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Napirendi javaslat  

 

1. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvényjavaslat (T/3783. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának első szakasza az ügyrend 12. pontja alapján. 
Az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén az eljárás lezárására 
sor kerülhet.) 

2. Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3788. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

3. Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3786. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

4. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3785. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

5. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3755. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

6. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3754. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

7. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3753. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 
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8. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3750. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)   
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Horváth László (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 
Jakab István (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz) 
Tuzson Bence (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vas Imrének (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz) 
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka  
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Meghívottak  
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Bitay Márton Örs államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a képviselőtársaimat és a jelenlévőket. Az ülést 
megnyitom.  

A helyettesítési rendet ismertetem: Tuzson Bence alelnök úr Balla György 
alelnök úrnak, Horváth László Dunai Mónika képviselő asszonynak, Galambos Dénes 
B. Nagy László képviselő úrnak, Vejkey Imre Nyitrai Zsolt képviselő úrnak, Selmeczi 
Gabriella Szűcs Lajos képviselő úrnak, Jakab István alelnök úr Pesti Imre képviselő 
úrnak, Lukács Zoltán Legény Zsolt képviselő úrnak, Mengyi Roland Salacz László 
képviselő úrnak, Rubovszky György pedig Vas Imre képviselő úrnak adott eseti 
képviseleti megbízást a mai ülésre. Mindezekre tekintettel megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes.  

A napirend elfogadása 

A napirend elfogadására az előzetesen kiküldött napirendi javaslathoz képest 
azzal az eltéréssel teszek javaslatot, hogy a kiküldött tervezetben 2. napirendi 
pontként szereplő, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/3788. számú törvényjavaslat tárgyalására ne kerüljön sor. 
Kérem, hogy így szavazzunk a napirendről! Ki az, aki támogatja a napirend 
elfogadását ezzel a módosítással? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal… Újra szavazunk, mert a 
határozatképesség még hiányzik, noha szám szerint elvileg megvolt. Tehát kérem a 
képviselőtársaimat, hogy a napirendről most újra szavazzunk! (Szavazás.) Legyen 
kedves mindenki megnézni, hogy a kártyáját betette-e a helyére. Most kiderül. Most 
már csak 14-en vagyunk, tehát az ellenzék is kapcsolt, hogy milyen egyedülálló 
lehetőséget rejteget magában az, hogy a kártyát még nem mindenki tudja használni.  

Tehát akkor kérdezem: mindenkinek, aki jelen van, a kártyája jól be van 
illesztve a helyére? (Jelzésre:) A helyettesítések rendjét sikerült-e, kérdezem a 
bizottság munkatársait… (Jelzésre:) Akkor kérdezem ismételten a bizottságot, hogy a 
napirendet az említett formában elfogadja-e. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 27 igen szavazattal, egyhangúlag, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül a módosított napirendet elfogadta.  

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló T/3783. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően 1. napirendi pontként a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló T/3783. számú 
törvényjavaslatot tárgyaljuk.  

Felkai államtitkár urat tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében. 
Megadom a szót az államtitkár úrnak a javaslattal kapcsolatosan. Parancsoljon! 

Dr. Felkai László szóbeli kiegészítése 

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit. Csak annyi bevezetés engedtessék meg, 
hogy a most kézhez kapott javaslatok - legalábbis szándékunk szerint - alapvetően 
leképezik azt az ötpárti megbeszélést, amit az általános vitát követően tartottunk, és 
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minden olyan javaslatot, ami előremutató volt, és ami nem gyengíti a törvénynek az 
elveit, azt törekedtünk befogadni.  

Ezért azt tudom mondani, hogy a most kézhez kapott javaslatokat, ahogy 
hirtelenjében sikerült átlapoznom, a 63. és a 70. kivételével, amelyek pótlékról 
szólnak, és a pótléknak egy másik törvényhelyen a vetületét képezik le, tehát e kettő 
kivételével támogatom.  

 
ELNÖK: Bocsánat, még egyszer: melyik két pont az, amit az államtitkár úr nem 

támogat? 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 63. 

pont bevezetne a meglévő pótlékon kívül egy további pótlékot, ami 100-tól 650 
százalékig terjedne, ha jól látom, és a 70. számú módosító annak a következményét 
egy másik paragrafusban vezeti le. Ez a kettő összefügg, tehát ezt a kettőt nem 
támogatom.  

 
ELNÖK: Világos. Köszönöm szépen. Akkor a vitát megnyitom. A háttéranyag a 

Honvédelmi és rendészeti bizottság 52 pontos módosítója - ezzel kapcsolatosan a 
szavazást megelőzően majd megkérdezem még az államtitkár urat, mert ha jól látom, 
akkor itt a helyzet valamivel bonyolultabb -, illetve a Törvényalkotási bizottság két 
saját módosító javaslata: az 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító javaslat és a 
2. hivatkozási számú szocialista módosító javaslat. Ezekre a vitát megnyitom.  

Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Dr. Harangozó Tamás Attila: 
Ügyrendben!) Ügyrendben kért szót Harangozó képviselő úr. Parancsoljon! 

Dr. Harangozó Tamás Attila ügyrendi javaslata 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Én azt 
szeretném kérni, elnök úr - végül is tisztességgel megfizetnek minket -, hogy ha egy 
teljes ágazat hosszú évtizedekre vagy évekre meghatározó törvényéről beszélünk, az 
összes módosítón pontról pontra menjünk végig ma, a TAB-én is, a miénken is meg 
ha bármi más van még. Én mindegyikhez szeretnék érdemi hozzászólást tenni.  

Természetesen, amik helyesírási hibák - és ez számos egy olyan törvénynél, 
amit hónapok óta egyeztetünk, itt van legalább 30-40 olyan, ahol észrevették, hogy 
helyesírási hiba van -, ott nem, de egyébként, amit államtitkár úr mondott, például az 
is két érdemi dolog volt, de vannak még érdemi javaslatok egyébként ebben a 
pontban. Ezt így, nyolcvanvalahány ponttal kapcsolatban általában megnyitni, meg 
egyben a vitát, szerintem képviselőként nem jó, mert bármi mellett elmehetünk. Én 
azt kérem, hogy pontról pontra menjünk végig. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van egy ügyrendi javaslat, amiről majd természetesen 

szavazunk, de azért azt mégis felvetném képviselő úrnak, hogy semmi akadálya 
annak, hogy a Szocialista Párt frakciója vagy a jelen lévő ellenzéki képviselők 
bármelyik pontot itt felhozzák, és államtitkár úrtól tájékoztatást kérjenek. De miután 
egy csomó abszolút technikai javaslat van - amennyire én látom, kétharmada legalább 
az a benyújtott módosító javaslatoknak -, ott mondjuk, arról, hogy az egyes szám, 
többes szám összeegyeztetése helyes legyen, lehet általánosságban kritikát mondani, 
de itt most pontonként megtárgyalni teljesen felesleges.  

Tehát, ha a képviselő úr ragaszkodik hozzá, akkor természetesen én 
szavaztatok az ügyrendi javaslatról, de senki nem zárta el attól a lehetőségtől a 
Szocialista Pártot, hogy azokat a pontokat -; és éppen ezért fogadtuk el az ügyrendet, 
és éppen ezért tegnap délután óta ismert a javaslat, sőt miután 6 óra 10 perces vita 
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volt a Honvédelmi bizottságban - nem akarom elrettenteni képviselőtársaimat azzal 
kapcsolatban, hogy mi áll még akkor most előttünk -, azt mondani, hogy nem volt 
rendes szakbizottsági vitaszakasz, szerintem nehéz.  

Természetesen, ha a képviselő úr fenntartja, akkor szavaztatok az ügyrendi 
javaslatról. Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Jó, 

akkor végig fogunk menni így. Türelmet fogok kérni. 
A hat és fél órás vitában magam is részt vettem, senki nem mondta itt ma azt, 

hogy nem volt a szakbizottságban érdemi vita. Az van, hogy tegnap kaptunk megint 
egy nyolcvanvalahány pontos, 40 oldalas módosítót, valóban egyébként az 
ügyrendünk értelmében talán fél öt előtt, de nagyjából fél öt előtt valamikor.  

Tehát azt szeretném kérni, hogy ne történjen meg az, ami már számtalanszor 
itt a TAB-on is - legutóbb múlt hétfőn, de máskor is -, hogy nagyvonalúan bánunk 
ezekkel a javaslatokkal, és utána egy-két hét vagy hónap múlva kiderül, hogy valamit 
nem rendesen csinált meg ez a bizottság.  

Ezért kértem volna ezt, de ha az jó, akkor most pontról pontra azokat, amiket 
problémásnak látunk, szeretném feltenni a kormány képviselőjének, aki itt van. 
Lehet, hogy sokáig fog tartani.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, azért fogadtunk el házszabálynál szigorúbb ügyrendet, 

hogy például kétszakaszos tárgyalásra legyen lehetőség. Ezt a törvényt két szakaszban 
is tárgyaljuk. Ha ezt úgy vehetem, hogy akkor az eredeti ügyrendi javaslattól elállt, 
akkor megadom a szót, és a vitában, ugyanúgy, ahogy eddig is, korlátozás nélkül 
minden TAB-ülésen mindenki elmondhatta a véleményét, parancsoljon, említse meg 
azokat a pontokat, ahol ön nem ért egyet a javaslattal, vagy további felvilágosítást kér 
a kormánytól. 

Ha megengedi, képviselő úr, közben még Szilágyi képviselő úrnak, ha az 
ügyrendihez szólna hozzá, akkor a házszabálynak megfelelően megadnám a szót. 
Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Amennyiben nem fogunk 

végigmenni egyesével a pontokon, akkor a Jobbik szeretne kérni a 39. és a 66. 
pontokról a külön szavazást majd. Ennyi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Természetesen erre van lehetőség. 
Megadom a szót Harangozó képviselő úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Most ön azt 

mondta, hogy két szakaszban tárgyaljuk. Ez melyik két szakasz? 
 
ELNÖK: Az ügyrendben említett kétszakaszos tárgyalás. Tehát most nem 

fogunk összegző módosító javaslatot elfogadni, hanem csak a következő ülésen. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Értem. Tehát nem úgy, ahogy a 

szakbizottságban, hogy először a HHSZ 44. §-a, vagy nem is tudom, melyik 
paragrafusa alapján az alkotmányos és közjogi kérdéseket tárgyaljuk meg, tehát, hogy 
van-e kétharmados, egyébként az Alaptörvénnyel összhangban van-e a javaslat, meg 
ilyesmi, és utána? (Jelzésre:) Jó. Tehát egyben van ez az egész. 
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ELNÖK: Természetesen mindenről egyben vitatkozunk. Arra ad lehetőséget a 
kétszakaszos tárgyalás, hogy az összegző módosítónál azok a kodifikációs hibák 
kiküszöbölhetőek legyenek, amikkel az előző ciklusban időnként találkoztunk. 

Tehát most akkor a vitát megnyitom, úgy veszem, hogy a képviselő úr attól az 
az eredeti javaslatától elállt, hogy pontról pontra haladjunk, és megadom a szót. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm. A 37. ponthoz kérnék 
szépen egy indoklást majd a kormánytól. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 

következő… 
 
ELNÖK: Bocsánat, ha javasolhatom, államtitkár úr, akkor menjünk végig, 

tehát ne egyesével. Ha a képviselő úr megteszi, hogy - nem mondom, hogy minden 
pontot, de - amit fontosnak tart, azt felsorolja, és utána esetleg, ha vitát kíván 
kezdeményezni, és nemcsak tájékoztatást kapni, akkor a szocialista álláspontot is 
elmondja - de elfogadom azt is, ha csak tájékoztatást kér -, és utána államtitkár úrnak 
egyben adnám meg a szót. Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm. A 40., 41. pontnál 

ezt, ami ide le van írva, értjük, csak szeretnénk akkor világosan rákérdezni, hogy 
ugye, akkor ezeknek a pontoknak a jogértelmezése szerint - ami a honvédelmi 
bizottsági ülésen valóban körülbelül egy fél órát-órát vett el, és ott ilyen helyi 
szövegezés is elindult, meg nagyon érdekes dolgok lettek, hiszen a kormánypárti 
többség is érezte, hogy ami le van írva, az nem jó -, azt látjuk, hogy ebben a szövegben 
most az van, hogy az általános szabály az, hogy engedélyköteles, a különös szabály 
pedig az, ami ide le van írva, hogy ezek bejelentéskötelesek, tehát nem 
engedélykötelesek, csak bejelentéskötelesek.  

A 45. ponthoz - ez egy politikai vélemény lesz - ugyan nyelvhelyességi 
szempontból nyúl hozzá a javaslat, de maga a pont, amit tárgyal, az, hogy ilyen 
mennyiségű túlórát lehessen elrendelni, általunk nem támogatható, tehát erről fog 
szólni a szavazási magatartásunk.  

A 49.-nél kérdezem az államtitkár urat, hogy az, hogy a hivatásos állományú 
munkavállaló egyezkedik úgymond a rendvédelmi szervvel, eddig is így volt-e, vagy ez 
valami újdonság. Látjuk sok helyen, hogy ezt úgy gondolja a jelenlegi kormány, hogy 
a munkavállaló meg a vele szemben álló munkáltató, legyen az a piaci szféra vagy az 
állami szféra, úgy viselkedik, mintha ezek egyenrangú felek lennének, de nyilván nem 
azok. Tehát csak arra szeretnék rávilágítani, hogy a hivatásos állomány tagja 
megállapodása alapján a pénztartozás után fizeti a kamatot; azért az a megállapodás, 
amit egy hivatásos magával az állammal, illetve annak képviselőjével, a 
Belügyminisztériummal vagy az ORFK-val köt, szerintem mindenfélének hívható, 
csak nem megállapodásnak meg megegyezésnek, mert egyszerűen nem egy 
súlycsoportú felek tárgyalnak egymással. Nem lenne-e jobb normatívan szabályozni 
ezt a kérdést?  

Én a munkavállalók oldaláról tudom megközelíteni, én ezt egy elég egyhangú 
tárgyalásnak tudom elképzelni, ahol egy munkavállaló az állammal szemben a kamat 
mértékéről úgymond „álmegállapodik” meg tárgyal. Tehát nyilván megmondják neki, 
hogy mennyi a kamat, és köszönjük szépen. De ha már így van, akkor meg mondjuk 
meg neki törvényben vagy rendeletben, és ne a parancsnokra vagy nem tudom, kire 
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bízzuk, hogy azt a kamatot mikor, hogy állapítja meg. Nekünk ezzel kapcsolatban ez 
volt a meglátásunk; teszem hozzá, persze tegnap délután óta, amióta ez - mert ez egy 
új javaslat - megjelent.  

A 63. és ezzel összefüggésben a 70. pontról már államtitkár úr nyilatkozott. 
Szeretnénk kérdezni, hogy és akkor az Áder államfő védelmét ellátó kollégák sorsával, 
akik a TEK-től átmennek a rendőrséghez, mi lesz. Tehát akkor a Belügyminisztérium 
azt mondja, hogy az ő fizetésük csökken. Legalább ők a saját bőrükön is érzik azt, 
hogy mi a különbség, ha ugyanazt a feladatot az ember a TEK-nél látja el, illetve a 
rendőrségnél. Ez a javaslat arról szólt volna, hogy 100-650 százalékkal el lehessen 
téríteni ezeknek az embereknek a bérét annak érdekében, hogy ugyanazt az összeget 
kapják ugyanazért a munkáért, csak eddig TEK-esként csinálták, és most a rendőrség 
kötelékében fogják csinálni. Ez világosan megmutatja egyébként mindenkinek, hogy 
ha ugyanazt a munkát a rendőrségnél végzi valaki, akkor mennyivel kevesebbet ér az 
ő munkája a magyar állam szemében, mennyivel kevesebb fizetést kap ugyanazért a 
munkáért. Ugyanazt az államfőt fogják védeni ugyanazok az emberek, csak 100-650 
százalékos mértékű pótlékkal lehetett volna kompenzálni, hogy ugyanannyit 
keressenek, és ne csökkenjen a fizetésük.  

Ha ezt nem támogatja a BM, akkor szeretném kérdezni, hogy ezzel azt üzenik 
ezeknek az embereknek, akik Áder úr mellett lojálisan ott maradtak, és egyébként 
más rendvédelmi szerv kötelékében, de továbbra is őt őrzik, hogy így jártatok, tehát 
akkor így kevesebb fizetésért végezhetitek a munkátokat, vagy valami más megoldást 
talált ki a BM annak érdekében, hogy ezeknek az embereknek ne csökkenjen azért a 
fizetése, mert Áder köztársasági elnök úr mellett kívánnak a továbbiakban is dolgozni.  

A 66.-ra egy indoklást szeretnék kérni, hogy ahhoz képest, amit az ötpártin 
végigbeszéltünk, ahhoz képest, amit a HRB-n végigbeszéltünk, ez a szövegjavaslat 
most mi, és miért került ide. 

A 70.-ről volt szó.  
A 81. pontnál most csak említem, hogy nyilvánvalóan nagyon nem értünk ezzel 

egyet, de a saját javaslatunknál majd el fogom mondani az indoklást.  
És akkor most érünk a 82.-hez, amivel kapcsolatban elsősorban elnök úrhoz és 

a TAB tagjaihoz fordulnék kérdéssel és érveléssel is. Ebben a törvényben eddig is volt 
talán két szakasz, amire azt mondta a javaslat, hogy az sarkalatos, tehát kétharmados 
szavazás kell. Ezek a javaslatok semmi másról nem szóltak, mint hogy most ennek a 
törvénynek más lesz a címe, mint eddig volt. Ennek lehet szakmai érve is, meg lehet 
csak az is, hogy nehogy már valami úgy legyen, ahogy eddig volt, nem tudom 
megítélni, de mindenesetre más a címe, mint ami eddig volt. Abban az esetben raktak 
kétharmados záradékot, amikor ennek a törvénynek a címét átvezetik kétharmados 
törvényeken. Tehát semmiféle tartalmi változás nem történik, csak a törvény címét 
átvezetik talán a nemzetbiztonsági törvényen, talán a rendőrségről szóló kétharmados 
törvényen és egyéb ilyen törvényeken. 

Itt, a TAB-on is volt múltkor egy elég komoly vita, amin a kormánypárti 
többség, többek között Gulyás elnök úr is, de a Házbizottságban világosan Gulyás 
elnök úr egy múltkori szavazásnál, talán a jogállási törvénnyel és az ezekkel 
kapcsolatos szavazásnál levezette, hogy nem a kétharmados törvény megléte vagy 
nem megléte, hanem a konkrét szabályozási tárgykör tartalma dönti el, hogy valami 
kétharmados szavazás-e vagy nem. Na most, ha valaki azt meg tudná indokolni, hogy 
egy törvény címének az átírása mitől tartalmi kétharmados tárgykör... Tehát eddig, 
nem is tudom, rendvédelmi szervek hivatásos állományáról szóló törvénynek hívták, 
most meg rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló törvénynek - ez mitől érdemi kétharmados tárgykör, hogy 
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kétharmaddal kéne megszavazni? Ez az első felvetésünk, amivel az eddigi 
törvényjavaslathoz képest is szerintem itt a TAB-nak foglalkoznia kellene. Ehhez 
képest most a 82. az Alaptörvény alapján behoz még két bekezdést ugyanebből a 
szempontból - mi ezt teljesen indokolatlannak tartjuk. 

A 82.-nél azt mondja, hogy a „fegyveres szerv” kifejezést írja át rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos… Tehát a „fegyveres szervek” kifejezéssel írja át a 
törvény címét. Abszolút formai kérdés, hacsak nem gondoljuk azt, hogy a fegyveres 
szerv, amire eddig gondoltunk, nem ugyanaz, mint ami a most tárgyalt törvényben, 
de gondolom, hogy ezt senki nem állítja. Tehát mi szeretnénk javaslatot tenni, hogy a 
TAB állapítsa meg, hogy ez a sarkalatos záradék egyébként teljesen felesleges, és feles 
törvénnyel megszavazható, mert nem érdemben módosít kétharmados tárgykört, 
gyakorlatilag csak formai szövegcserét vagy pontosítást hajt végre kétharmados 
törvényeken belül.  

Áttérnék a saját javaslatunkra, ha lehet. (Jelzésre:) Nem lehet? 
 
ELNÖK: Annyi érdemi javaslatom lenne, hogy most viszont akkor megadnám 

államtitkár úrnak a szót, mert elég sok felvetés volt, és utána… (Jelzésre:) 
Parancsoljon! Megadom a szót a képviselő úrnak. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): A sajátjaink közül egyet 

szeretnék felhozni, mert itt már a kormánypárti javaslatok közül az egyik érintette, és 
mondtam, hogy az indoklást majd azzal együtt, ez pedig nálunk a 2. pont. 

 
ELNÖK: Ez a 2. hivatkozási számú TAB-módosító 2. pontja.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Így van. Ez pedig arról szól, hogy 

a Magyar Rendvédelmi Kar vezető tisztségviselője lehessen szakszervezeti 
tisztségviselő. Egyszerűen mondtam el, nyilván a szövegjavaslatban negatívan 
fogalmazza meg, tehát a kizárási okok közül kiveszi.  

Két nagyon fontos indokom van. Az egyik az, hogy a múlt heti TAB-ülésen, 
miután az államfő visszaküldte a jogállási törvényt, és a kormány egyeztetett a 
szakszervezetekkel, magának az Igazságügyi Minisztériumnak a támogatásával önök, 
akik itt velem szemben ülnek, a TAB tagjai nyújtották be ezt a javaslatot, 
szövegszerűen ugyanezt a javaslatot a Köztisztviselői Kar tekintetében. Ez a TAB a 
fideszes többséggel, sőt a mi támogatásunkkal is ezt megszavazta, és kedden a 
parlament is megszavazta. Tehát ugyanezt a javaslatot, hogy a Magyar 
Kormánytisztviselői Kar tekintetében nem összeférhetetlen a szakszervezeti 
tisztviselőség, azt a múlt héten a TAB fideszes többségének javaslatára elfogadta a 
Ház. Innentől kezdve megítélésünk szerint koherenciazavar van egyébként a 
rendszerben, merthogy a kormány maga is azt mondja és azt állítja, hogy ezeknek a 
hivatásrendeknek, ezeknek a hivatáskaroknak az átjárhatósága miatt ezekben a 
szabályokban ugyanúgy járnak el minden hivatásrend tekintetében. Itt most akkor 
lesz egy kivétel, amire - még egyszer mondom - van gyanúnk rá, hogy esetleg valami 
személyes ok van, de még mindig bíznánk benne, hogy az itt ülő kormányképviselő 
nem erősít rá arra, hogy itt valakit név szerint ki akarnak rakni, el akarnak 
lehetetleníteni, hanem egyszerűen egy figyelmetlenségről van szó. És egyébként, ha 
ezt a módosító javaslatot a kormány támogatja - mint amire egyébként a tegnapi 
ötpárti, Belügyminisztériumban lévő, más témában megtartott egyeztetés után a 
rendészeti államtitkár, igaz, hogy bizonytalanul, de tett ígéretet -, akkor ez a kérdés 
rendezhető, és minden egyes karnál ez a szabály koherensen egyformán lesz, így a 
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Rendvédelmi Karnál is. Egyébként a javaslat bája az, hogy szó szerint ugyanezt 
fogadta el majdnem múlt héten a TAB, csak nem MRK volt benne, hanem MKK. 
Tehát ennyi volt a különbség a két javaslat között.  

Erről szeretnénk kérdezni a kormány jelen lévő képviselőjét, hogy akkor 
Tasnádi államtitkár úr ígéretének megfelelően tudja-e a tárca támogatni ezt a 
javaslatot, vagy nem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ami a sarkalatosságra vonatkozó megjegyzés volt, 

és ami valóban bennünket illet, azt tudom mondani, hogy miután - hál’ istennek - 
most az a vád hangzik el, hogy valamit kétharmadosba akarunk venni, ami képviselő 
úr álláspontja szerint nem az, akkor… (Dr. Harangozó Tamás Attila jelzésére:) - nem 
vád, bocsánat, az a vélemény hangzik el, nem akartam vádként megfogalmazni - … 
nyilvánvalóan a jelenlegi politikai helyzetben, amikor a kormánypártoknak nincs 
kétharmados többsége, nekünk nem politikai érdekünk az, hogy bármi odatartozzon, 
ami nem tartozik oda. De miután az Országgyűlés kodifikációs apparátusát és 
munkatársaimnak a segítségét vettük igénybe és vesszük ezentúl is - jelzem, ez 
szakértői kérdés, tehát senki nem akar a sarkalatossági kérdésekkel kapcsolatosan egy 
fölösleges vitát megnyitni, mert jogi és nem politikai kérdésről van szó -, úgyhogy én 
azt javasolnám, hogy szakértői egyeztetést e tekintetben tartsunk, és ha nem tudjuk 
egymást meggyőzni arról, hogy mi tartozik ebbe a körbe, akkor folytatjuk itt a jövő 
heti összegző módosító elfogadásakor, mert szerintem nincs olyan nézetkülönbség 
ebben, ami áthidalhatatlan lenne, azzal, hogy egyébként a konkrét esetben a felhívott 
szabályozási tartalom válik eltérővé, és ezért kerül a kétharmados körbe a mi 
meglátásunk szerint ez. De, mondom, nem politikai kérdés, hanem abszolút jogi 
kérdés, ezért ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy ebből még akár egyetértésre is 
tudunk jutni, és a sarkalatossági záradék tekintetében az összegző módosító jövő heti 
elfogadásakor tudjuk korrigálni a záradékot, ha kell egyáltalán.  

A többi kérdésben pedig megadnám a szót államtitkár úrnak.  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. A 37. az első, ha jól jegyeztem. A 37. pont tartalmilag arról szól, hogy van 
egy viszonylag szűk létszámú állomány, a tartalékállomány, amelynek a járandóságát 
a beterjesztett tervezet a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból tervezte fedezni, azonban 
rájöttünk arra, hogy ha a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból fedeznénk, ahhoz az Flt.-
hez, tehát egy másik törvényhez is hozzá kellene nyúlni. Másik törvényhez viszont 
nem lehet hozzányúlni a tárgyalás jelenlegi szakaszában. Ezért két lehetőségünk volt: 
vagy az egészet kiütjük, és majd eme törvényt meg az Flt.-t valamelyik tavaszi, más 
törvényben módosítjuk… - ezt választottuk, tudniillik az Flt.-módosítás nélkül 
ellentmondásos lenne két törvény. Tehát ennek technikai oka volt, ezért inkább 
tudomásul vesszük, hogy pillanatnyilag fizetjük saját költségvetésből, és majd 
megteremtjük egy más törvénynél az összhangot. 

A 40. §-t illetően: a (3) bekezdéses módosításra azért került sor, mert a (3) és a 
(2) bekezdés lényegében félig fedte egymást - ugye, ahogy szó is volt arról - a 
gazdasági szervezet munkavégzéssel járó jogviszonya tekintetében. És van egy újabb 
(4) bekezdés. Ha a kérdés az, hogy ami a (3) bekezdésben fel van sorolva, azt meg 
lehet-e tiltani vagy sem, akkor azt mondom, hogy meg lehet, tudniillik a (3) bekezdés 
előtt van egy (2) bekezdés a törvény törzsszövegében, az azt mondja, hogy engedéllyel 
létesíthető munkavégzési kötelezettséggel járó jogviszony. Ugye, a (3) bekezdés az a 
tudomásszerzés forrásáról szól, mert úgy szerzek róla tudomást, hogyha az illető a 
(3) bekezdés alapján ezeket bejelenti. Tehát ezt meg lehet tiltani. Tehát a 
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(2) bekezdés, hogy állomány tagja csak engedéllyel létesíthet. A (4) bekezdés nem 
munkavégzéssel együtt járó jogviszony, itt csak bejelentési kötelezettség van. (Zaj.) 

A 45. pontot illetően: a 350 óra legjobb emlékezetem szerint - mert az hangzott 
el, hogy ez a 350 óra túlmunka ez sok - az EU-irányelvnek megfelelő felső határ. 
Szerintem nem lépjük túl az EU-irányelvben lévő felső határt.  

A kérdés az, hogy egyenrangú fél a munkáltató és a munkavállaló is lehet-e 
bármilyen kérdésben - ez most szimbolikus, hogy pont itt egy kamatkérdésről van szó 
-, lehet-e bármilyen kérdésben megállapodást előírni a számukra. Kezdjük úgy, hogy 
maga a munkajogviszony vagy bármilyen foglalkoztatási jogviszony egy 
megállapodással kezdődik, azzal kezdődik, hogy két egyenrangú fél leül egymással 
szemben és megállapodnak bármiről. Tehát a válaszom az, hogy igen, ez csak az 
alátámasztása volt. És nem ez az egyetlen a különböző munka jellegű jogviszonyok 
között, a munka törvénykönyv, a közalkalmazotti törvény, sorolhatnám még, hogy mi 
az, ami pont megállapodás. Tehát konszenzusról szól, konszenzusról beszél. Tehát 
igen, komolyan gondolom a konszenzust, komolyan gondolom azt, hogy egyik 
oldalról… Hogy mondjam? (Folyamatos zaj.) Az egész munka törvénykönyve arról 
szól, hogy a gazdaságilag nem azonos helyzetben lévő két félnek törvényileg… 

 
ELNÖK: Elnézést, csöndet kérek szépen, mert a folyamatos beszélgetéstől nem 

lehet hallani államtitkár úr válaszát! Parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az 

egész munka törvénykönyve általában, nyolcvan-kilencven éve, amióta létezik, 
szerintem arról szól, hogy addig, amíg a polgári törvénykönyv két mellérendeltségben 
lévő felet modellez le, miután a munka világában nem teljesen egyenrangúak a felek, 
ezért a különböző foglalkoztatási törvények Európa különböző országaiban olyan 
pluszszabályokat hoznak be a munka törvénykönyvében lévőkhöz képest, amivel a 
gazdaságilag gyengébb pozícióban lévő fél pozícióit felerősítik, és a felerősítéssel válik 
tulajdonképpen egyenrangúvá. Az persze már egyénfüggő meg jellemfüggő, hogy ezt 
ki mennyire gyakorolja. De ez nem jogalkotási kérdés.  

A 63. módosító arról szól, hogy akik a köztársasági elnök úr védelmét látták el, 
április 1-jétől átmennek - a személyvédelem, mert az objektumvédelem idáig is a 
Készenléti Rendőrségnél volt - a Készenléti Rendőrséghez, és akkor hogy alakul a 
bérük. Azt jelezni szeretném, hogy magában a törvénynek a törzsszövegében 
egyébként is benne van egy maximum 650 százalékos pótlék. Ez ahhoz a pótlékhoz 
képest egy pluszpótlékfajta lett volna. Az a pótlék meg, amit egyetlen módosító 
indítvány se érint, azért kell, hogy a mostani jövedelmi viszonyok, jövedelmi arányok, 
ha úgy tetszik, a rendőrségen belül, tehát a jelenleg létezők megmaradjanak, meg 
ugye ez a három illetményelemnek az egyik alapja. Na most, a végrehajtási rendelet 
fogja majd meghatározni, hogy ezt a törvény törzsszövegében meglévő maximum 
650 százalékos pótlékot a különböző értékű munkakörök között, úgy mondjuk, hogy 
osztja szét a jogalkotó, azaz a kormány, illetőleg a belügyminiszter. Most azt 
feltételezve - és ez most hipotetikus, mert a végrehajtási rendeletek nem készülhettek 
el -, hogy azok, akik a TEK-nél voltak, és személyvédelmi feladatot láttak el, 
megkapnák a végrehajtási rendeletekben ezt a 650 százalékot - megint mondom, ez 
nem ez a 650 százalék, mert két ilyen pótlék van -, akkor még az én számításom 
szerint olyan 15 és 45 ezer forint között keresnének kevesebbet - attól függ, mert ott is 
többféle beosztás van -, mint a TEK-nél. Tehát ez a 800-900 ezer forint közötti 
fizetéshez képest, ez megint hipotetikus, mert személyfüggő meg szolgálatiidő-függő 
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meg sok mindentől függ, de mondjuk úgy, hogy egy bő 800 ezer forintos fizetéshez 
képest ez a 15 és 45 ezer forint közötti veszteség nem biztos, hogy számottevő.  

A másik szempont, hogy a TEK-nél is van egy bérszínvonal. Egy szervezeten 
belül a szervezet körülményeit, bér- és egyéb körülményeit viselniük kell azoknak is, 
akik odakerülnek. Ezzel a szabállyal a másik szervezetbe való beilleszkedés is 
elősegíthető, hiszen nem kapnák meg egy az egyben ugyanazt a pénzt, amit a 
köztársasági elnöknél megkaptak, viszont a fizetéscsökkenés, mondom, maximum 
40 ezer forint lenne, tehát olyan 4-5 százalékos lenne a fizetésekhez képest. Kevesebb 
lenne, legfeljebb 40 ezerrel. Ez a konkrét válaszom. 

A 66. §, ha megnézzük, hova helyeztük be, csak a titkosszolgálatokra 
vonatkozik, tehát a három titkosszolgálatra vonatkozik, semmi másra nem. A fő 
szabály az, hogy a közszolgálat átjárható; tehát ha valaki átjön a 
kormánytisztviselőktől, egyik Hszt.-szervtől a másikhoz, átjön a honvédségtől, 
lényegében a Közszolgálati Egyetem kapcsán meg a szakvizsgák majdnem teljes 
egyenértékűségének az elismerése kapcsán tulajdonképpen, mondhatni azt, olyan 
tudással rendelkezik, hogy nem kell kipróbálni az illetőt. Viszont a 
titkosszolgálatoknál azért elég sajátos munkakörök vannak, ezért ott megadnánk ezt a 
lehetőséget a próbaidő kikötésére. Ez erről szól. Valóban az ötpártin ez egyébként 
nem került szóba, később került bele. 

(A jegyzetei között lapozgatva:) Én itt többet nem látok. 
A 2. sorszámú módosító 2. pontja kapcsán megismétlem először azt, amit az 

ötpártin is mondtam, mert ez valóban ott is fölmerült. Két eltérő típusú 
érdekképviselet van. Az egyiket úgy hívják, hogy szakszervezet; a szakszervezet a 
munkakörülményekkel, fizetéssel kapcsolatos érdekeket képviseli és viszi fel a 
munkáltató szintjére. A másik típusú érdekképviselet - amelyik, azt hiszem, három 
éve létezik, ha jól emlékszem - a kar. A karnak ettől teljesen eltérő érdek-képviseleti 
funkciója van: a munka minőségének a javítása; mondja meg azt, hogy a szakmai 
szabályokat hogyan lehet jobban alkalmazni, hogyan lehet jobban, eredményesebben 
nyomozni, és így tovább, és így tovább. Tehát amíg az egyik egy szociális érdek-
képviseleti funkció, addig a másik egy szakmai; nagyon-nagyon eltérnek egymástól.  

A Rendvédelmi Karnál azt tapasztaltuk, hogy miután a szakszervezeti 
tisztségviselők, szakszervezeti tagok igen jelentős számban vettek részt a 
Rendvédelmi Kar tisztségviselői között, ezért az a funkció, amiért a kart létrehozták, 
hogy szakmai érdekképviselet legyen, nem igazán érvényesül; átment szakszervezeti, 
munkakörülmények javítását meg fizetésemelést kérő érdek-képviseleti szervbe. És 
mi azt gondoljuk, hogy ez diszfunkció; és ha nem működik úgy egy testület, mint 
amiért létrehozták, akkor ott valamilyen probléma van, ott valamin változtatni kell. 
Mi abban láttuk a problémát, hogy a személyi összefonódás miatt azok, akik egy 
meghatározott szervezetnek voltak a tagjai, ugyanazokat az értékeket hozták át a 
másik szervezethez, holott a másik szervezetnek teljesen más a funkciója, és így 
teljesen más értékek mentén kellene működnie. 

Arra a kérdésre pedig, hogy akkor a Kormánytisztviselői Karnál ez miért nincs 
így: a Kormánytisztviselői Karnál vélhetően nem jelezték ezt az anomáliát. Mi a 
Rendvédelmi Karnál ezt éreztük. Tehát ez az indoka annak, hogy nem támogatjuk ezt 
a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először Szilágyi képviselő úrnak adom meg a szót. 

Parancsoljon! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Amelyeket 
kikértünk és kérjük róluk majd a külön szavazást, azokról szeretnék beszélni és 
véleményt is kapni.  

Az egyik a 39., amely arról szól, hogy a rendvédelmi szerv hivatásos 
állományának tagja szolgálatteljesítése közben különböző technikai ellenőrzésekkel 
megfigyelhető, tehát képrögzítő, hangrögzítő, valamint kép- és hangrögzítő eszközzel.  

A Jobbiknak kiemelt célja, hogy Magyarországon minél inkább visszaszorítsa a 
korrupciót, de véleményünk szerint nem biztos, hogy ezzel a rendelkezéssel adott 
esetben hatásosan tudunk harcolni a korrupció ellen. Egy viszont biztos: egy ilyen 
szolgálat alatt olyan adatok juthatnak a megfigyelők birtokába, úgy ráadásul, hogy 
még csak gyanú sem kell arra ebben az esetben, hogy valaki korrupt lenne, vagy 
valamilyen bűncselekményre utaló jel lenne, hanem egyszerűen szúrópróbaszerűen 
bárkire lehet alkalmazni. Ezért mi szabadságjogi korlátozást érzünk ebben, hiszen 
akár magánéleti dolgokról is beszélgethetnek, akár egészségügyi problémákról is 
egymás között akár szolgálat közben, mi ezért nem tartjuk annyira jónak ezt a 
rendelkezést. Úgy érzem tehát, hogy jó lenne, ha ezt esetleg átgondolnák.  

A másik a 66-ossal kapcsolatos, bár most mondta, hogy ez csak a polgári 
titkosszolgálatokra vonatkozik, ha valaki oda menne át a közalkalmazotti, igazságügyi 
vagy közszolgálati jogviszonyból vagy a Magyar Honvédség kötelékéből, hivatásos 
katonai állományából. De a 34. § (2) bekezdésében ugyanúgy benne van és benne 
marad, amivel szintén nem értünk egyet, hogy „ha a szolgálati viszony köztisztviselői 
jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból vagy igazságügyi alkalmazotti 
jogviszonyból áthelyezéssel létesül”, a próbaidő kikötése itt ráadásul kötelező, itt is 
hat hónap volt eddig, csak most egy kicsit könnyítettek, „legfeljebb hat hónap” 
időtartamra. Itt a következő a probléma, de mind a két esetben problémának tartjuk.  

Valaki ezekben a jogviszonyokban hosszú időt eltölt, és ott tényleg 
megelégedésre végzi a munkáját, meg vannak vele elégedve, de valami oknál fogva 
váltani szeretne. Abban az esetben, ha itt egy próbaidő alatt, ami szintén benne van a 
törvényben, és azt mondja ki a törvény róla, hogy a próbaidő alatt bármelyik fél - azt 
hiszem, a 31-es talán… (Lapozgat a jegyzetei között.) Tehát idézem: „A próbaidő alatt 
a szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal 
megszüntetheti.” Tehát az alapeset: mondjuk, eltölt tíz-tizenöt évet valaki ebben a 
jogviszonyban, váltani kívánna, próbaidő hatálya alá kerül, és mondjuk két hónap 
múlva felmondanak neki - abban a pillanatban elveszíti azt a lehetőséget, hogy az 
eltöltött tizenöt év után bármilyen végkielégítést kapjon. Tehát mindenféle indoklás 
nélkül felmondhatnak neki, és elvileg az a tizenöt év munkaviszony, amely után 
jogosan járna egyébként bármilyen végkielégítés, számára nem áll fenn. Ezért 
szeretnénk, ha ezt is átgondolnák, és tényleg valamilyen módon kitalálnánk erre egy 
megoldást, hiszen nem várható el szerintem emberektől az, hogy ennyire 
kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek, még akkor sem, ha esetleg ők saját maguk is 
szeretnék ezt a váltást, hiszen lehet bármilyen ok, ön is elmondta az előbb, hogy lehet 
annak bármilyen oka, ami miatt a próbaidő alatt úgy döntenek, hogy nem kívánnak 
velük a továbbiakban jogviszonyt létesíteni.  

Ezért kérném szépen tehát erre a kettőre a külön szavazást. Annyit még 
megjegyeznék, hogy azt viszont értékeljük maximálisan, hogy a törvény tárgyalásánál 
valóban voltak egyeztetések, a Jobbik Magyarországért Mozgalom észrevételeit is 
figyelembe vették, és nagyon sok javaslatunkat be is építették ebbe a törvénybe. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további felszólalási szándék? Harangozó 
képviselő úrnak jelzem, hogy a számok alatti két gomb közül a bal oldali kisebbikkel 
szót lehet kérni, és akkor nem kell… (Jelzésre:) Akkor a naggyal lehet szót kérni, 
bocsánat (Derültség.), tehát a nagy gombbal. 

Révész Máriusz képviselő úr következik, utána pedig Harangozó képviselő úr. 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Inkább Harangozó képviselő úr kezdje! 
 
ELNÖK: Révész Máriusz visszalépett. Harangozó képviselő úré a szó. 

Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Szeretnék először reagálni, majd utána még a saját javaslatainkról beszélni, illetve 
visszakérdeznék egy dologban.  

Amiben reagálni szeretnék, államtitkár úr, az az, hogy amit az MRK-ra érvként 
elmondott, azt már hallottuk sokszor az elmúlt napokban, hetekben. Tudja, alapvető 
különbség, hogy ezzel ellentétes, az ön érvelésével ellentétes, azt kizáró döntést hozott 
a magyar kormány múlt héten, amikor a Magyar Kormánytisztviselői Kar 
tekintetében az igazságügyi miniszter javaslatára ugyanezt a szövegszerű módosítót, 
amit ehhez beadtam, elfogadták, sőt támogatták a magyar kormány nevében. Ezen 
túlmenően támogatta ezt a Fidesz országgyűlési frakciója, majd kedden az egész 
Országgyűlés megszavazta. Tehát amit ön mond, azt mondta hetekig, értem. De van 
egy pont, amikortól azért tarthatatlan, amit ön mond, mert ezzel ellentétes döntést 
hozott az ön kormánya és ez a bizottság, illetve az Országgyűlés is. 

Amit az MRK működésével kapcsolatosan ön mond, államtitkár úr, az 
szerintem kiforgatása az elmúlt éveknek. Önök az MRK-ról szóló szabályokat a Hszt.-
ben első alkalommal most fogják módosítani a tapasztalatok alapján, de az MRK 
eddig szakmai és érdekvédelmi szervezetként lett létrehozva, államtitkár úr. Tehát 
nem hiszem, hogy a BM-nek vagy a kormánynak bármilyen kifogása lehet az MRK 
jelenlegi vezetésének, tagjainak működésével kapcsolatban akkor, amikor a jelenleg 
hatályos szabályok szerint ez még ma is egy érdekvédelmi és szakmai szervezet. Egy 
csomó szakszervezeti jogot egyébként beleírtak az MRK jogkörébe, majd most veszik 
ki ezzel a törvénnyel. Tehát azért - hogy mondjam? - csúnyán nézni az MRK-ra, mert 
a saját jelenlegi törvényük alapján érdekvédelmi tevékenységet is elláttak, bár én sok 
hírét ennek egyébként nem hallottam, de biztosan elláttak, az szerintem teljesen 
igazságtalan, mert az önök törvénye erről szól. Ha ezt elfogadja a parlament, 
mostantól önök kizárják, és világosan szétszedik.  

Ehhez kapcsolódva szeretnék akkor visszakérdezni. Államtitkár úr, legyen 
kedves, tényleg őszintén válaszoljon nekem: miért zárja ki ön, hogy aki egy 
szakszervezet megválasztott tisztségviselője, az bármilyen szakmai tudással 
rendelkezhet? Tehát ha valaki szakszervezeti vezető, akkor nem lehet fogalma a 
rendőr, a bv-s vagy egyéb más szakmákról? Ő valószínűleg teljesen hülye a 
szakmájához, azért ment szakszervezeti vezetőnek? Ezt állítja a kormány? 
Rendszerszerűen kizárta azt, hogy ha valakit megválasztanak szakszervezeti 
vezetőnek, az egyébként egy kiváló szakember a testületen belül, és rengeteg 
hozzáadott értéke tud lenni MRK-vezetőként is? Teszem hozzá, olyan MRK-
vezetőként, akit szintén választanak, a Rendvédelmi Kar tagjai, vagyis az összes 
rendvédelmis, ők választják. Majd eldöntik a választáson, gondolom, hogy szerintük 
jó szakember-e vagy sem. Tehát szerintem teljesen dehonesztáló ez az érvelés, amit 
ön mond, ugyanis ez azt jelenti, hogy egy szakszervezeti vezető nem lehet jó 
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szakember, és semmiféleképpen nem tud az MRK szakmai munkájában részt venni. 
Ez a másik, ami szerintem kifejezetten nem kurrens az ön érvelésében. De a 
legfontosabb, mondom, az, hogy ezzel ellentétesen döntött a kormány múlt héten és a 
magyar Országgyűlés ezen a héten. 

Gyorsan azok közül, amit elmondott még, szeretnék reagálni egy-két dologra. A 
37. pontban szerintem, és most nézek az elnök úrra, arról van szó, hogy akit 
tartalékállományba tesznek, az honnan fog vagy fog-e kapni fizetést. Azt mondja az 
államtitkár úr, hogy az a baj, hogy ezt most vették észre, vagy teljesen mindegy, de 
hogy túlterjeszkedő lenne a javaslat, ha érdemben akarnák megoldani. Én úgy tudom, 
hogy ez a bizottság pont arra van, hogy ha ilyen ok van, akkor túlterjeszkedő 
javaslatot is megszavazhat, ha abban konszenzus van, és annak van értelme. 
Államtitkár úr, azt mondta, hogy ezt így behegesztgetjük, ami nem jó megoldás, de 
majd akkor megint megnyitjuk ezt a törvényt kicsit később, és egy másik törvényben 
megint módosítjuk azt, amit most új törvényként létrehozunk.  

Nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de ha már az emberek fizetéséről és 
annak fedezetéről van szó, a másik kérdésem az lett volna, hogy ha most önök beírják, 
hogy a hivatásos állomány tagját azon rendvédelmi szerv költségvetéséből fogják 
fizetni, amelyiknek a tagja volt korábban, akkor ez az idei költségvetésben hol van 
benne. Gondolom, sehol. Tehát akkor vagy pluszpénzt kell adni majd a rendvédelmi 
szerveknek, vagy majd megint, nem tudom, min, az autók benzinén vagy valamin 
spórolni kell, hogy ki tudják ezt fizetni, de semmiképpen nem jó megoldás. Miután az 
elnök úr azt mondta, hogy visszatérünk még a jövő héten erre a törvényre, én nem 
tudom, hogy van-e még rá megoldás, de ebben szívesen lennénk partnerek, hogy akár 
túlterjeszkedőt is, de olyat hozzanak ide, ami végleges megoldásnak számít, és az 
emberek biztosan pénzhez jutnak, a rendvédelmi szervek költségvetését pedig nem 
fogja olyan dolog terhelni, ami nincs betervezve. Ez csak egy javaslat volt. 

A 40. pontnál, államtitkár úr, szerintem alapvető probléma, hogy amit ön 
elmondott, az egy jogértelmezési kérdés, amit én sem így látok, de az a rossz hírem 
van, hogy a saját kollégái sem így láttak a Honvédelmi és rendészeti bizottsági ülésen. 
Ha az államtitkár és a helyettes államtitkár nem ugyanúgy értelmezi ezt a szabályt, 
akkor mit fogunk elvárni azoktól a rendőröktől, bv-sektől, tűzoltóktól, akikre ez a 
szabály vonatkozik? Van egy alapvető elv: ez a lex specialis derogat legi generali. A 
generális szabály az, hogy engedélyeztetni kell mindent. Ehhez képest speciális 
szabályok következnek, amelyek a mi értelmezésünk szerint igenis kiveszik az 
engedélykötelesből, és speciális szabályként azt mondja, hogy nem engedélyezni, 
hanem csak bejelenteni kell a következőket. És akkor itt van az a), b) pont, illetve az 
önök 41. §-a, szerintem az is arra vonatkozik mint ilyenre, mert azt mondja, hogy csak 
az állományilletékes parancsnoknak köteles bejelenteni. A mi általános 
jogértelmezésünk szerint ha egy fő szabály alatt speciális szabályok vannak, amelyek 
nyelvtanilag is kizárják a fő szabályt, akkor ez azt jelenti, hogy kiveszi a hatálya alól. 
Egyébként logikailag más értelme meg nincs is, mert amit az államtitkár úr mondott, 
hogy be kell jelenteni ahhoz, hogy engedélyeztessük, ez van pont fordítva. 
Engedélyeztetni nem lehet úgy, hogy az ember nem jelenti be. Hát honnan tudná 
egyébként, mire ad engedélyt a hivatásos szerv, ha az ember nem jelenti be? Itt pont 
az volt a szándék, hogy csak bejelenteni kelljen, ne engedélyezni. Ez a szabály 
megítélésünk szerint ezt jelenti, egyébként helyesen jelenti ezt azzal, hogy a c) pontot 
önök kiveszik belőle. 

Például - még egyszer mondom, hogy a többiek is értsék - a szolgálati időn 
kívül sporttal vagy ismeretterjesztéssel összefüggő, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony létesítését engedélyeztetni kelljen? Tehát hogy meg kelljen 
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engedélyeztetnem a parancsnokommal, hogy én tornaórát tartsak mondjuk 
rendőrként munkaidőn kívül, ez szerintem nonszensz. Nyilván azért rakták ide be, 
hogy ezt csak bejelenteni kelljen, nem engedélyeztetni. Egyébként fontos tud lenni ez 
a kérdés, akármennyire is uncsinak tűnik itt, legalábbis a munkavállalók érdeke 
tekintetében fontos. 

A 49. pontnál az elméleti fejtegetését azért hallgattam élvezettel, államtitkár 
úr, mert azt támasztotta alá, amit én mondtam, tehát hogy nem véletlenül van munka 
törvénykönyve, meg nem véletlenül van egyéb szolgálati jogviszonyról szóló törvény. 
Ezekben a törvényekben adnak több jogosítványt, és próbálják kompenzálni a 
munkavállalóknak azt, hogy egyébként kiszolgáltatottan állnak ott a puszta közepén 
egyedül egy óriási céggel vagy éppen az állammal szemben. Tehát én köszönöm, hogy 
megérvelte azt, amit kérdeztem. Itt ráadásul nem a munkaviszony elfogadása vagy 
nem elfogadása a kérdés, hanem egy kamatszint. Mint sok más pontban a 
törvényben, nekünk itt is az az aggályunk, hogy megint diszkrecionális erőből való 
pozíció tekintetében adunk egy olyan lehetőséget, ahol a parancsnok akár 
visszaélésszerűen is használhatja ezt mindenféle következmény nélkül, államtitkár úr. 
Tehát ha azt mondja a parancsnok, hogy 340 ezer százalékos kamaton kívánom neked 
adni, mert egyébként is utálom a pofádat, akkor ugye, nagyjából ez a helyzet lesz. Ha 
azonban törvényben vagy rendeletben van, hogy tól-ig, vagy hogy mennyi ez a kamat, 
akkor ez egy garanciát ad, egyébként - teszem hozzá - mind a két félnek arra, hogy 
visszaélésszerűen ezt nem lehet használni. De értettem, hogy ebben sem volt 
nyitottság, csak szerettem volna elmondani. 

Visszatérve a 63. pontra, államtitkár úr, ott a TEK-esek pénzéről van szó. Ön 
most azt mondta, hogy ezeknek a kollégáknak, akik Áder János mellett kitartottak… 
Mert beszéljünk konkrétan, semmi másról nem szól ez a szabály, ez már a HRB-n is 
elhangzott, ezekről az emberekről szól. Ezeknek ön szerint 15 000-40 000 forint 
bércsökkenés nem számít. Szerintem annyit keresnek, mint ön, államtitkár úr. 
Nagyjából, ha jól értettem, 900 ezer-1 millió között mint államtitkár. Nem tudom, ha 
reggel bemenne a főnöke, és közölné önnel, hogy 15-40 ezret levonnék a fizetéséből, 
államtitkár úr, mert, mit tudom én, kell a pénz akár benzinre vagy valamire, akkor ön 
ehhez mit szólna. De szerintem ez így egy eléggé nehezen tartható érvelés. Egy. 

Kettő: ezt már a Honvédelmi és rendészeti bizottságban az ön kollégái, a 
Belügyminisztérium hivatalos képviselői a jegyzőkönyvbe mondták. Azért van ez a 
szabály, mert ez a 100-650 százalékos eltérítés az alap 100-650 százalékos eltérítésen 
felül szükséges ahhoz, hogy a TEK-es és a rendőrfizetést összhangba tudják hozni. Én 
vetettem föl ezt a kérdést - amiket most elmondott államtitkár úr, pont azt mondtam 
én ott el -, és azért vagyunk ma itt ezzel a szabállyal, mert Kósa elnök úr levetette ezt a 
kérdést, mert azt mondta, hogy ezt azért körül kell járni, és arról volt szó, hogy 
hoznak egy olyat, amelyik ezt megnyugtatóan rendezi, de azért nem ilyen 
intervallumok között.  

Szóval ha ez így, ahogy most önök javasolják, átmegy, egyet érünk el: azt, hogy 
ezeknek az embereknek csökken a fizetésük, és világossá válik az emberek számára is, 
hogy ugyanazt a munkát végzik, még egyszer mondom, ugyanazt az államfőt őrzik, 
csak rendőrként ennyivel kevesebbért fogják csinálni. Kettő: azt teszi világossá 
mindenki számára, amit az előbb is elmondtam, hogy a TEK-esek ugyanazt a melót, 
mint amit a rendőrök csinálnak, mennyivel több pénzért csinálják; ennél jobban 
semmi nem mutat rá erre a kérdésre. És a nap végén természetesen azoknak, akik 
Áder János mellett maradtak, fizetéscsökkenés jár - ez a javaslatuk lényege. 

A 66. pontnál a jobbikos kolléga szerintem pont ugyanerre hívta fel a 
figyelmet, hogy nem az a kérdés, hogy neki próbaidőt írunk-e elő, hanem az, hogy a 
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próbaidő megszüntetésével maga a munkaviszony, a jogviszony is megszűnik, tehát az 
utcára teszik. Valaki 15 évig rendőr volt, 20 évig rendőr volt, 25 évig rendőr volt, 
tökmindegy, átmegy a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz, mostani nevén 
Alkotmányvédelmi Hivatalhoz, próbaidőre fölveszik, a próbaidő alatt kirúgják, akkor 
ő rendőrnek se megy vissza, hanem az utcára megy. Ez a mi problémánk, hogy ezt 
legalább akkor - én úgy értettem, hogy nem ez a szándék, hanem az, hogy a próbaidő 
kötelező legyen, de a próbaidő jogviszonyával együtt jár ma fő szabályként, hogy az 
utcára megy az ember. Na most akkor biztos sokan fognak sorba állni az 
államigazgatás területéről meg a rendvédelem területéről is, hogy a nemzetbiztonsági 
szolgálatokhoz átmehessenek azzal, hogy évtizedek ledolgozása után egyébként bárki 
kénye-kedve szerint, az ő parancsnokuk kénye-kedve szerint az utcára kerülhetnek 
hat hónapon belül, ha valakinek nem tetszik az, amit csinálnak. Szerintem nem ez 
volt a szándék, államtitkár úr, ha meg nem ez volt a szándék, akkor valamilyen 
speciális szabályt bele kellene ebbe tenni.  

Ráadásul az a bajom - még egyszer mondom -, hogy mivel nem hülyék ezek az 
emberek, nemcsak a törvényt olvassák, hanem egymás közt is futótűzként végig fog 
menni. És ki fog jelentkezni a szolgálatokhoz - egy jó minőségű, jól kvalifikált ember - 
annak tudatában, hogy egyébként bármikor kirúghatják, és az utcára kerülhet? 
Szerintem ez továbbra sem jó. Azt hiszem, hogy ebben a paksamétában más nem volt.  

Engedjék meg, hogy nagyon gyorsan a saját javaslatunkról szóljak. Az 1. pont 
nálunk - még egyszer mondom - a törvény támogathatóságának az egyik legfontosabb 
sarokköve. Az egy alkotmányellenes állapot, hogy négy rövid bekezdéssel felülírják azt 
az alapvető alkotmányos garanciát, ami világossá teszi, hogy melyik rendvédelmi 
szervnek van nyomozati jogköre, és melyiknek nincs, melyik az, amelyik 
titkosszolgálati eszközöket használ, és melyik az, amelyik nyílt nyomozati jogkörrel 
rendelkezik, és garanciálisan ezeket elválasztják egymástól. Ezzel a négy rövid 
bekezdéssel önök ezt úgy, ahogy van, felülírják. Jelenleg is ez van a törvényben 
egyébként, valóban, néhány éve rakták bele, és mint látjuk, az életben ezt használják 
is. Ezt a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén is elmondtam. Amiről 
tudomásunk van például nemzetbiztonsági bizottsági tagként, azok kizárólag a 
politikát, kizárólag egyébként a jelenlegi ellenzéket érintő ügyek, ahol titkosszolgálati 
eszközt használó nemzeti védelmi szolgálatos munkatársakat átvezényeltek az 
ügyészséghez, és ugyanabban az ügyben például kihallgatást foganatosítottak. 
Alapvető garanciális szabály, amióta van demokrácia és jogállam, hogy ilyen nincs. 
Ezért van a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak csak felderítő jogköre, a rendőrségnek meg 
az ügyészségnek meg nyomozati jogköre, és a kettő egymástól világosan elválik. Ezzel 
a szabállyal önök azt érik el, hogy persze szervezeti szinten ezt fönntartják látszatra, 
de konkrétan Kovács Béla főtörzs NVSZ-esként végigfigyeli - lehallgatja meg 
bekamerázza, meg nem tudom, mit csinál - a kedves delikvenst, majd utána 
átvezénylik ugyanezt az embert az ügyészséghez, és ugyanabban az ügyben nyomozati 
cselekményeket is foganatosít, ami egyébként, mi azt mondjuk, elképesztő, és sajnos 
láttuk már, hogy ezzel élnek, sőt visszaélnek - és nagyon keményen - az elmúlt 
években. Nekem meggyőződésem, hogy ennek lesz következménye mindenkire, aki 
érintett ezekben az ügyekben, tehát szerintem ezt nem lehet majd megúszni, 
akármilyen szabály van ideírva. De én azt gondolom, hogy ennek a törvénypontnak ki 
kell innen kerülnie.  

A 2.-ről beszéltünk. 
A 4. pont szintén elvi szintű kérdés. Azt kértük és azt kérjük, hogy a 

szakszervezeti jogosítványok kerüljenek vissza a hivatásosokról szóló törvénybe. 
Annyiban engedékenyebbek vagyunk, mint például az LMP volt, hogy megértjük, 
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hogy a jelenlegi kormány máshogy közelít ehhez a kérdéshez, ezért nem a 2011 előtti, 
a mi kormányunk alatt egyébként biztosított szakszervezeti jogokat adjuk ebben a 
javaslatban vissza - ez volt a szakszervezetek kérése is -, hanem kompromisszumosan 
azt javasoljuk, hogy a jelenleg a munka törvénykönyvében meglévő, a jelenleg a 
munka törvénykönyve alapján működő szakszervezetek jogosítványai jelenjenek meg 
a rendvédelmi szakszervezetek tekintetében. Ez semmi másról nem szól, mint 
munkaidő-kedvezményről, meg arról szól egyébként, hogy a szervvel kötött 
megállapodás alapján a munkáltató helyiségeit érdek-képviseleti tevékenység céljából 
lehessen használni. Ezek a legalapvetőbb kérdések és szabályok, amik eldöntik, hogy 
önök agyon akarják nyomni és el akarják lehetetleníteni a szakszervezeteket, vagy azt 
akarják, hogy tisztességes körülmények között legyen érdekképviselet a saját 
munkavállalóik tekintetében. 

A 6. pont a 2-essel összefügg. 
A 7. pont az utolsó, ez pedig arról szól - és ezen is hosszú vita volt az ötpártin is 

meg a Honvédelmi és rendészeti bizottságban is -, hogy amióta önök a szolgálati 
nyugdíjrendszert megszüntették, azóta ehelyett még fizikai, pszichikai vagy 
egészségügyi alkalmatlanság esetére sem hoztak be semmilyen védelmet az 
állománynak. Tehát 2012. január 1. óta akit fizikai, egészségügyi vagy pszichikai 
alkalmatlansága miatt leszerelnek, az az utcára megy; lehet, hogy 25 év után az utcára 
megy. Sem járadékot, sem ellátást, semmit nem kap, pedig általában ezeknél a 
fegyveres szervekénél a fizikai, egészségügyi és pszichikai alkalmatlanság az ott 
eltöltött évek és évtizedek szolgálata miatt szokott bekövetkezni, és nem abból az 
okból, mint például amit Kósa elnök úr mondott, hogy évtizedekig alkoholista. Nem! 
Abból szokott fakadni, hogy olyan fizikai, lelki és egyéb megterheléssel jár ez a 
munka, ami miatt egyébként ezek az emberek általában a nyugdíjkorhatárt sem 
szokták megélni, azért ezt pontosan tudjuk. 

Ma az a rendszer van, és információink vannak konkrétan a testülettől, hogy 
van, aki - hogy értsék a képviselőtársaim is - mondjuk életmentőnek számító 
szívműtétet nem mer bevállalni, mert attól fél, hogy a következő egészségügyi 
alkalmassági vizsgán akkor nem megy át, és ha nem megy át, hölgyek, urak, akkor ő 
az utcára kerül. Köszönjük szépen, 25 év szolgálat, 15 év vagy 30 év szolgálat után - de 
inkább a 40-es, 50-es generációt érinti ezt -, köszönjük szépen, hogy eddig szolgáltad 
az országot, nemhogy szolgálati nyugdíjad nincsen, hanem mehetsz a pusztába ki a 
családoddal, mindennel együtt, se ellátást, semmit az égvilágon nem kaphatsz.  

Ezen az nem segít, amit önök mondanak, hogy majd az államigazgatás más 
területein felajánlanak nekik valamit, mert ez nem valódi megoldás, és nem is 
garantált, ez egy lehetőség, tény és való, annyit ér, amennyi valóban megtörténik 
belőle, de nem törvényi garancia arra, hogy ezek az emberek valamit kapjanak.  

Egy utolsó mondat: önök terveznek pontosan erre az esetre biztosítási 
rendszert a BM állományának, ezt többször bejelentette már a miniszter is meg a 
minisztérium is, ezzel elismerve azt, hogy ezeknek az embereknek valamit majd kell 
adni, ha valamilyen egészségügyi vagy fizikai károsodás éri őket. Mi arra adtunk be 
javaslatot, hogy amíg a biztosítási rendszer fel nem áll, a 2012. január 1. óta egyébként 
fennálló állapot közti időszakban lesérült vagy fizikai, szellemi, lelki állapotában 
bekövetkezett változás miatt a testülettől eltávozó emberekre is valami vonatkozzon, 
és nekik valamilyen segítséget adjunk, mert kifejezetten méltatlannak tartjuk azt, 
hogy ők most az átmeneti szabályozás hiánya miatt egyszerűen az utcára kerüljenek. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész képviselő úr kért még szót. Parancsoljon! 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Lassan el lehet gondolkodni a 

bizottságban, hogy a parlamenti mintára az időkeretes hozzászólást bevezessük-e a 
bizottsági ülésen. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Szép!) 

Két dologban mégis szeretnék Harangozó képviselő úrhoz csatlakozni vagy 
kérdezni. Az egyik, hogy számomra a „csak 40 ezer forinttal csökkennek a fizetések” 
indoklás gyakorlatilag elfogadhatatlan. Tehát szerintem ilyen indoklást nem szabad 
tenni. Sok mindent lehet mondani. Ez a problémakör nem először vetődik fel. Lehet 
szerintem azzal indokolni az előterjesztést, hogy a rendőrségen belül nagy 
bérfeszültségek keletkeznének, ha ezt így hagynánk. Ugyanez a probléma merült fel 
azon köztisztviselők esetében, akik az önkormányzattól kerültek át 
kormányhivatalokba. Egyrészt indokolt lenne, hogy ne csökkenjen a fizetésük, 
másrészt viszont egymás mellett ülő emberek esetében, akik ugyanazt a munkát 
végzik, de különböző önkormányzatoktól kerültek oda, akkor elfogadható-e 50, 100 
vagy 150 ezer forintos fizetésemelés. A parlamentben többször nekifutottunk ennek a 
témának. Tehát, ha azzal indokolná ezt, hogy a rendőrségen belül jelentős 
bérfeszültséget okozna, akkor még nagyon nehezen, de elfogadható lenne. Az az 
indoklás, hogy csak 15-40 ezer forinttal csökken abban az esetben, ha a maximális 
pótlékot megkapják, teljesen elfogadhatatlan. 

A másik: lehet, hogy az én figyelmem siklott el az indoklás mellett, de én is 
szeretném megkérdezni Harangozó úrhoz hasonlóan - valóban döntött a parlament a 
múlt héten -, hogy mi az indoka, hogy az MRK esetében mégis, hogy mondjam, más 
döntést akarunk hozni. Tehát mi a különbség? Tehát mi az indoka, hogy az MRK 
esetében nem lehet ugyanazokat a szabályokat alkalmazni, mint amit a múlt heti 
parlamenti döntésben alkalmaztunk? Viszonylag egyszerű a kérdés, nem tenném fel 
olyan bonyolultan, mint Harangozó képviselő úr, de ugyanazt tenném fel: mi a 
különbségtétel indoka? Ha erre egymondatos választ kapunk, akkor azt is 
megköszönöm. Úgy érzem, hogy az előbb ezt a választ vagy nem hallottam, vagy 
elsiklottam felette. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további felszólalót nem látok, ezért a vitát 

lezárom és megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Talán 

kezdeném… 
 
ELNÖK: Bocsánat, államtitkár úr, még egy mondatot, mert egy mondatban 

mentesíteném államtitkár urat a válaszadás alól, magunkra vállalva a felelősséget: a 
37. pontot említette Harangozó képviselő úr, és itt mi voltunk azok, tehát az 
Országgyűlés kérte az előzetes egyeztetés során, hogy miután egyértelműen 
túlterjeszkedő javaslat, ezért ezt így nem tudjuk elfogadni. A belügy jelezte, hogy más 
törvényben ezt június 1-je előtt orvosolni tudja. Ilyenkor egy lehetőség van, hogy az 
Országgyűlés kétharmaddal engedhetne túlterjeszkedést, de ez az eljárás szerintem 
lényegesen bonyolultabb. A belügy ígéretet tett arra, és ezt most államtitkár úr 
megerősítette, hogy semmilyen időbeli veszteségből adódó kár nem fogja az 
érintetteket, a hivatásos állomány tagjait érni. Köszönöm. 

Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Valóban csak ehhez kiegészítésként, mert ez fölmerült, de magában 
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hordozza azt a lehetőséget, hogy akkor két héttel csúszik a kihirdetés. Csak a belügy, 
mert akkor újból… Tehát két héttel csúszik a kihirdetés. Ez a 37. pont. Így is április 
vége a kihirdetés; ha tovább csúszik, ne adj’ isten, május elejére, akkor az azt jelenti, 
amit ötpártin is mondtam, hogy tucatnyi végrehajtási szabályt meg kell alkotni, majd 
ezt követően 60 ezer embert be kell sorolni. Ezek nem mechanikus besorolások, mert 
nem arról van szó, hogy valaki fizetésemelést kap, és akkor egy sablonhatározattal 
mindenkinek 10 százalékkal megemelem a bérét, hanem ott komoly szellemi munka 
lesz minden egyes ember besorolási határozatának az elkészítése. Emiatt nagyon be 
vagyunk szorítva az időbe, és nem kockáztatunk egy kéthetes csúszást a kihirdetésnél. 

Visszatérve az egyéb kérdésekre. Kezdeném talán a 2. sorszámúval. Az 1. pont 
arról szól, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat tagjai odavezényelhetők az 
ügyészséghez. Odavezényelhetők. Mint ahogy képviselő úr is mondta, ez nem új 
szabály, jelenleg is lehetőség van rá. Akkor először nézzük azt, hogy 
alkotmányellenes-e vagy sem. Az alkotmányban ilyen szabályt nem látok. Az ötpártin 
a képviselő úr sem tudott mondani, de ma sem mondott ilyet, tehát nem 
alkotmányellenes, akkor van egy viszonylag szabad cselekvési szabadság. 

Nézzük meg, hogy ütközik-e bármilyen szabályba, ütközik-e a garanciális 
alkotmányos elvekbe! Képviselő úr azt mondta, hogy az, aki felderít, az ne 
nyomozzon, mert az egy alapdolog, tehát miután az NVSZ felderít, az ügyészségen 
belül meg nyomozna, ez alapvető garanciális érdeket sért. Akkor mondom a példát, 
hogy miért nem. Jelenleg a rendőrségen rendőrök dolgoznak a bűnügyi területen. 
Ugyannak a rendőr, aki felderítést végez, bármikor mondhatja a parancsnoka, hogy 
nyomozzon. Ugyanannak KNB-snek, aki végezhet földerítést, bármikor mondhatja a 
parancsnoka, hogy nyomozzon. Bármikor mondhatja, hogy nyomozzon. Most 
bármikor végezhet egy felderítést végző rendőr nyomozati cselekményt. Ugyan miért 
lenne a felderítés meg a nyomozás akár, ha nem is alkotmányossági, de bármilyen 
garanciális szempontból kizáró ok? Nem az. Nem az, mert most sem az. Továbbá, 
elmondtam a példát az ötpártin, de megismétlem: egymástól eltérő eljárásjogi funkció 
a büntetőeljárásban - legalább ilyen mértékben, mint ez - a nyomozás-vádemelés-
vádképviselet. Az az ügyész, aki lenyomozza az ügyet, saját ügyében vádat emel. Sőt, 
nemcsak hogy vádat emel, saját ügyében képviseli a vádat. Hát, akkor meg? Ha ezek a 
funkciók nem ellentétesek, akkor miért lenne ellentétes bármilyen garanciális 
szabállyal? Az ügyészi törvény megengedi, és gyakorolják is egyébként ezt a szabályt. 
Tehát nem érzem, hogy ellentétes lenne. 

Azt meg még kiegészítésül teszem hozzá, hogy amikor nyomoz az odavezényelt 
NVSZ-es, magyarul, nyílt nyomozati cselekményt végez, akkor neki nincs önállósága 
abban az értelemben, hogy ő ügyészségre vezényelt, az ügyésznek alárendelten végzi 
ezt a tevékenységét. Tehát elméleti okokból nem tudom ezt elfogadni. Tehát nem 
érzek benne semmilyen megfontolandó valóságot vagy eltérést nemcsak a 
gyakorlattól, hanem az elmondott, más szakmákban meglévő ugyanilyen 
szabályoktól. Akkor módosítani kellene a Be.-t, hogy az operatív tevékenységet végző 
rendőr ne végezhessen Be. alá eső cselekményt, az ügyészi törvényt is módosítani 
kellene, akkor lenne ez racionális. 

Visszatérve, akkor én is reflektálnék még egyszer a 2. pontra, a szakszervezetre. 
Nem arról van szó - ez az első felvonásban hangzott el, az első felvetésnél -, hogy név 
szerint valaki ellen irányulna. Azért nem irányulhat név szerint valaki ellen, mert van 
egy folyamatos rotáció, van egy folyamatos újraválasztás mind a szakszervezeti 
tisztségekben, mind a kar tisztségeiben. Tehát, ha lenne is ilyen szándék, teljesen 
botor szándék lenne, ezek a személyek folyamatosan cserélődnek. Hogy miért állítom 
azt, hogy az, aki szakszervezeti tisztségviselő, az nem ért a szakmai munkához - 
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dehogy állítom. Én nem azt állítom, hogy nem ért hozzá, lehet, hogy sokkal jobban ért 
hozzá a szakszervezeti tisztségviselő, mint az a személy, akit a Rendvédelmi Kar 
tagjává beválasztottak. A kettő között semmilyen korreláció nincs. Én pusztán csak 
azt állítom, hogy szakszervezeti érdeket képvisel egy nem szakszervezeti szervben. Ezt 
állítom. De nem azt állítom, hogy nem ért a munkához, csak más motiválja egyébként 
a munkához hozzáértő embernek a szavazatát és a cselekményét. 

Kétszer is elhangzott, hogy a parlament egyszer már megszavazta, akkor én 
most harmadszor mondom: a parlament nem arról szavazott. A parlament azt 
mondta, hogy a Kormánytisztviselői Kar működése szempontjából nem okoz 
feszültséget az, ha a szakszervezeti tisztségviselő a Kormánytisztviselői Karnak a 
tisztségviselője. Ez viszont Rendvédelmi Kar, tehát más múltja van, más szakmai 
tevékenysége, más három éve van, ha úgy tetszik. Minden testületnek más az előélete, 
és más a jelenje. Más előélet alapján vonta le a következtetést az előterjesztő a 
Rendvédelmi Kar vonatkozásában, és megint más alapján vonta le a következtetést a 
Kormánytisztviselői Kar vonatkozásában. 

Ha egyszer a Kormánytisztviselői Karnál nem okozott anomáliát, akkor miért 
változtatták meg a szabályt? Nem volt szükséges megváltoztatni. A rendészeti kar 
működésében viszont ez okozott anomáliát. És most akkor kitérek arra is, hogy idáig 
bizonyos szempontból kettős funkciója volt a rendészeti karnak, ugye, volt egy 
szociális és egy szakmai érdekképviselet. Persze, na jó, de ha valaki kizárólag az 
egyikkel nem él, és csak a másikkal él, akkor az csak mondható anomáliának, az 
nemcsak szabályozásbeli kérdés.  

A 4., 5. módosító arra irányult, hogy hozzunk vissza olyan szakszervezeti 
jogosítványokat, amit a három évvel ezelőtti összetételű vagy színű kormány 
deregulált, csak ne a teljeset, hanem annak egy részét. Most csak a következetesség 
okából is ezt valóban nehéz volna megmagyarázni, hogy ha valamit az ember elvi 
alapon egyszer dönt, utána meg félig visszahozza a döntését elvi alapon, mert nem 
arról van szó, hogy technikailag kell kiigazítani valamit - az bármelyikünkkel 
előfordulhat, hogy rosszul fogalmazunk -, de elvi alapon változtat. Azt még egyébként 
hozzá szeretném tenni, hogy emlékezetem szerint 3-4 hónappal ezelőtt az Európa 
Tanácsnak volt itt egy küldöttsége, megnézte azt, hogy az érdek-képviseleti rendszer 
általában hogy működik, és nem kifogásolta ezt a - nevezzük úgy - új típusú 
érdekképviseleti rendszert sem a kormánytisztviselőknél, sem a Hszt.-seknél, tehát 
nem kifogásolta azt, hogy bizonyos szakszervezeti jogosítványokat úgymond 
áttelepített máshová a parlament. Tehát nem mondható, hogy nemzetközi 
egyezménybe ütközik, nem mondható, hogy alkotmányba ütközik, egyébként meg egy 
korábbi döntésnek a nem visszahozását jelenti. 

A 7. pontot illetően pedig azt jelezném - épp az ötpártin elhangzottaknak 
megfelelően is -, hogy ezek az emberek nem kerülnek az utcára, hanem egy olyan 
szabályt vezettünk be, hogy miután pszichikailag alkalmatlan a hivatásos 
munkakörre, tehát nem hivatásos munkakört, hanem a szervnél meglévő 
közalkalmazotti vagy egyéb nem hivatásos munkakört kell a részére felajánlani. Tehát 
én azt gondolom, hogy ez egy korrekt szabály, és akkor még azt hozzáteszem, hogy 
azért van a jogszabályoknak valamilyen rendszere. Önmagában azt, ha valaki kikerül 
alkalmatlanság miatt egy rendszerből, legyen az bányász vagy bárki - az összes többi 
foglalkozásnál milyen háló van? Semmilyen háló nincs. -, és megint vagy 
rendszerében azt mondjuk, hogy a rokkantság meg a kikerülés között minden 
szakmánál és minden foglalkoztatási ágnál építünk egy hálót, vagy ha nem, akkor itt 
miért kifogásoljuk? Ráadásul itt be is tettünk egy könnyítő szabályt, hogy házon belül 
föl kell ajánlani neki civil munkakört.  



26 

A 39. ponttal kapcsolatban - hogy ha technikai eszközzel figyelik őket, akkor 
mik jutnak az illető tudomására - akkor megint egy kicsit menjünk vissza a saját 
emlékezetünkbe. Ez a szabály nem más szabály, mint ami a munka törvénykönyvében 
már létezik, csak egyértelműbben próbáltuk megfogalmazni, mint amit a Tesco és 
más láncok már régen alkalmaznak, és pont azért kellett bevenni a munka 
törvénykönyvébe meg más szabályokba is, hogy ne lehessen visszaélésszerűen 
alkalmazni. Tehát arról van szó - és most külsős példával, nem Hszt.-s példával élve -, 
amikor a dolgozókat más magánmunkáltatók alkalmazzák, ugyanazt a szabályt vettük 
át, mint a munka törvénykönyve. Nehogy már a munkatörvénykönyves szabálynál egy 
sokkal veszélyesebb munkakört ellátó rendőrnél ne lehessen ugyanazt a szabályt 
alkalmazni! Ez furcsa lenne. Egy munkatörvénykönyvest lehet ellenőrizni ilyen 
módon, egy Hszt.-st meg, akinek azért csak nagyobb döntési jogosultsága van, nem 
lehet? Szóval ugyanazt a szabályt vettük át lényegében, csak más megfogalmazásban, 
de ez a lényege, és erről szól, mint például amikor nem túl régen hangsúlyt kapott, 
hogy kamerával látják el azokat a járőröket - legalábbis egy részüket, ahogy az anyagi 
lehetőség engedi -, akik igazoltatnak. Erről szól, hogy a szolgálati tevékenység során 
végzett tevékenységüket - csakúgy, ahogy a munkatörvénykönyveseknél meg az 
alacsonyabb kockázatú beosztásban dolgozóknál -, igen, van lehetőség arra, hogy 
fölvegye és rögzítse, de természetesen, mint ahogyan minden más foglalkoztatási 
ágnál, itt is azon szabályok betartásával, amelyek más jogszabályból - adatvédelmiből 
s a többiből - következnek. (Szilágyi György közbeszól.) Nem, hát azért nagyobb a 
kockázata, mint egy Tesco-segédmunkásnak, szerintem legalábbis. (Szilágyi György 
ismét közbeszól.) 

 
ELNÖK: Ha szabad kérnem a parlamentáris formák betartását, tehát a 

képviselő úr is az államtitkári választ legyen kedves meghallgatni.  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 

próbaidővel kapcsolatban, ami a titkosszolgálatokra vonatkozik, most érvelhetnék 
azzal, amivel Harangozó úrnak érveltem más összefüggésben, hogy nagykorú felnőtt 
emberek vannak, ismerik a jogszabályt, tudják, hogy mire vállalkoznak. Erről szól az 
elmúlt 25 éve a demokráciának, hogy nagykorú felnőtt emberek a jogi lehetőség meg 
egyéb lehetőségeik ismeretében eldöntik, hogy mit lépnek, milyen szerződést kötnek. 
Ez lenne az egyszerűbb válasz, de egyébként ezt komolyan gondolom, hogy ez így is 
van.  

A jelenlegi helyzet az, hogy bármikor bárkivel szemben köthetnek ki próbaidőt, 
bárkivel szemben bármikor, pont most korlátozzuk a próbaidő kikötését, de most ez 
van. Most korlátozzuk a próbaidő kikötését abból az elvi megfontolásból, hogy valahol 
a közszolgálat egységes, és aki a közszolgálatban dolgozik egy más Hszt.-s szervnél, 
annak lehetőség szerint ne kössünk ki próbaidőt. Tehát most ezt a szabályt, a 
próbaidőt, ha úgy tetszik, szigorítjuk, csak a titkosszolgálatoknál tartjuk fenn a 
jelenlegi helyzetet. Egyébként meg természetesen úgy van, mert mi a garancia arra - 
egyébként, ha a titkosszolgálatok létszámát megnézzük, ha összeadom valamennyi 
létszámot, az is egy-, nem kétjegyű ezres létszám, és ennek az utánpótlása meg még 
kevesebb -, ha valaki, mondjuk, egy jó nyomozó, az egyáltalán nem biztos, hogy jó 
hírszerzővé válik. Miért ne lehetne próbaidőt kikötni? Aztán majd mind a két fél 
eldönti, hogy alkalmas-e rá vagy sem. Teljesen más szakmákról van szó. Nem biztos, 
hogy aki jó börtönőr, az például jól tud majd a szakszolgálatnál lehallgatni. Ez 
egyáltalán nem biztos, mert ezek annyira speciális ismeretek… (Dr. Harangozó 
Tamás Attila: 1500-an?) Megint azt tudom erre mondani, hogy egy: ismerje az illető, 
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tudja, hogy ennek a kockázatával jön el. De miért? Egy rossz lehallgatót alkalmazzon 
a munkáltató 30 éven keresztül? Ez az egyik.  

A másik oldalon meg a hatékonyság az államigazgatási szervekkel szemben 
alapkövetelmény, továbbá ebből még mindig nem következik az, hogy az utcára 
teszik. Ebből nem következik, mert nyugodtan fölajánlhatnak neki a próbaidő alatt is 
egy más munkakört a szervezeten belül, csak nincs ilyen kötelezettség. De megint azt 
mondom, ennek ismeretével váltunk át, és azt meg senki ne követelje meg az 
államigazgatási szervektől, hogy ha egy teljesen más munkakörből átjön valaki, akkor 
annak az alkalmatlanságát 30-40 éven keresztül a szervezet viselje el. Ha egy 
munkatörvénykönyves átjön bárhova, akkor mi van? Ugyanúgy próbaidőt kötnek ki, 
ugyanúgy vállalják a kockázatát, hogy vagy megfelel, vagy nem. (Zaj.)  

Áder úr személyi védőjének a pénzéről… 
 
ELNÖK: Csendet kérek szépen! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Lehetett volna úgy is megfogalmazni azt a módosítót, amit a kormány most nem 
támogat, hogy a köztársasági elnöknél személyi védelmet ellátókat illeti meg ez a 
pótlék, ámde nem úgy fogalmaztak, ezért aztán nemcsak arra vonatkozott volna, 
hanem bárkire, aki személyi védelmet lát el. Alapvetően az volt szerintem a filozófia, 
hogy a Kúria elnökétől kezdve bármilyen kiemelt vezetőnél a szolgálatot teljesítő 
személyi védők azért idegileg meg sok minden szempontból, a munkakörülmények 
szempontjából - a nap hosszúsága, az illető programjának hosszúsága, külföldi 
utazások és így tovább -, sok szempontból tipikus eset, de persze kivételek lehetnek, 
tehát feszültebb munkakörülmények között dolgoznak. És megint azt mondom, 
ebben a pótlékban nem volt benne, hogy a köztársasági elnök személyi védelme, tehát 
elvileg mindenkire vonatkozhatott volna, minden személyi védőre, a legfőbb 
ügyészére, bárkiére vonatkozhatott volna; ez az egyik.  

A másik, és igen, akkor valóban véletlenül elkerülhette a képviselő úr 
figyelmét, mert én jeleztem, hogy a másik a bérfeszültség. Úgy fogalmaztam, hogy 
bekerülnek egy másik szervezetbe, a másik szervezeten belül más munkakultúra, más 
bérezési viszonyok vannak, és bizonyos szempontból nekik hozzájuk kell 
alkalmazkodni. Ezt mondtam az előbb, ez a másik munkakör.  

Harmadszor: akkor pontosítok, a fizetése már csak azért se csökkent senkinek, 
mert most van egy 30 százalékos bérfejlesztés, egy átlagos 30 százalékos bérfejlesztés, 
csak nekik ennyivel lesz kevesebb, de az, hogy manuálisan csökken, szóba se kerül egy 
bérfejlesztésnél. A 40. pontot illetően, igen, megnéztem még egyszer, önnek van 
igaza, csak bejelentésköteles, nem engedélyköteles; tehát a 40. pontnak a (3) 
bekezdése is. 

Ha kihagytam valamit, akkor bocsánat. 
 
ELNÖK: Nem, köszönjük szépen államtitkár úr. Akkor most szavazásra kerül 

sor. (Dr. Harangozó Tamás Attila jelzésére:) Legfeljebb ügyrendben tudom, mert a 
vitát lezártam. (Dr. Harangozó Tamás Attila: A szavazáshoz.) Ügyrendben, 
parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm. Nem tudom, hogy 

ügyrendi vagy mi, a szavazással kapcsolatban szeretnék én is kikérni. Kikérni 
szeretnék, ha lehet. 
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ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): A saját javaslatom 2. és - miután 

a 6. ponttal összefügg - 6. pontjáról szeretnék. Ha úgy tervezte az elnök úr, hogy a 
javaslatokról egyben szavazunk, az MSZP javaslatáról egyben szavazunk, nem 
pontonként, akkor én azt kérném, hogy a 2., illetve a 6. pontról, miután 
összefüggenek, kérnék szépen mindenféleképpen külön szavazást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A 2. és a 6. pontról egyben egy külön szavazást? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Igen. 
 
ELNÖK: Igen, világos, jó, rendben. Akkor most megkezdjük a szavazást először 

a háttéranyagban foglalt javaslatokról. Miután a Törvényalkotási bizottság 1. 
hivatkozási számú saját módosítójával ellentétes a 9., 10., 11., 14., 15., 17., 22., 25., 38., 
41., 45., 46., 47. és 51. pont, ezért ezekről először külön szeretnék szavaztatni, miután 
ezeknek a pontoknak az elfogadása kizárná a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatának elfogadását.  

Az államtitkár urat kérdezem, hogy akkor ezeket a kormány, ugye, nem 
támogatja. Parancsoljon!  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Bár én 

bizonyos esetekben inkább csak kiegészítésnek, nem ellentétesnek érzem, de nyilván 
az elnök úr és a bizottság… 

 
ELNÖK: Tehát az átfedések folytán válnak feleslegessé vagy ellentétesek. 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Tehát akkor eredetileg ezeket a kormány nem támogatja. Kérem 

akkor a képviselőtársaimat, hogy a háttéranyag említett 9., 10., 11., 14., 15., 17., 22., 
25., 38., 41., 45., 46., 47. és 51. pontjáról szavazzanak. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 4 
tartózkodás mellett ezeket a pontokat nem fogadta el. 

Most a háttéranyag fennmaradó pontjairól szavazunk egyben. Kérdezem, hogy 
ki az, aki ezeknek az elfogadását támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag többi pontját 24 igen szavazattal, 
nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most a külön szavazásra kért módosító javaslatok jönnek, illetve először a 2. 
hivatkozási számú, MSZP-s módosító javaslatról szavazunk, és ezen belül is a 2., 
illetve a 6. pontról. Kérdezem, hogy ki az, aki az MSZP-s javaslat 2., illetve 6. pontját 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az MSZP-s módosító javaslat 2., illetve 6. 
pontját 4 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elutasította. 

Most az MSZP-s, 2. hivatkozási számú TAB-módosító javaslat egyéb pontjairól 
szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az MSZP-s módosító javaslat többi pontját 6 
igen szavazattal, 21 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el, elutasította.  

Most az 1. hivatkozási számú, TAB saját módosító, kormánypárti javaslatról 
szavazunk. Ebből először - miután a Jobbik szavazásra kérte ki - a 39. pontról 
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szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki ennek a pontnak az elfogadását támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú módosítónak a 39. 
pontját 19 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most a Jobbik kérésére a szavazunk a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú saját módosítási szándékának 66. pontjáról. Kérdezem, ki az, aki ezt 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a TAB 1. hivatkozási számú saját 
módosítójának 66. pontját 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
elfogadta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékának egyéb… 
(Jelzésre:) Bocsánat, előtte a Fidesz-frakció kérésére a 63., illetve a 70. pontról kell 
még külön szavazni, mert ezeket a kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki 
a Törvényalkotási bizottság 1. számú saját módosítójának 63., illetve miután vele 
összefügg, 70. pontját támogatja. Most erről szavazzunk, ha lehetséges, de egyelőre 
még nem lehetséges. (Néhány másodperc szünet. - Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 15 
tartózkodás mellett a TAB 1. számú saját módosítójának 63. és 70. pontját nem 
támogatta.  

Most a fennmaradó pontokról, tehát a 39., 66., 63., illetve a 70. pont 
kivételével a TAB 1. számú saját módosító többi pontjáról határozunk. Kérdezem, 
hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 
tartózkodás mellett a Törvényalkotási bizottság 1. számú saját módosítójának egyéb 
pontjait elfogadta. 

Tekintettel arra, hogy a bizottság eljárásának folytatására az ügyrend 12. pontja 
alapján a jövő heti ülésünkön kerül sor, ezért ezt a napirendet azzal zárom le, hogy a 
kétharmados sarkalatossági kérdésekben kérem, hogy minden frakció egy szakértőt 
jelöljön ki, akik itt a Ház szakértőivel tudnak egyeztetni, hátha ott már közös 
álláspontra jutunk, és akkor a vitát nem kell itt a következő ülésen folytatni. 
Köszönöm. 

Ezzel a napirendi pontot lezárom, az államtitkár úrnak pedig köszönjük szépen 
a részvételt.  

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő 
törvények módosításáról szóló T/3788. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely az egyes ingatlan-nyilvántartással és 
földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/3786. számú javaslat.  

Köszöntöm Bitay Márton Örs államtitkár urat, a Földművelésügyi 
Minisztérium részéről.  

A vita részét képezi a háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság kilencpontos 
módosító javaslata, illetve 1. hivatkozási számmal a Törvényalkotási bizottság 
kormánypárti saját módosító javaslata.  

Köszöntöm az államtitkár urat, és a módosításokkal kapcsolatosan megadom a 
szót.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Én is mindenkit tisztelettel köszöntök.  
A módosító javaslatot támogatjuk, és világos, hogy van egy olyan része a 

Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatnak, amit egyébként a TAB 
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egy újabb módosítással pontosít; nyilván erre a 3. §-ra vonatkozó részeknél a TAB 
javaslatát tartjuk mi is elfogadhatónak. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
hozzászólási szándék. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Ebben az esetben a vitát lezárom, és a szavazás következik. Először a 
Mezőgazdasági bizottság háttéranyagban szereplő, kilencpontos módosító 
indítványáról szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a 
Mezőgazdasági bizottság módosító javaslatait támogatta. Most a Törvényalkotási 
bizottság saját módosítási javaslatáról szavazunk. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
az, aki ennek elfogadását támogatja. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 23 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most a lezáró döntésekre kerül sor. Most az összegző módosító javaslatról és az 
összegző jelentésről kell döntenünk.  

Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Bóna Zoltán képviselőtársunkat 
javaslom. Kérdezem, hogy ki az, aki az ő kijelölését támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Bóna Zoltán képviselő urat bizottsági 
előadónak 27 szavazattal, egyhangúlag kijelölte.  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Jelzik, hogy nem. 
Köszönöm szépen. Kisebbségi előadó nem lesz.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló T/3785. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a következő napirendi pontra, ami a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló T/3785. számú 
törvényjavaslat. Államtitkár úr képviseli továbbra is a kormányt.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak, parancsoljon! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi minisztérium): 

Köszönöm szépen. Támogatjuk a módosító javaslatot, és örülünk neki, hogy végül is 
úgy alakult, hogy egy TAB-módosítóval azt a kicsit nehezen érthető, de mégis logikus 
módosítót most érthetőbb módosítóvá formázzuk, úgyhogy ilyen formán az eredetit is 
és a TAB javaslatát is támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet 
nem látok. A vitát lezárom.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a háttéranyagban a 13 pontos 
mezőgazdasági bizottsági módosítóból - miután a háttéranyag 2. pontját felülírja a 
TAB saját javaslata, amire államtitkár úr is utalt, ezért először a háttéranyag 2. 
pontjáról szavaztatok. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a mezőgazdasági bizottsági módosítók közül a 2. pontot a 
bizottság 16 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  
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Ebben az esetben folytatjuk a többi pontról a szavazást, amiket a kormány is 
elfogadni javasolt. Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás. - 
Közbeszólás: Ez a háttéranyag?) Igen, ez a háttéranyag, a Mezőgazdasági bizottság 
módosítói. 

Megállapítom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a módosítót elfogadta. (Az elnök és a bizottság munkatársai 
egyeztetnek.)  

Nem jelent gondot az, hogy a bizottság egy sajátos önálló álláspontra 
helyezkedett, mert majd kikéréssel a parlamentben ezt orvosolni tudjuk.  

Ezt követően most döntenünk kell a Törvényalkotási bizottság saját módosítási 
javaslatáról. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság a saját módosító javaslatát 22 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 
Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom.  

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az ő bizottsági előadói kijelölését. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság Dunai Mónika képviselő asszonyt 
bizottsági előadónak 27 igen szavazattal egyhangúlag kijelölte. 

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék bejelenteni? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem látom az erre irányuló szándékot, ami nincs is, tehát nem lesz kisebbségi előadó. 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/3755. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most áttérünk a következő napirendi pontra, ami az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról 
szóló T/3755. törvényjavaslat. A kormányt továbbra is Bitay államtitkár úr képviseli.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak, parancsoljon. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Hasonló a helyzet, mint az előzőnél: a Mezőgazdasági 
bizottság módosító javaslatát ugyan támogatjuk, de amit a TAB pontosítóként 
megfogalmaz a forgalmi rendszámokkal kapcsolatosan, azt még inkább támogatjuk. 
(Derültség.) 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Világos. Hozzászólót nem látok. A vitát lezárom, és most szavazásra 
kerül sor. Államtitkár úr jelezte, hogy a Mezőgazdasági bizottság egypontos módosító 
indítványa helyett majd a TAB módosítóját támogatja a kormány. Ebből következik, 
hogy a kormány nem támogatja a Mezőgazdasági bizottság módosítóját.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy ennek ismeretében a Mezőgazdasági bizottság 
módosító javaslatáról szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Mezőgazdasági bizottság és a Fenntartható 
fejlődés bizottsága módosító javaslatát 5 igen szavazattal, 20 nem szavazat ellenében, 
2 tartózkodás mellett elutasította.  

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata kerül sorra. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.)  



32 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről szóló döntésre 
kerül sor. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

A bizottsági előadó kapcsán tennék egy olyan forradalmi javaslatot, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk, mert mindig egyhangú szokott lenni. Ha senki nem szól 
ez ellen, akkor ezt elfogadottnak tekintem, és Dunai Mónika képviselő asszonyt 
javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy erről kézfelemeléssel szavazzunk! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Dunai Mónika képviselő asszonyt 
bizottsági előadónak kijelölte. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló T/3754. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a következő napirendi pontra, ami a T/3754. számú, a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
módosításáról szóló T/3754. törvényjavaslat. A kormányt továbbra is Bitay 
államtitkár úr képviseli. A háttéranyag egy pontjáról nyitom meg a vitát, és adom meg 
a szót államtitkár úrnak, parancsoljon. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi minisztérium): 

Támogatjuk, egy nyelvtani pontosító van benne.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási szándék? (Senki sem 
jelentkezik.) Miután ilyet nem látok, a vitát lezárom.  

Most szavazásra kerül sor. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a 
háttéranyagban szereplő, a kormány által támogatott, mezőgazdasági bizottsági 
módosító indítványt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Mezőgazdasági bizottság módosító javaslatát 
23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről szóló döntésre 
kerül sor. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta. 

Bóna Zoltán képviselő urat javaslom bizottsági előadónak. Kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag kijelöltük Bóna képviselő urat.  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/3753. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami a termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/3753. számú törvényjavaslat. A 
kormányt továbbra is Bitay államtitkár úr képviseli. A TAB-nak nincs saját 
módosítója, a vita a Mezőgazdasági bizottság 4 pontos módosítójáról szól, ezért erre 
nyitom meg a vitát. 
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Megadom a szót az államtitkár úrnak.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi minisztérium): 

Támogatjuk a bizottsági módosító javaslatot. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát 
lezárom. Kérem képviselőtársaimat, hogy a kormány támogató véleményének 
ismeretében a Mezőgazdasági bizottság módosító javaslatairól szavazzanak most! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Mezőgazdasági bizottság módosító 
indítványát 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

A lezáró jellegű döntésekre kerül most sor. Az összegző módosító javaslatról és 
az összegző jelentésről szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vécsey László képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény módosításáról szóló T/3750. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/3750. 
törvényjavaslat. A kormányt továbbra is Bitay államtitkár úr képviseli. A vita tárgya a 
Mezőgazdasági bizottság 6 pontos módosító javaslata. A Törvényalkotási bizottságnak 
saját módosító javaslata nincs. 

Megadom a szót az államtitkár úrnak a kormány álláspontjának ismertetésére 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Pontosító módosító, úgyhogy támogatjuk.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy Bárándy Gergely képviselő úr 
Harangozó Tamás képviselő úrnak, Mátrai Márta képviselő asszony Vécsey képviselő 
úrnak adott eseti képviseleti megbízást.  

Miután felszólalót nem látok, a vitát lezárom. A Mezőgazdasági bizottság 
hatpontos módosító javaslatáról kell döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! A kormány támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági bizottság háttéranyagban szereplő 
módosító indítványát a bizottság 27 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 
tartózkodás mellett elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről szóló döntésre 
kerül sor. Kérdezem, ki az, aki ezek elfogadását támogatja. Kérem, most szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  



34 

Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag bizottsági 
előadónak Vécsey képviselőtársunkat kijelölte.  

Ezzel a napirend végére értünk.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm az államtitkár úrnak a jelenlétet, a képviselőtársaimnak a közös 
munkát. További szép napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc) 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 
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