát egyszer már lefolytattuk az 
előző ciklusban. Akkor ezt megakadályozta Kövér László, akkori házelnöknek, 
jelenlegi házelnöknek a módosítója, aki maga sem támogatta ezt a javaslatot. 
Őszintén remélem, hogy e tulajdonságát megtartja erre a ciklusra is, és azóta nem 
ment el a józan esze, és támogatni fogja azt, hogy ezt a szuper titkosszolgálatot ne 
hozzuk létre. És azért ne hozzuk létre, mert ez nem pusztán arról szól, hogy 
hatékonyabbá kívánják tenni a titkosszolgálati együttműködést, amelyre egyébként 
van eszköz, eddig is rendelkezésükre állt, hanem arról szól, hogy a kormány 
bármilyen, általa biztonságpolitikainak nyilvánított kérdésben konkrétan a magyar 
polgárok adatai között turkálhat. 

Most persze hivatkozhatnak arra és mondhatják azt, hogy de csak bírói 
engedéllyel, de csak szabályozottan, de csak dokumentálva, a Terrorelhárítási 
Központ a strasbourgi döntés ellenére ma is bírói engedély nélkül teszi, amit tesz, és 
államtitkár úr és a Belügyminisztérium képviselői tudják a legjobban, hogy a tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének törvényes indoka ma sem áll fenn. 
Belügyminiszter úr zárt bizottsági ülésen olyan indokot mondott a tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet egész ország területére történő elrendelésére, ami 
egyszerűen nem elfogadható és azóta se hallottunk a törvény a) vagy b) vagy c) 
pontjára utaló magyarázatot. 

Tehát én arra szeretném kérni majd képviselőtársaimat, hogy bármennyire is 
értve, és a magyar családok biztonságát nagyon támogatjuk, nem úgy, hogy a TEK 
költségvetését kell megemelni, hanem mondjuk a magyar rendőrség vagy a Magyar 
Honvédség költségvetését kell megemelni, de hogy ne támogassák majd, még ezekkel 
a módosító javaslatokkal egy kicsit javított törvényjavaslatot sem, mert ez kevéssé 
szól a terrorizmus elleni küzdelemről. Sokkal inkább szól arról, hogy korlátlan 
hatalma lesz a kormánynak mostantól kezdve a biztonságpolitikára hivatkozva, 
bárkinek az adatai, a legérzékenyebb adatai között kutatni. 
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És ha már képviselő úr felvetette a költözés dolgát, azért szeretném elmondani, 
hogy államtitkár úr is tudja, hogy az nem úgy van, hogy nem voltak fejlesztések az 
elmúlt 25 évben, mert igenis, voltak titkosszolgálati fejlesztések. Szerintem azt meg 
kell vizsgálni, hogy ha kiköltözik az Alkotmányvédelmi Hivatal a HM 
tőszomszédságából, hogy annak az épületnek a bármennyi ideig történő üresen 
hagyása milyen biztonsági kockázatot jelent. Akkor azt az épületet nyilván őriztetni 
kell, és meg kell azt majd indokolni, és nyilván majd a költségvetésnél megindokolják, 
hogy miközben miután hallottam, hogy valamennyi parlamenti párt támogatni fogja 
és lehet, hogy ebben az ügyben egyedül maradunk, de hát volt már ilyen. Attól, hogy 
egyedül maradtunk, attól még lehet, hogy igazunk van, sőt határozott 
meggyőződésem, hogy igazam van a TIBEK-ügyben. Ennek ellenére ez a 
törvényjavaslat, a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat azért annak beismerése, hogy a Terrorelhárítási 
Központ nem volt képes ellátni az elmúlt években a feladatát, most mégis jelentős 
mértékben megemelik a TEK költségvetését.  

Úgyhogy ebben az ügyben nyilván a központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat vitájában kell majd egy részletesebb beszámoló arról, hogy mi 
indokolja azt, hogy miközben a Magyar Honvédségnek nincsen helikoptere, a 
rendőrség össze-vissza vásárolja a helikoptereket, a TEK-re mindig van pénz. Tehát 
mindig vannak közbeszerzés alóli mentesítésre milliárdok, milliók, és a következő évi 
költségvetésben is több milliárd forint áll újra a Terrorelhárítási Központ 
rendelkezésére, miközben párhuzamosan akkor ezek szerint mégiscsak létrehoznak 
egy másik szervet, feltételezem: azt is azért többmilliárdos költségvetéssel. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő Asszony! Köszönöm szépen tiszteletre méltó véleményét. Én arra 
szeretnék reagálni, hogy titokban egyeztettünk. Azt gondolom, hogy az ötpárti 
egyeztetés nem titokban történt, és mindazonáltal és ezen túl meghívtuk a sajtót is 
egy háttérbeszélgetésre. Ez a legkevésbé sem volt titkos. 

Tehát én erre szeretnék reagálni, illetve arra, hogy a rendőrség nem össze-
vissza vett helikoptereket, hanem német használt rendőrségi helikoptereket vásárolt, 
igen jó áron. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lényeges. 

Tudom, hogy képviselő asszony arra gondol, hogy a-z-ig be kellene szerezni egy 
egységes flottát, csak én azt gondolnám, hogy az egy olyan irdatlan nagy összeg, amire 
ma a költségvetés képtelen. Úgyhogy én kérem képviselő asszonyt, hogy fogadja el az 
álláspontunkat. Az, hogy a TIBEK létrejöttét ki fogja megakadályozni vagy ki nem, az 
nyilván az Országgyűlés dolga. Mi azt gondoljuk, és ötpárti egyeztetéssel leraktuk 
azokat az alapokat, amivel hatékonyabban lehet működtetni a biztonsági szerveket. 
Ez már majd önökön múlik, hogy ez végbemegy-e vagy sem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e 

valakinek olyan módosító javaslata, amelyet nem tárgyaltunk és kellett volna. (Nincs 
jelzés.) Nem látok jelentkezőt. 

Amennyiben nincs, megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Elsőként 
kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e döntéseinek megfelelően a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! 
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TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Bocsánat, én nem 
szavazok, azért próbálok nyújtózkodni, mert a MOL képviselői itt vannak, és 
javasolnám meghallgatni a MOL képviselőit is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Értem. Tehát akkor rögzítem, hogy a szavazás előtt vagyunk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy hozzájárul-e a bizottság, hogy a MOL képviselői szót 
kapjanak. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú szavazással, 
igen. Tessék! 

 
FASIMON SÁNDOR ügyvezető igazgató (MOL Magyarország Nyrt.): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy is, mint egy kritikus 
infrastruktúra birtokosa, a Dunai Finomító, felelősséggel bírunk ezen 
törvényjavaslatokkal kapcsolatban. 

A módosító javaslat vitára került már, a katasztrófavédelemről szóló törvény 
módosításához lenne javaslatunk, abban az esetben, ha ez benne marad a 
törvényjavaslatban, mert ez még kérdéses, legalábbis a vita alapján. 

A katasztrófavédelemmel kapcsolatban az egyik az, hogy milyen fokozati 
szintnél van a miniszternek lehetősége elrendelni bármilyen addicionális feladatot, 
akár fegyveres őrzést, mondjuk egy veszélyes flotta mentén, ami nekünk azért van, 
mintegy 100 gépkocsis flottánk van. Mi ebben az esetben mindenképpen azt 
javasolnánk, hogy ne 3-as fokozattól, hanem legalább 2-es fokozattól legyen, 
egyébként beláthatatlan következményei lehetnek. Tehát én nem érzem azt, hogy ez a 
terrorizmussal szembemenne, hogyha a gépkocsijainkra fegyveres őrt kellene 
feltennünk. 

A másik, ami szintén erre vonatkozik, már csak azért is, mert a gépkocsijaink 
GPS-szel felszereltek, tehát minden egyes másodpercben és pillanatban, 24 órán 
keresztül meg tudjuk mondani, hogy ezek a gépkocsik merre járnak, és egyébként 
rendőrségi beavatkozás, ha ne adj’ isten terrorista támadás éri, azonnal a helyszínre 
lehet rendelni. 

Tehát eszköz avagy védőerő használata. Tehát ennyi lenne a javaslatunk, abban 
az esetben, ha ez a katasztrófavédelemre vonatkozó módosítás a törvénytervezet része 
maradna. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr véleményét kérem. 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Véleményünk szerint az 

MSZP által beadott módosító kezeli ezt a kérdést. Tehát én azt javasolnám, hogy 
külön ez ne legyen tárgyalva. 

 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Tehát akkor tovább folytatjuk a részletes 

vita utolsó szakaszát. Tehát elsőként kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és 
benyújtja-e a döntéseinek megfelelő, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Ki az, aki ezt támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 
igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm. 

Tehát 7 igennel és 1 tartózkodás mellett elfogadtuk ezen javaslatot. 
Kérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát.  

Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 8 igen. Köszönöm. Egyhangú 
volt. 

Tehát egyhangú szavazattal lezártuk a részletes vitát. 
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Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e és a döntéseinek megfelelően benyújtja-e a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 7 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadtuk a javaslatot. 
Végül döntenünk kell arról, hogy állítunk-e bizottsági előadót. Én Vas Imrét 

javasolnám nagy tisztelettel. (Dr. Vadai Ágnes: Mindenképpen!) 
Ezzel a napirendi pontunk tárgyalásának végéhez értünk. A meghívottainknak 

köszönjük a munkát. A napirendi pontot lezárom. (A napirendi ponthoz érkezett 
vendégek elhagyják az üléstermet.) 

Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról 
szóló T/10417. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Következik a T/10417. számú törvényjavaslat, melyet Kósa 
Lajos, Harrach Péter, dr. Gulyás Gergely, dr. Simicskó István, dr. Vejkey Imre és dr. 
Rubovszky György képviselő urak jegyeznek. Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba 
vételről kell döntenünk. 

Köszöntöm az előterjesztő képviselőjét, dr. Vejkey Imrét. Kérdezem, hogy 
kíván-e előterjesztőként szólni. (Dr. Vejkey Imre: Igen.) Tessék, képviselő úr! 

Dr. Vejkey Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), előterjesztő: Tisztelt Levezető Elnök Úr! Tisztelt 
Honvédelmi Bizottság! Kedves Hölgyeim és Uraim! Előterjesztőként 2016. április 26-
án, a terrorizmus elleni akcióterv részeként az Országgyűlés elé terjesztettük 
Magyarország Alaptörvényének 6. módosítását. Célunk, hogy a törvényjavaslat 
elfogadásával növeljük hazánk védelmi képességét, és fel tudjunk lépni a 
terroristákkal szemben. 

A kormánynak ehhez minden olyan eszközt meg kell adni, amely más európai 
kormányok számára is rendelkezésre áll. A módosítás elfogadásával az Alaptörvény 
egy új különleges jogrenddel, a terrorvészhelyzettel egészülne ki. 

A terrorvészhelyzet elrendelésével szükség esetén a Magyar Honvédség erőit is 
igénybe lehetne venni az ország biztonságának garantálása érdekében. Köszönöm 
szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Vadai Ágnes: Terrorveszélyhelyzet!) Kíván-e 
még valaki hozzászólni? Dr. Vas Imre képviselő úr! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak tájékoztatnám a Honvédelmi 

és rendészeti bizottságot, hogy tegnap az Igazságügyi bizottság az ezzel összefüggő, az 
Alaptörvény 6. módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgysorozatba vette. Szorosan 
összefügg a kettő, egymás nélkül nem értelmezhető, úgyhogy erről szerettem volna 
tájékoztatni a bizottságot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tessék, képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

A Demokratikus Koalíció és jómagam sem az Alaptörvény módosítását, sem ennek a 
terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosítási javaslatnak még a tárgysorozatba 
vételét sem javasoljuk, ugyanis a kormány képviselői vagy a kormánypártok 
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képviselői, de jelen esetben mondhatom azt is, hogy a kormány képviselője, hiszen 
azért elég megdöbbentő, hogy a honvédelmi miniszter egyéni képviselői 
indítványként jegyzi a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosító javaslatokat. Nem 
tisztázta és nem is tudja tisztázni, mert fogalmilag jelen pillanatban azért elég nehéz a 
terrorveszélyhelyzet tartalmát, sem az Alaptörvény-módosításban, és azt gondolom, 
hogy ahhoz, hogy ezt a kérdést lehessen rendesen tárgyalni, ahhoz akár a Honvédelmi 
és rendészeti bizottság nyújthatna szakmai támogatást, nyilvános, nyílt vitában, hogy 
a jelentős terrorveszélyhelyzet mégis mit jelent. Merthogy az itt kapcsolódó módosító, 
tehát az Alaptörvényhez kapcsolódó módosító javaslat csak átírásra kerül lényegében, 
de nem történik annak kifejtése lényegében, hogy a terrorveszélyhelyzet vagy a 
jelentős terrorveszélyhelyzet mégis mit jelentene. 

Úgyhogy én azt javaslom a bizottságnak, hogy tárgysorozatba se vegyük ezt a 
javaslatot. Az Alaptörvény módosítását is egyébként azt gondolom, hogy kellett volna 
vagy valamilyen módon kellene ebben a bizottságban tárgyalni vagy kellene vele 
foglalkozni, merthogy mégiscsak érinti a Magyar Honvédséget, és szeretném elnök 
úrnak mondani, hogy ez nem pusztán honvédelmi bizottság, hanem Honvédelmi és 
rendészeti bizottság, érint benne nagyon fontos rendőrségi kérdéseket is. 

Tehát azt gondolom, hogy ha már a kettőt benyújtotta a kormány, akkor a 
kettőt együtt kellett volna tárgyalni. De ennél a törvényjavaslatnál azt javaslom, hogy 
ha dönt is a bizottság, ne vegye tárgysorozatba ezt a törvényjavaslatot, hanem akkor 
indítsunk el egy valódi szakmai, nemzeti konzultációt - ahogy maguknak tetszik, 
nekem édes mindegy, hogy hívjuk - arról, hogy tulajdonképpen mi is a céljuk ezzel a 
törvényjavaslattal, merthogy semmiképpen nem az, hogy a terrorizmus elleni 
küzdelemben - ahogy az előterjesztő megfogalmazta - a kormány eszközt kapjon, 
hiszen a kormánynak jelenleg is rendelkezésére állnak azok az eszközök, amelyekkel a 
terrorcselekmény bekövetkezte előtt megteheti a szükséges lépéseket.  

Csak mondok egy példát: kelet helyett inkább nyugatra kellene vigyázó 
tekintetüket vetni és a nyugati titkosszolgálatokkal erőteljesebb kapcsolatot kiépíteni, 
minél több információt összeszedni. Vagy éppen a Terrorelhárítási Központnak - 
amely évi 10-15, lassan 20 milliárd forintból kerül finanszírozásra a költségvetésből - 
elmagyarázni, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nem pitbullokkal való viaskodást 
jelent, és még csak nem is - hogy mondjam - felfegyverzett személyek Kossuth téren 
történő állomásoztatását jelenti, hanem íróasztal melletti nagyon komoly elemző 
munkát. 

Úgyhogy azt javaslom, hogy ne támogassuk ennek az önálló képviselői 
indítványnak a tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak az elhangzottakra 

reagálva, az egy nagy vita volt valóban az egyeztetéseken, hogy mit jelent a 
terrorveszélyhelyzet, és itt azt tartotta minden jelen lévő frakció helyesnek, hogyha a 
Btk. által már tartalmazott terrorveszély passzus alapján történne ez is. Tehát erre 
igazából ilyen szempontból van már létező egzakt, ugyanakkor természetesen nem 
egy egyszerű dolog, hogy mit jelent a tényleges, vagy a súlyos, vagy a jelentős 
veszélyhelyzet. 

Ami pedig a nyugati titkosszolgálatokat illeti, azért a párizsi és a brüsszeli 
események számomra azt mutatják, hogy erősen kihívásokkal küszködnek ott is. Én 
nem látok arra olyan egyértelmű és egyszerű forgatókönyvet, ami tökéletes. Nem 
tudom, nagyon nehéz kérdés azt a vékony mezsgyét megtalálni, hogy meddig 
terjedhet egy-egy adott minisztérium, kormány vagy bármilyen hatóság hatalma ilyen 
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esetben, és hol szabjunk gátat annak, hogy a kormány ne használhassa ki - a 
mindenkori kormány teszem hozzá - túlhatalmi törekvésekre. 

Én azt tudom mondani, hogy mindenki a lehető szakmailag a legjobb tudása 
szerint tegye mellé a javaslatokat, nincs még határozott és zsigeri álláspontunk 
nekünk sem, az azonban, hogy legyen adott esetben egy különleges jogrend vagy 
éppen már meglévőt módosítsunk, nekünk ilyen szempontból teljesen mindegy, 
hogyha ténylegesen az adott célt szolgálja. Ha pedig nem azt, akkor megint csak 
mindegy, hogy az egy külön jogrendben történik vagy már meglévőt módosít. 

A tárgysorozatba vétellel kapcsolatban én problémát nem látok, hogy aztán 
majd a parlamenti munka során hogyan alakul a tartalmi, az már sokkal fontosabb. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, Vejkey Imre! 

Dr. Vejkey Imre reagálása az elhangzottakra 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Csak nagyon-nagyon röviden 
szeretnék reagálni. Az Alaptörvény 6. módosítása tekintetében két ötpárti egyeztetés 
volt. Ezen az ötpárti egyeztetésen a parlamenti frakcióval rendelkező pártok vettek 
részt. Így valóban Mirkóczki Ádám képviselte a Jobbikot azon az itt jelen lévő 
ellenzéki pártok közül. Hasonló viták lefolytak. A helyzet az, hogy az Alaptörvény 
meglévő különleges jogrendi esetei nem alkalmasak a terrorveszély kezelésére vagy a 
gyors reagálására. Ezért kell azokat a terrorveszélyhelyzettel kiegészíteni. Tehát 
konkrétan: sem a rendkívüli állapot, sem a szükségállapot, sem a megelőző védelmi 
helyzet, sem a váratlan támadás, sem a veszélyhelyzet nem alkalmas ennek a 
problémának a kezelésére, és valóban - ahogy elhangzott - a Btk. 314. § (1) bekezdése 
szerinti törvényi tényállást vettük figyelembe. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Tehát kijelölt bizottságként a 
tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 nem szavazattal a bizottság javasolja a tárgysorozatba 
vételt. 

Köszönöm szépen, képviselő úr. További jó munkát kívánunk! 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. számú 
törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

Tisztelt Bizottság! Végül a 2017. évi központi költségvetés részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységeiről kell döntenünk. Kiosztásra került a bizottság 
bejelentés-tervezetünk. Javaslatom szerint abban a törvényjavaslat 1-77. §-át az 1-9. 
melléklettel, azaz a törvényjavaslat egészét jelöljük ki.  

Kérdezem, hogy kíván-e valaki szólni. (Nincs jelzés.) Ha nincs hozzászóló, 
akkor javaslom, hogy a kiosztott bizottsági bejelentés-tervezetünkben a 
törvényjavaslat megjelölt szerkezeti egységeiről szavazzunk. Kérdezem, ki az, aki a 
házszabály 92. § (4) bekezdése szerinti bejelentés-tervezetünkkel egyetért. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, 7 szavazat. Köszönöm szépen. 
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Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendi pontjaink tárgyalásának végéhez értünk. Köszönöm 
mindenkinek a munkáját. Az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 30 perc)  

 
  

Dr. Simon Miklós 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Pavlánszky Éva  
 
 


