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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12174. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

2. A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek 
emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/11348. szám)  
(Dr. Rubovszky György és Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A 2016. június 21-i jégverés okozta károknak az agrárkár-enyhítési 
rendszeren kívüli kormányzati kezeléséről szóló határozati javaslat (H/12110. 
szám)  
(Tukacs István (MSZP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Kósa Lajos (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Ágh Péter (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Meghívottak 
 
Hozzászólók 

  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium) 
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Tukacs István (MSZP) 

 
Jelenlévők 

 
Dr. Kálmán Gergely főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium) 
Dr. György Imre (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 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 határozatképesség megállapítására kerítek sort. Személyesen 5 fő van 
jelen, helyettesítéssel pedig 2 fő, Ágh Pétert helyettesíti dr. Vas Imre, Kósa Lajost 
pedig jómagam helyettesítem. 

Tisztelt Bizottság! A futárpostában kiküldött meghívóhoz képest változás 
nincsen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a napirendi javaslatokkal egyetért. 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a bizottsági napirend pontjait. 

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12174. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk az első napirendi pontunk megtárgyalására, az 
egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára. 
A részletes vitát kijelölt bizottságként a törvényjavaslat egészére folytatjuk le. 

Köszöntöm az előterjesztő részéről dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 
államtitkárt, dr. Kálmán Gergelyt és dr. György Imrét.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
házszabály 44. § (1) bekezdése a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem államtitkár asszonyt, kíván-e nyilatkozni a részletes vitának 
ebben a szakaszában. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A törvényjavaslat megfelel a házszabálynak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy a vitának ebben a 

szakaszában kíván-e valaki szólni. (Nincs jelzés.) Nem. A vita ezen szakaszát lezárom 
és javaslom, hogy a bizottsági jelentésünkben szerepeltessük, hogy a T/12174. számú 
törvényjavaslat valamennyi rendelkezése vonatkozásában megállapítjuk, hogy azok 
megfelelnek a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Kérdezem 
ki ért ezzel egyet? Szavazás következik. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a 
határozatot. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, a benyújtott módosító 
javaslatok értékelését és az arról való állásfoglalást. A kiosztott háttéranyagból fogunk 
dolgozni, először a kormány vagy a tárca álláspontját fogom megkérdezni. Elsőként 
kérdezem helyettes államtitkár asszonyt, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog 
közölni. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot fogok mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 1. pontjában Mirkóczki 

Ádám és dr. Staudt Gábor képviselők módosításáról kell döntenünk. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 1 igen. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottságunk nem támogatja. 
Tisztelt Bizottság! A háttéranyag valamennyi pontját megtárgyaltuk, most a 17 

pontból álló bizottsági módosító javaslatról kell döntenünk. Először kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Mirkóczki képviselő úrnak megadom a szót. 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden 

szeretném kérdezni a tárcát, hogy mivel tegnap este vagy késő délután megkaptuk e-
mailben ezt az összefoglaló bizottsági csomagot, de bevallom őszintén, részletesen 
nem volt időm tanulmányozni, én annyit kérdeznék, átfutva, ezek főleg technikainak 
tűnnek, van-e benne olyan, ami érdemi, tartalmi módosítás? 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nincsen. 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Jó. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Annyit szeretnék még mondani képviselőtársamnak, hogy a 15. pont 

nem szó szerint egyezik meg. Most kiosztásra került, amiben szintén csak technikai 
átvezetés van, pontonkénti megfogalmazás történt. Egyébként a kiküldött anyag a 
bizottsági anyaggal teljesen azonos. 

Akkor ezek után azt kérdezem a bizottságtól, hogy a módosító csomagot 
bizottságunk támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Úgy gondolom, hogy semmilyen más módosító javaslatról nincs senkinek 
tudomása, egyhangúlag támogattuk.  

Elsőként kérdezem, hogy benyújtjuk-e a döntéseinknek megfelelően a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy ki ért egyet azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát. 
Megint szavazás következik. (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadjuk-e a döntéseinknek megfelelően és 
benyújtjuk-e a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést? (Szavazás.) Ismét 
egyhangúlag támogattuk. 

Végül döntenünk kell arról, hogy bizottságunk állít-e előadót. Én javaslom, 
hogy állítsunk előadót és előadónak Vas Imre képviselőtársamat javasolnám. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ezt így elfogadjuk-e. (Szavazás.) Köszönöm. 
Egyhangúlag elfogadtuk. Vas Imrét kérjük, hogy az elkövetkező időben a TAB-on, 
illetve a parlamentben is megfelelő módon képviselje a bizottság véleményét. 
Köszönöm szépen a Belügyminisztérium képviselőinek a jelenlétét. (A 
Belügyminisztérium jelen lévő képviselői távoznak az ülésteremből.) 



7 
A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar 

haditengerészek emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/11348. szám) 
(Dr. Rubovszky György és Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk bizottságunk második napirendi pontjára. Tisztelt Bizottság! 
Következik a H/11348. számú határozati javaslat, mely dr. Rubovszky György és dr. 
Vejkey Imre képviselők önálló indítványa, kijelölt bizottságként a tárgysorozatba 
vételről kell döntenünk. 

Elsőként kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni. (Dr. Rubovszky 
György: Igen.) Igen. Parancsoljon! 

Dr. Rubovszky György szóbeli kiegészítése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP) előterjesztő: Először is arról szeretnék 
nyilatkozni, hogy kérem a tisztelt bizottságot, hogy szíveskedjék mielőbb 
tárgysorozatba venni. A leírtakon túlmenően arról szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy annyiban előredolgoztunk, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a megépítendő emlékmű bekerülési összegét zárolta, tehát az 
rendelkezésre áll, azonnal lehet kezdeni, de ennek feltételéül szabtuk azt, hogy a 
tisztelt bizottság tárgysorozatba vegye a határozati javaslatunkat.  

Én a határozati javaslat ismertetésére nem térnék ki, mindenki rendelkezésére 
áll, de kész vagyok bárkinek, bármilyen kérdésére válaszolni. Nagyon szépen 
köszönöm a szót. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, hogy ki az, aki a H/11348. számú határozati javaslat tárgysorozatba vételét 
támogatja. Szavazás következik. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 7, egyhangú 
szavazattal a tárgysorozatba vételt a bizottságunk támogatja. Köszönöm szépen. (Dr. 
Rubovszky György távozik az ülésteremből.) Viszontlátásra, köszönjük. 

A 2016. június 21-i jégverés okozta károknak az agrárkár-enyhítési 
rendszeren kívüli kormányzati kezeléséről szóló határozati javaslat 
(H/12110. szám) (Tukacs István (MSZP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Következik a H/12110. számú határozati javaslat, Tukacs 
István képviselő önálló indítványa, melynek kijelölt bizottságként a tárgysorozatba 
vételéről kell majd döntenünk. 

Tisztelettel köszöntöm Tukacs István képviselőtársunkat. Elsőként kérdezem 
az előterjesztőt, hogy kíván-e szólni az előterjesztésével kapcsolatban. (Tukacs 
István: Igen.) Parancsoljon, képviselő úr! 

Tukacs István szóbeli kiegészítése 

TUKACS ISTVÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Az indítványom arra irányul, hogy teremtsünk jogi környezetet arra, hogy 13 kárt 
szenvedett szatmári településen tudjunk segítséget nyújtani az embereknek. Az a 
jégkár, ami június 21-én érte őket, az példátlan, tehát hatásában is és 
következményeiben is. Az önkormányzati ingatlanokat sikerült helyreállítani, 
ugyanakkor nem tudott senki érdemi segítséget adni azoknak az embereknek, 
akiknek sem biztosításuk nem volt, sem pedig tartalékuk, pénzük arra, hogy 
helyreállítsák a lakásaikat.  
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Jelen pillanatban ezeken a településeken a magántulajdonú ingatlanok zöme 

fóliával fedve áll és semmiféle remény nincs arra, hogy segítséget kapjanak. 
Tisztelt Bizottság! Ezért tehát azt szeretném kérni önöktől, hogy vegyék 

tárgysorozatba ezt az indítványt, és remélhetőleg ennek kapcsán a kormány segítséget 
tud adni azoknak az embereknek, akik most ott állnak remény nélkül. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

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

valaki szólni. Mirkóczki képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Csak egy gyors kérdés. Ugye, jól látom, hogy ez 
egy határozati javaslat, amely a kormányt szólítaná fel, hogy dolgozza ki a részleteit? 
Tehát a segítség mértékére, hogyanjára vonatkozóan nincs szó az indítványban? 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Nincs szó róla, képviselő úr, ugyanakkor 

tudomásom szerint a tárcánál folytak előkészítő munkálatok a segítségnyújtás 
mikéntjére, de ezek aztán az előkészítésnél nem tudtak továbbhaladni. Én azt 
gondolom, hogy ez a határozati javaslat segítene abban, hogy konkrét javaslatok 
fogalmazódjanak meg.  

Amennyiben szükséges, én természetesen ilyeneket tudok mondani vagy akár 
beadványként is jelezni, ugyanakkor nem gondolom, hogy a kormányt meg kellene 
ebben előzni, mivel a megfelelő apparátussal, tudással, szakértelemmel fel van 
ruházva mindenki ahhoz, hogy ilyen előkészületeket megtegyen. Köszönöm, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés? (Nincs jelzés.) Nem lévén, most 
szavazásra kerül a sor. Kérdezem azt, hogy ki támogatja a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Sajnálattal közlöm, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm, az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc)  
 

  

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Pavlánszky Éva 


