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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 második szakasza az eljárás lezárásával az 
ügyrend 12. pontja alapján.) 

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. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4030. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A törvényjavaslatot a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor, és az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 

4. A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló határozati javaslat (H/4027. 
szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A határozati javaslatot a bizottság akkor tárgyalja, ha az 
előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót 
nyújt be.) 
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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  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
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Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Hadházy Sándor (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Dunai Mónikának (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) Tuzson Bencének (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP) 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea 
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Meghívottak  

 
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) 
Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a képviselőtársaimat és mindenkit, aki figyelemmel 
kíséri a bizottság munkáját.  

Mindenekelőtt - még a napirendet megelőzően - ünnepélyes 
kötelezettségünknek kell eleget tennünk.  

Gróf Apponyi Albert, az ülésterem névadója emléktáblájának 
felavatása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Hölgyeim és Uraim! Esterházy János, az emberi 
tartásból mindannyiunknak példát mutató felvidéki magyar politikus mondta, hogy 
csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni 
nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága.  

Ennek eleget téve e sorok szerzőjéről már megemlékezett a parlament azzal, 
hogy termet neveztünk el róla. Most egy másik régi adósságot törlesztünk, amikor a 
századforduló egyik legmeghatározóbb, legnagyobb formátumú politikusa, egyik 
legkiválóbb szónoka és legsokoldalúbb személyisége előtt tisztelgünk azzal, hogy a 
Törvényalkotási bizottság üléstermét róla nevezzük el.  

Apponyi Albert első politikai megbízatását még Deák Ferenc mellett töltötte 
be, amikor tanácskozásokon olaszul tolmácsolt neki. 61 évig volt országgyűlési 
képviselő mind a főrendi, mind a képviselőházban. A képviselőházat elnökölte akkor 
is, amikor az Országgyűlés ebbe az épületbe költözött. A harmadik Wekerle-
kormányban kultuszminiszter, az ingyenes elemi iskolai oktatás meghonosítója, 
Magyarország fődelegátusa a Népszövetségben, a trianoni békediktátumot megelőző 
tárgyalásokon a magyar küldöttség vezetője, a Tudományos Akadémia tagja, akit több 
alkalommal is Nobel-díjra jelöltek, és akit idős korában kortársai a legnagyobb élő 
magyarként emlegettek. Apponyi korának legjobb szónoka volt, aki nemcsak 
magyarul, hanem angolul, franciául, németül és olaszul is kiválóan beszélt.  

Feljegyzéseiből tudjuk, hogy szónoklatai során azt a lutheri jó tanácsot követte, 
amelyet a mai képviselők is megszívlelhetnek - idézem -: „Ha beszélni akarsz, ugorj 
föl fürgén, tátsd ki jól a szád, és hagyd hamar abba.” (Derültség.)  

Apponyi elnöki székfoglalójában a következőket mondta 1901-ben - idézem -: 
„A Ház minden tagjának támogatására pedig azért számítok, mert lehetetlen, hogy 
egyet ne értsünk mindnyájan a népképviselet magas hivatásának felfogásában, és 
hogy át ne érezzük e hivatás teljesítésének feltételeit, amelyek fölött őrködni nemcsak 
az elnökségnek, de mindnyájunknak feladata.” Eddig az idézet. 

Ha Apponyi életútját és munkásságát nézzük, akkor műveltséget, tudást, 
stílust, a parlament és a képviselőtársak iránti tiszteletet és a haza iránti elkötelezett 
és fáradhatatlan tenni akarást látunk. Olyan erényekben volt dús ez az élet, amelyek 
hiányával gyakran szembesülünk napjaink közéletében. Apponyit halálát követően a 
Magyar Hírlap azzal búcsúztatta: „Egy nagy lélek a Földről a neki megfelelő 
keretekbe, a végtelenségbe távozott.”  

E végtelenség földi bizonyítéka az is, hogy a néhai képviselőházi elnöknek 
nyolc évtizeddel a halála után azzal állítunk emléket, hogy az Országgyűlés 
Törvényalkotási bizottságának üléstermét róla nevezzük el, és ma felavatjuk a neki 
márványba vésve emléket állító táblát.  
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Köszönöm a figyelmet, és kérem, hogy legyenek szívesen segíteni a tábla 
felavatásában. (A teremben lévők felállnak. - A díszőrség tagjai leleplezik a falon 
lévő márványtáblát. - Taps.) Köszönöm szépen. 

Kérem képviselőtársaimat, hogy a kártyáikat legyenek szívesek elhelyezni a 
gépben. (Néhány másodperc szünet.) Köszönöm szépen. Most már majdnem 
határozatképesek vagyunk, még egy kártya hiányzik ahhoz, hogy határozatképesek is 
legyünk. (Jelzésre:) Köszönöm. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Most az ülést megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: Hadházy 
Sándor képviselőtársunk B. Nagy László képviselő úrnak, Nyitrai Zsolt 
képviselőtársunk Dunai Mónika képviselő asszonynak, Horváth László 
képviselőtársunk Tuzson Bence alelnök úrnak adott eseti képviseleti megbízást a mai 
ülésre. Mindezekre tekintettel megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
Képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot kézhez kapták.  

Kérem, hogy most szavazzunk a napirend elfogadásáról! Ki az, aki a napirend 
elfogadását támogatja? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, a napirendet egyhangúlag elfogadta.  

Ennek megfelelően most megkezdjük a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló T/3783. számú… 
(Közbeszólás: Szilágyi…) Ügyrendiben? (Szilágyi György: Elnök úr, ügyrendi…) Ha 
képviselő úr megnyomja a gombot, akkor megjelenik… (Szilágyi György: Eddig is 
égett…) Parancsoljon, képviselő úr! 

Szilágyi György ügyrendi észrevételei 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Két dolog. Az egyik dolgot 
azért teszem szóvá - és szeretném kérni elnök urat, hogy a jövőben ezt vegye 
figyelembe -, mert nem az első eset volt: ha 10 órára van kiírva az ülés, akkor legyünk 
oly kedvesek 10 órakor elkezdeni, és ne 10 óra 10 perckor. Ez már megtörtént 
többször, hogy 10 percet vagy negyedórát kellett várni. Írjuk ki arra az időpontra az 
üléskezdetet, amely időpontban el tudjuk kezdeni. Ez lenne az egyik kérésem. 

A másik - ha már nálam van a szó, engedje meg, elnök úr, tudom, hogy nem 
ügyrendi, de a jegyzőkönyv kedvéért, hogy hitelesen szerepeljen -: az előző 
megemlékezésen egyetlenegy frakció nem vett részt, én nem tudom, ez miért volt, 
nem tudom, hogy ez miért jó az MSZP-nek adott esetben, hogy ilyen dologtól távol 
marad. Én ezt felháborítónak tartottam. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Az ülés kezdésére vonatkozó figyelemfelhívást köszönjük, igyekszem a 

jövőben néhány perc csúszás nélkül az ülést megkezdeni. Hozzáteszem, hogy volt, 
amikor ezt a határozatképesség hiánya nem tette lehetővé; nem állítom, hogy ez a 
Jobbik-frakció jelenlétének a hiányából adódott, de amennyiben a határozatképesség 
10 órakor vagy az ülés kezdetekor biztosított, akkor igyekszünk ennek eleget tenni. 

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

Miután konkrét javaslat nem hangzott el, ezért gondolom, hogy mehetünk 
tovább, és most rátérhetünk az 1. napirendi pontra, ami a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló T/3783. számú 
törvényjavaslat. Köszöntöm Felkai államtitkár urat a kormány képviseletében. Az 
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összegző módosító javaslat elfogadása a bizottság feladata. A vitát az előző ülésen 
lefolytattuk. Megadom a szót államtitkár úrnak.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszöntöm önöket. A módosító javaslatokat a kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm. Elnök úr, nem 

tudom, hogy most külön ügyrendi kérdés vagy nem, de miután a mai napra új 
javaslatok is érkeztek a múlt héthez képest, ezért azt gondolom, hogy ezekről 
mindenképpen vitát kell folytatni, tekintve, hogy van közöttük olyan, ami érdemi 
változtatást kívánna eszközölni a törvényben; ugyan másnak van álcázva, de érdemi. 
Ráadásul egy olyan témát érint, amiben a Honvédelmi bizottságban nagyon komoly 
vita volt, plusz, mondom, ráadásul egy olyan témát érint és olyan irányba, ami 
teljesen ellentétes azzal, amit a Honvédelmi bizottság végigtárgyalt, és annak fideszes 
elnöke egyébként kifejezetten ezzel ellenkező módosító javaslatot fogalmazott meg a 
honvédelmi bizottság ülésén, ezért szeretném, ha erről… Ha lehet, akkor mondanám 
is, ha ügyrendi kérdés, és hozzá lehet szólni, akkor meg azt kérném… 

 
ELNÖK: Parancsoljon! Tartalmi vita van. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Lehet. Jó. Az 51. pontról van szó, 

ami a törvényjavaslat 109. §-át módosítaná. Ezt a vitát már múlt héten itt is 
lefolytattuk, amikor én magam kérdeztem rá, hogy akkor az összeférhetetlenségi 
szabályok a kormány megítélése szerint úgy vannak-e rendben a törvényben, ahogy az 
a múlt héten be volt nyújtva, akkor ugyanígy Felkai államtitkár úr ült itt, és azt 
mondta, hogy igen, az úgy marad, és az úgy van rendben, szerinte világos a norma, és 
egyébként a jogértelmezés tekintetében pedig azt kell elfogadni, ahogy én ezt ott 
fölvezettem. Ezt itt jegyzőkönyvbe mondta. 

Ehhez képest most a törvényjavaslatnak ezen bekezdését alapjaiban írja át a 
javaslat, és teljesen más összeférhetetlenségi szabályokat, sőt, az eddigivel, illetve az 
eredeti javaslatban benyújtotthoz képest ellentétes tartalommal változtatja meg a 
hivatásos állomány, főleg a vezetői hivatásos állomány összeférhetetlenségi 
szabályait.  

Hogy a képviselőtársaim a dolog mögé lássanak, annyit szeretnék önöknek 
mondani, hogy a héten derült fény arra, hogy mi lehet a gyors, kapkodó irányváltás 
oka: a katasztrófavédelem több tábornoka, vezető beosztott tisztségviselője az elmúlt 
években az eddig hatályos Hszt. szerint törvénytelen módon volt cégek igazgatósági 
elnöke, felügyelőbizottsági tagja. Az ezzel kapcsolatos írásbeli kérdést, illetve 
interpellációt a szerdai napon be is nyújtottuk, most láss csodát, hirtelen bejön egy 
módosító javaslat, ami egyébként ezt tenné főszabállyá, még egyszer mondom, 180 
fokban ellentétesen azzal, ami eddig volt a jelenleg hatályos törvényben és amit eddig 
a BM tervezett.  

A tervezet lényege, amit most benyújtottak, hogy megszünteti azt a kógens 
szabályt, hogy vezető beosztást betöltő személy semmilyen más munkavégzéssel járó 
egyéb jogviszonyt nem létesíthet. Ha megnézik egyébként, az 51. pontnál a (2) 
bekezdésnél az utaló szabályokat írja csak át, a (4)-es utaló szabály helyett a (3)-(4)-
(5)-ösre utal, tehát minden, a törvényben felsorolt más, egyébként bejelentési 
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kötelezettség alá eső, egyéb munkavégzéssel járó tevékenységet megenged vezető 
tisztségviselőknek is innentől kezdve a jövőben. Magyarul: gazdasági társaságban 
vezető beosztást, személyes közreműködéssel, kötelezettséggel járó tagsági, 
felügyelőbizottsági vagy tisztségviselői viszonyt megengedne. Megengedné ugyanezt 
az önkormányzati vagy állami tulajdonú cégeknél, amit szintén nem értünk, merthogy 
a gazdasági társaságnak ilyen szempontból, a jog szempontjából teljesen mindegy, 
hogy ki a tulajdonosa - az egyik a másikban benne van -, és még egy olyan 4. ponttal 
ki is egészítené, amelyik azt mondja, hogy „A hivatásos állomány tagja köteles az 
állományilletékes parancsnoknak bejelenteni a gt.-ben fennálló tagságát, ide nem 
értve a kisebbségi üzletrésztulajdonnal…” - nem olvasom végig. Ráadásul, államtitkár 
úr, amit most benyújtottak, tehát hogy a (3), (4), (5) bekezdésre utalna a szabály, 
ebből a (4), amit most fölolvastam, nem is munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyra 
vonatkozó szabály, tehát teljes koherenciazavar van. Az, hogy nekem miben van 
tulajdonom meg miben nincs, nem munkavégzéssel járó jogviszony, tehát teljesen 
fölösleges rá hivatkozni; ez most csak egy jogtechnikai rész.  

Lássuk az érdemi és tartalmi részét! Kósa Lajos - és tudok tőle idézni a 
bizottsági ülésről - kifejezetten, határozottan tiltakozott már az eddigi javaslatnál is 
azzal szemben, hogy nemhogy a vezetők, hanem egyáltalán bármilyen rendvédelmi 
szerv tagja magán gazdasági társaságokban igazgatósági tagságot, igazgatósági elnöki 
pozíciót vagy felügyelőbizottsági pozíciót betölthessen, akár engedéllyel is. Ezen a 
bizottsági ülésen, amelyre talán néhányan emlékeznek, több mint 6,5 órán keresztül 
tartott, és elég részletesen végigvettük a törvényt, Kósa Lajos az alábbiak szerint 
fogalmaz például ebben az ügyben: „De vezető tisztségviselő esetében mindenképpen 
kelljen engedélyt kérni, mert a vezető tisztségviselő automatikusan 
kötelezettségvállaló is. Még akkor is, ha közösségi tulajdonban van. Uram bocsá’, a 
közösségi tulajdonban úgyis mindig a tulajdonos döntése, és azt nem úgy hozzák meg, 
hogy nem tudtok-e már egy rendőrt, aki ráér, oszt’ akkor legyen ő az rt. vezetője.” - 
fogalmazott egy picit nehezen érthetően, de azt gondolom, az irányát tekintve 
egyértelműen elnök úr.  

Ez mit fog okozni, ha ezt ma a bizottság elfogadja? Hogy nagyon egyszerűen 
lefordítsuk: ha ez a szabály lenne ma érvényben, akkor ma előfordulhatna, hogy az 
országos rendőrfőkapitány vagy esetleg akár maga a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője 
a Quaestor Rt. igazgatósági elnöke legyen, és úgy várnánk el tőle - például most a 
Quaestor-ügyben, de mondhatok teljesen más ilyen visszaélésszerű ügyet -, hogy ő 
maga egyébként annak a gazdasági társaságnak az igazgatósági elnöke vagy vezető 
tisztségviselője legyen. Nonszensz! Az eddigi irány az volt, és valószínűleg ez lenne 
igazán támogatható, amit Kósa úr mondott, hogy, elnézést, egyáltalán ne legyen olyan 
ember gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akinek az a dolga, hogy esetlegesen 
konkrétan azon cég ellen büntetőeljárást folytasson. Na de azt, hogy a vezető 
tisztségviselőknek és konkrétan rendőri vagy egyéb rendvédelmi szervek vezetőinek 
innentől kezdve megengednénk, hogy igazgatósági elnökök gazdasági társaság vezető 
tisztségviselői legyenek, én azt gondolom, ezt nem akarhatja és nem is akarja a 
magyar Országgyűlés. A honvédelmi bizottsági ülésen úgy tűnt, hogy a Fidesz-frakció 
ezt egyáltalán semmiképpen nem akarja, és csak azért szeretném fölhívni a figyelmet 
erre, mert nyilván ezt a Belügyminisztérium nyújtotta be, az én véleményem szerint 
azért, mert kibukott egy elég nagy disznóság, aminek nyilván lesz majd 
következménye a következő hetekben, hónapokban.  

Egyébként a katasztrófavédelmi vezérkarnak a gt.-kben való 
álláshalmozásának ez a javaslat egy beismerő vallomása, államtitkár úr, ugyanis önök 
most a jelenlegi kógens szabállyal szemben ezt meg akarnák engedni, magyarul, önök 
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is beismerik, hogy eddig ez egy teljesen tiltott dolog volt, amit csináltak. És hiába 
állami cég, például a katasztrófavédelem gazdasági helyettese szerintem több mint 
érdekes, hogy hogyan lehet egy olyan cégnek az igazgatósági elnöke, amelyik több 
milliárd forintos éves keretszerződéssel rendelkezik magával a 
katasztrófavédelemmel, és egyik oldalon aláírom vagy megrendelem a terméket, a 
másik oldalon meg igazgatósági elnökként leszállítom. Szerintem ennek is meglesz a 
következménye, de még egyszer mondom, a mai szabály, amit önök most behoztak 
koherenciazavarra hivatkozva, egyrészt nem koherenciazavart megoldó javaslat, 
hanem érdemben átírja a törvényt, másrészt képviselőtársaim figyelmét szeretném 
fölhívni arra, hogy totálisan ellentétes azzal, amit a Fidesz a honvédelmi bizottságban 
képviselt. Egyébként tartalmilag nonszensznek tartjuk, hogy rendőri és rendészeti 
vezetők gazdasági társaságokban akár engedéllyel, akár engedély nélkül vagy akár egy 
engedély lehetőségével is, de szerepet vállaljanak, hiszen nyomozó hatóság vezetője 
ne legyen cégvezető emellett. Azt gondoljuk, hogy ez eddig is világos volt a 
törvényben, semmi indoka nincs annak, hogy ezt a szabályt feloldják. Kérném szépen, 
ha lehetséges, és ki is szeretném kérni ezt a pontot, hogy ezt tegye világossá a 
parlament, hogy ilyen nem lehet a jövőben sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindjárt megadom a szót államtitkár úrnak, csak 

a korrektség jegyében annyit rögzítsünk, éppen azért, hogy ne legyen vita, hogy 
amikor az összegző módosító elkészül, akkor a határozati házszabály 40. § (1) 
bekezdése szerinti módosításokról van szó, ezért mindenkinek kiküldjük - gondolom, 
képviselő úr is ebből tájékozódott -, hogy pontosan hol került sor változásra: az 51., 
99., 123., 124., 125., 126., 129. pontokat érintette ez most. Ha jól értem, akkor az 51.-
nél, a képviselő úr azt mondja, ezen a korláton túllép, ráadásul egyéb politikai jellegű 
kérdéseket is felvet, úgyhogy az a legegyszerűbb, hogyha akkor én most államtitkár 
úrnak ebben a kérdésben rögtön megadom a szót. Parancsoljon! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Egy: tehát valóban más volt az álláspontom egy héttel ezelőtt, mint most. 
Most az 51. pontról beszélünk, amelyik a 109. §-t taglalja. A (3) bekezdés a korábbi 
módosítóban bent volt, még meg is indokoltam azzal, hogy azért kell a c) pontot 
kiütni, mert lényegében ismétli a b) pontot. A (4) bekezdés bent volt a korábbi 
módosítóban. A (4) bekezdés azt mondja, hogy üzletrésztulajdonnal nem 
rendelkezhet. Ez egy eredendően új szabály, hangzott el, olyan új szabály, ami idáig 
meg se jelent. Dehogynem! A kormány által benyújtott törvénytervezet 109. §-ában 
ugyanúgy bent volt (3) bekezdés c) pont alatt, csak a százalékos szabály más, de 
ugyanúgy a tulajdonrészesedést be kellett jelenteni. Tehát nem igaz, tény szerint nem 
igaz az, hogy ez a szabály most jelenik meg először, nem igaz, mert benne volt a 109. § 
(3) bekezdés c) pontjában, a benyújtottban, csak az 50 százalék változott 20 
százalékra.  

Továbbá, hogy más-e az álláspontom vagy se. Képviselő úr vetette fel pont a 
legutóbbi ülésen azt, hogy tehát akkor tulajdonképp hogy lehet szétválasztani az 
engedélyezési és a bejelentési szabályt. Van három esetkör, amit valójában őszerinte 
bejelentésnek kell értelmezni és nem engedélyezésnek. Erre mondtam azt, hogy a 
képviselő úr értelmezésének van igaza, következésképp a 109. § (2) bekezdésében, 
amikor most koherenciamódosítóként azt mondtuk, hogy a (3)-(5) bekezdésben írt 
kivételekkel kell az engedélyt megadni, ez pont arra a jogértelmezésre utal, hogy 
valóban, a (3), (4) és (5) bekezdésben, amit a képviselő úr is fölvetett egy héttel 
ezelőtt, nem kell engedély, elég a bejelentés, mert épp ő vetette föl, hogy hogyan néz 
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az ki, hogy tudományos, oktatói tevékenységet illetően engedélyeztetni kell. Tehát 
ebben nemhogy nincs ellentmondás, hanem lefedi azt, amit a képviselő úr mondott, 
meg lefedi azt is, amit én mondtam egy héttel ezelőtt.  

Még továbbmenve, a vezetőknél nem lenne szabad természetesen a Hszt.-s 
jogviszonyon kívüli munkavállalás, merthogy a 109. § (2) bekezdése változatlan 
tartalommal azt mondja, hogy „Hivatásos állomány tagja csak engedéllyel létesíthet 
munkavégzéssel járó jogviszonyt.” stb., stb. A vezető is a hivatásos állomány tagja, 
tehát ugyanúgy nem létesíthet alanyi jogon gazdasági társaságban munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Megnyitjuk a második kört. Harangozó 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Államtitkár úr, azt szeretném 

kérni, tisztelje meg az Országgyűlés képviselőit azzal, hogy valódi és érdemi választ 
ad. Én értem ezt, de tartok tőle, hogy a teremben ülnek sokan, akikkel szemben 
próbál azzal visszaélni az államtitkár úr, hogy nem pontosan tudják, miről van szó, de 
akkor vegyük végig szó szerint.  

Az eddigi szövegben az volt, hogy „Vezetői beosztást betöltő személy - a (4) 
bekezdésben foglaltak kivételével - munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem 
létesíthet.” Ez van a hatályos szövegben, ezt tervezték eddig is. Ez azt jelentette, 
jelenti és jelentené a jövőben, hogy rendőri és egyéb rendészeti vezető se engedéllyel, 
se engedély nélkül, semmiféleképpen nem lehet például igazgatósági elnök, 
felügyelőbizottsági tag, bármi más, persze más munkát sem végezhet.  

Az önök által benyújtott javaslat ezt most felülírja, és megengedi a rendőri 
vezetőknek, hogy gazdasági társaságban, például - még egyszer mondom - 
felügyelőbizottsági vagy igazgatósági, egyéb más posztot betöltsön. Államtitkár úr, ezt 
nem tudja cáfolni, mert erről szól a javaslat. Tehát eddig kógensen tiltotta a törvény, 
hogy rendőri vezető, például - még egyszer mondom - egy cég igazgatósági elnöke 
legyen, önök ezt a jövőben megengednék. Erre mondjon egy olyan indokot - amit, 
még egyszer mondom, a honvédelmi bizottság fideszes többsége is kifejezetten 
elutasított -, amivel meg tudja indokolni, hogy ennek mi az indoka. 

Kettő: az továbbra is jogszabály-alkotási probléma is, államtitkár úr, hogy önök 
behozták (4) bekezdésnek az új (4) bekezdést, aminek semmi köze nincs a 
munkavégzéshez. Az csak arról szól, hogy be kell jelenteni, ha valakinek részvénye 
vagy tulajdona van valamiben. Az önök utaló szabálya pedig azt mondja, hogy vezető 
beosztást betöltő személy, és akkor ráutal arra a szabályra, hogy gazdasági társasággal 
fennálló tagságát be kell jelentenie; folytatom a mondatot: munkavégzéssel járó egyéb 
jogviszonyt nem létesíthet. Tehát ez nem jó helyre utal. A (4) bekezdésre nem kell 
utalni kivételként, mert annak semmi köze a munkavégzéshez. Az csak arról szól, 
hogy be kell jelenteni, nagyon helyesen. És szeretném hozzátenni, államtitkár úr, a 
jelenlegi szövegben is, a most hatályosban is benne van, hogy ha mondjuk, egy rendőr 
- egy rendőri vezető pláne - esetleg a MOL egyharmadát megveszi, azt azért jelentse 
be, és azért tudjunk már róla. Tehát ennek ez a lényege, semmi köze ahhoz, hogy 
milyen más munkát végezhet, milyet nem. 

Eleve, ha mégiscsak azt akarná a magyar Országgyűlés, hogy innentől kezdve 
rendőri vezetők mindenféle cégeket vezethessenek, miközben rendőri vezetők, akkor 
sincs semmi keresnivalója a (4) bekezdésre való utalásnak benne, hanem csak a (3)-as 
és az (5)-ös. De még egyszer szeretném világosan a többi képviselőtársamnak is 
elmondani: itt, ebben a javaslatban egyetlenegyről van szó, egyről szól: eddig a 
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rendőri és egyéb vezetőknek megtiltotta a törvény, hogy mást csináljanak a munkájuk 
mellett; no pláne megtiltotta, hogy gazdasági társaságban, ilyenekben vezető 
tisztséget töltsenek be. Most behoztak egy módosító javaslatot, miszerint a jövőben 
ezt lehetne nekik csinálni. 

Egyszerű kérdés, egyszerű válasz: az országos rendőrfőkapitány lehet-e a MOL 
igazgatósági elnöke? A Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője, miközben az lenne a dolga, 
mondjuk, hogy kergesse a Buda-Casht vagy a Quaestort, lehetne éppen a Buda-
Cashnek vagy a Quaestornak az igazgatósági elnöke. Nonszensz! Államtitkár úr, 
nonszensz! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom 

megismételni az előttem szóló által elmondottakat, de valóban van egy olyan furcsa 
kicsengése is ennek az ügynek - beszéltünk róla az előző ülésen is -, hogy adott 
esetben a kisrendőröknél még arra sem voltak hajlandóak, hogy azokat az akár 
személyiségi jogokat vagy bármi egyebet figyelembe vegyük, amikor ők, mondjuk, a 
szolgálati időben arról beszélgetnek, hogy milyen betegségük van, mi van otthon a 
családdal, hiszen le lehet őket hallgatni, meg lehet őket figyelni mindenféle 
különleges engedély nélkül. Amikor meg valaki vezető beosztásban van, akkor olyan 
lehetőséget adunk nekik - és itt megint egy furcsa kettősség van, hiszen folyamatosan 
azt lehet hallani a kormánytól, hogy küzdünk a korrupció ellen. Ez éppen lehetőséget 
ad arra, és nem akarok senkit gyanúsítani evvel, de akár lehetőséget ad korrupcióra 
is, hiszen attól, hogy valakinek, mondjuk, 49 százalékos tulajdonrésze van, ha 
részvénnyel nem rendelkezik gazdasági társaságban, vagy mondjuk, 20 százalékos a 
tulajdonrésze, attól még ő dönthet úgy, hogy akár a saját cégét hozza bármilyen 
előnyös helyzetbe, bármilyen előnybe azt a céget, amelyik cégben ő részt vesz. És erről 
még csak nem is tudnak igazából, mert nem kell bejelentenie. Tehát véleményem 
szerint ez egy elég visszás helyzet. Nagyon sok olyan dolog történhet, ami 
visszaélésekre adhat lehetőséget. 

Tehát az én véleményem szerint nem biztos, hogy ez tényleg jó így, ahogy van. 
Eddig az államtitkár úrtól kapott válaszok nem is tudtak meggyőzni arról, hogy ez 
valóban tényleg jó lenne így. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr kért szót, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Én is azt kérném, arra kérem, hogy egyértelműen és 
ne paragrafusokra hivatkozva és ahhoz érdemi magyarázatot nem fűzve, hanem 
egyszerűen, úgy, hogy mindenki, aki adott esetben még nem is jogász ebben a 
bizottságban, meg tudja érteni azt - egyszerű a kérdés -: igaz-e az, hogy ha ezt a 
módosító javaslatot és ezt a törvényjavaslatot elfogadjuk, akkor innentől kezdve 
betölthet, mondjuk, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagságot magas rangú 
rendőri vezető? Nagyon szeretném, ha erre egy egyértelmű választ kapnék. 

Annál is inkább, mert ha igen - ha én ebben nem tévedek, márpedig nem 
valószínű, hogy tévednék -, akkor a tág értelemben vett igazságszolgáltatás területén a 
nyomozók, a rendőrök lennének az egyetlen olyan, főleg közhatalmi jogosultsággal 
rendelkező személyek, akik egyébként vállalhatnak más munkát és kereső 
foglalkozást főleg cégvezetőként. Ha megnézzük, ezeken a területeken 
hagyományosan kizáró oknak minősülnek ezek. Kizáró ok a bírónál, kizáró ok az 
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ügyésznél, de még azoknál is, akik közhatalmi jogosítvánnyal nem rendelkeznek, 
mondjuk, az ügyvédeknél, akik szintén nem lehetnek, mondjuk, cégvezetők. Tehát a 
rendőr lenne az egyetlen olyan, aki adott esetben ilyen funkciót betölthet, ha ez így 
van, ahogy itt az ellenzéki képviselők olvassák a jogszabályt. 

Persze érdekes kérdéseket vethet majd ez föl, mert mondjuk, egy 
igazgatóságban, ha egy hivatalban lévő magas rangú, mondjuk, gazdasági ügyekkel 
foglalkozó nyomozó, aki egyébként tagja ennek az igazgatótanácsnak, azt mondja, 
hogy ez az ügylet mehet, mert ez így legális és jó, akkor például, mondjuk, ha ez 
mégsem igaz, és az igazgatóság ezt megszavazza és ezzel bűncselekményt követ el, 
akkor például hivatkozhatnak-e majd az igazgatósági tagok arra, hogy ők tévedtek a 
társadalomra veszélyességét illetően ennek a cselekménynek, hiszen egy hatósági, 
erre hivatott vagy erre felhatalmazott hatósági személy adta azt a tájékoztatást, 
miszerint is ez legális. Szóval számtalan ilyen érdekes kérdést fölvet, ha ez a helyzet 
így létrejöhet. 

Úgyhogy én azt kérném államtitkár úrtól, hogy mielőtt még itt a vita lezárulna, 
adjon választ valóban egyértelműen arra, hogy ezt jól értelmezzük, tényleg ez a 
helyzet alakul-e vagy sem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Miután további hozzászólást nem látok, viszonválaszra 

adom majd meg államtitkár úrnak a szót, de előtte én is annyit szeretnék kérdezni, 
hogy ha jól értem a 109. § (1) bekezdésében, illetve a 109. §-ban történő 
módosításokat, akkor most azáltal, hogy a (3)-(5) bekezdésben foglaltakat kivételnek 
tekintjük, ezért az egyéb munkaviszony engedéllyel történő létesítése nem terjedne ki 
a (3) és (4) bekezdésben foglaltakra. Ezt jól értelmezem? Tehát nem szükséges 
engedélyezni. Megadom a szót az államtitkár úrnak, parancsoljon! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Két 

bekezdéshez érkezett kérdés. Az egyik a (4) bekezdés, a tulajdonnal való részesedés 
bejelentése. Az egyik kérdés az volt, hogy lehet tulajdonos, közben meg adott esetben 
eljárhat a szervezettel szemben, és akkor nem is tudja az illető vezetője, hogy ő 
tulajdonképpen a saját tulajdonosi szervezetével szemben jár el. Az első válaszom az, 
hogy dehogynem tudja, oda van írva, hogy bejelentési kötelezettsége van. A második 
válaszom az, hogy jelenleg is így szól a szabály, ha jól emlékszem, a mostani szabály 
meghatározó tulajdonrészt mond, és ezt a „meghatározó tulajdonrész” nevű szabályt 
konkretizálta százalékban. Tehát ebben érdemi változás nincs. Idáig is be kellett 
jelenteni, most is be kell jelenteni. 

Ha a felvetés arra irányul - tartalmilag szerintem ez a szabály jó és lényegében 
egyezik a mostani szabállyal meg a beterjesztett szabállyal -, hogy tulajdonképpen ez 
nem munkavégzésre irányuló szabály, akkor a (3)-(5) bekezdést (3)-(4)-esre kellene 
korrigálni, azzal egyetértek. Ezzel a technikai résszel egyetértek, ez valóban nem 
munkavégzési szabály, de bejelenteni kell, idáig is kellett, nincs tényleges változás. 

A másik kérdés a vezetőnek gazdasági társaságban való munkavégzése. Ha úgy 
szól a kérdés, hogy innentől kezdve szabad utat kap-e, akkor a válaszom az, hogy nem 
kap szabad utat, mert engedéllyel végezheti. Tehát nincs generális tiltó szabály, de 
engedéllyel lehet gazdasági társaságnak tagja. Engedéllyel.  

Felvetődött, hogy milyen visszaélésekre ad lehetőséget. Miért gondoljuk arról a 
gazdasági vezetőről - aki, túl azon, hogy Hszt.-s és még különböző előéleti 
feltételeknek meg kell felelnie, mire vezetővé válik, nemzetbiztonsági ellenőrzéstől 
kezdve számos vezetői, szervezeten belüli és szervezeten kívüli kontrollnak aláveti 
magát, aki adott esetben kényszerintézkedésekről dönthet és milliárdos vagyonok 
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zárolására tehet javaslatot az ügyészségnek, miért abból indulunk ki, amikor 
általában is abból indulunk ki, mondták sokan az ellenzékiek közül is sok más 
törvényjavaslat kapcsán, hogy induljunk ki abból, hogy egy magyar állampolgár 
tisztességes, becsületes, és a jogszabályok arról szóljanak, az átlagos állampolgárokra 
vonatkozó jogszabályok is, hogy korrekt és jogkövető a magyar állampolgár -, akkor 
pont arról a Hszt.-s vezetőről, aki keresztülmegy ezen a szűrésen, miért gondoljuk, 
hogy tisztességtelen, visszaél a hatalmával, és az engedélyt visszaélésszerűen fogja 
megadni? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 

parlamentben van egy munkamegosztás, vannak a parlamentnek szakbizottságai és 
van a Törvényalkotási bizottság. Elfogadom, hogy bizonyos indokolt esetekben, 
amikor én is meg vagyok győzve, akkor akár a szakbizottság álláspontját is 
felülbíráljam. De csak abban az esetben, ha meg vagyok győzve! Az alapeset szerintem 
az, hogy szakmai kérdésekben a szakbizottságoknak kell dönteniük.  

Éppen ezért most szeretném megkérdezni egyértelműen, igaz-e az az állítás, 
amit Harangozó képviselő úr elmondott, vagyis az, hogy ezt a módosító javaslatot, 
vagy ezzel egyenértékű módosító javaslatot tárgyalt a szakbizottság, és a szakbizottság 
elvetette azt. Mert ha ez az állítás igaz, ebben az esetben nem gondolom, hogy nekünk 
a szakbizottság többségi álláspontját felül kellene bírálni, és ha ez az állítás igaz, 
akkor jelzem, hogy ezt a módosító javaslatot nem fogom megszavazni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr kért szót először. 

Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm. Csak azért kérek szót, 

hogy a bizottság tagjai is egyértelműen lássák a döntésük során, hogy miről szól a 
javaslat. Államtitkár úr, ez a szabály… (Révész Máriusz közbeszólása.) Azt a részt 
belekeverték, hogy engedéllyel lehet-e vagy nem a jövőben, és hallottam, más 
kormánypárti képviselők is egymás között beszélgették, hogy ez egy kardinális kérdés, 
mert más minőségű a szabály. De ez a szabály, ami most le van írva, államtitkár úr, ez 
a (3), (4) bekezdésre úgy vonatkozik, hogy azt engedi kivételként. A (3) bekezdés 
pedig bejelentést ír, államtitkár úr, tehát nem engedélyköteles lesz, csak bejelentenie 
kell. Nézze meg a szabályt, ezt nem tudja máshogy magyarázni!  

Önök nem azt mondják, hogy a vezetőknek adnak lehetőséget, de majd valaki 
eldönti, hogy bevállalhatja-e vagy nem, ezzel a szabállyal önök azt mondják, hogy a 
vezetőnek utólag csak be kell jelentenie, ha egy ilyen cégben igazgatósági elnök lesz, 
mondjuk, és nincs is eszköze ezen szabály alapján a rendvédelmi szervnek arra, hogy 
ezt megtiltsa vagy ne engedélyezze. Ugyanis az önök utaló szabálya a (3) bekezdésre 
vonatkozik, az pedig úgy kezdődik, hogy a parancsnoknak be kell jelenteni a 
következőket. Tehát nem igaz az az állítás, hogy ez most engedélyköteles körbe teszi a 
teljes tiltásból, hanem a teljes tiltásból a teljes engedély állapotába teszi, és csak 
utólagos bejelentési kötelezettséget ír elő. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van egy technikai javaslatom, de először még Balla alelnök úrnak 

adom meg a szót. Parancsoljon! 
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BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Révész képviselő úr felvetésére szeretnék reflektálni, és nem tartalmi, hanem 
technikai értelemben.  

Ugyanis addig egyetértek, hogy most egy szakmai vitát látunk, és ebben 
egyébként én sem érzem magam felhatalmazva jelen állapotban a döntésre. De egy 
dologban biztos vagyok: amennyiben a Honvédelmi és rendészeti bizottság a szakma, 
képviselő úr, akkor a Belügyminisztérium is legalább annyira szakma. Ezért 
gondolom, hogy a két szakma ütközik most. Ha ezt a módosító javaslatot, amely a 
Törvényalkotási bizottság előtt szerepel, a bizottság nem fogadja el, akkor nincs 
módunk arra, hogy a parlamentben erről döntsünk. Ellenben, ha ezt a módosító 
javaslatot a bizottság most támogatja, akkor minden lehetőségünk megvan arra, hogy 
a keddi szavazás előtt ezt kikérjük, külön erről a módosító javaslatról a parlament 
állást foglaljon.  

Addig értelemszerűen még érdemes a két szakmának és a képviselőknek is a 
megfelelő egyeztetést lefolytatni, hogy dönteni tudjanak valójában ebben a kérdésben, 
de ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha most ezt a módosító javaslatot a 
Törvényalkotási bizottság támogatja, benyújtja, és a Ház elé tud kerülni. Azt javasolni 
fogom egyébként, hogy erről a módosító javaslatról a parlament külön döntsön, tehát 
kérjük ki a csomagból, erre minden lehetőség adott egyébként. 

 
ELNÖK: Nekem ugyanez a technikai javaslatom lett volna annyi kiegészítéssel, 

hogy ahhoz, hogy az Országgyűlés választani tudjon a két lehetőség között, a (2) 
bekezdést el kell fogadjuk úgy, ahogy előttünk áll, illetve egy most itt 
megfogalmazandó módosító javaslattal szó szerint ugyanígy úgy, hogy ott csak az (5) 
bekezdés szerepeljen és más ne. Tehát magyarul, ha a (2) bekezdésnek van egy olyan 
változata, hogy „a hivatásos állomány tagja az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel” - 
innentől ugyanaz a szöveg – „csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel járó egyéb 
jogviszonyt, vezetői beosztást betöltő személy csak az (5) bekezdésben foglaltak 
kivételével munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet”… (Közbeszólásra 
reagálva:) Bocsánat! Jelzi a jogász kollégám, hogy az elsőnél jó a „(3)-(5)”, mert ott 
az engedéllyel történő létesítéshez természetesen kell. De ha a (2) bekezdésnél csak az 
(5) bekezdés marad, akkor elfogadjuk így is, úgy is, és a frakció eldönti, hogy melyiket 
támogatja, ha ez államtitkár úrnak is megfelelő. Akkor ez még mérlegelhető ezt 
követően, és az Országgyűlés tud dönteni, és egységes szerkezetben el tudja fogadni a 
javaslatot. Megkérdezem ezzel kapcsolatban az államtitkár urat, hogy elfogadható-e. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Elfogadható, de még egyet hozzátennék. Többféle értelmezés felmerült. Felmerült az 
én értelmezésem, felmerült a képviselő urak értelmezése. A két értelmezés nem fedi 
egymást. Azt elfogadom, hogy ha többféle értelmezést is megenged a jogszabály, 
akkor az nem feltétlenül jó. Tehát függetlenül attól, hogy a frakció kikéri, és hogy fog 
dönteni majd a zárószavazásnál a parlament, azt mindenképpen felvállalom, hogy 
majd egy aktuális törvénymódosításban ezt a paragrafust egyértelműsítjük. Mert nem 
jó, ha többféle értelmezésre van lehetőség. Majd később, tehát nem most. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor felolvasom, hogy mi a másik alternatíva, 

amit most a bizottság terjesztene elő módosító indítványként. Tehát a (2) bekezdés 
másik változata, amiről a bizottság módosítóként szintén szavazna, úgy szólna: a 
hivatásos állomány tagja - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel - csak engedéllyel 
létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. Vezetői beosztást betöltő személy - 
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az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem 
létesíthet. Ezt javaslom módosító indítványként elfogadni, és akkor majd kikérjük 
mindkettőt, és ennek megfelelően tudunk szavazni. 

Harangozó és Bárándy képviselő úr is szót kért, illetve most már Révész 
Máriusz is. A szocialista frakcióból kinek adjam meg előbb a szót? (Dr. Bárándy 
Gergely dr. Harangozó Tamás Attila felé int.) Révész képviselő úr… Vagy Harangozó 
képviselő úr. Parancsoljon! (Derültség.) 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. A módosító javaslathoz szeretnék hozzátenni még egy jobbító szándékú javaslatot, 
azzal együtt, hogy amit elmondott az elnök úr, az úgy van. Tehát ha a (2) bekezdésnél 
csak az (5) bekezdésre utalunk, akkor a jelenlegi állapotot tartjuk fenn, tehát kizárjuk, 
hogy a lektori és egyéb tevékenységen kívül a rendőri vezető mást végezzen. Viszont 
szeretnék visszatérni oda, hogy az elsőt is jó lenne korrigálni, a (3)-(5)-öt, és tudom, 
hogy picit bonyolult leszek, de most elvileg jogszabályt alkotunk. A (3)-(5) azt jelenti, 
hogy a szabály utal a (3), a (4) és az (5) bekezdésre is. Ha megnézik a 
képviselőtársaim, a (4) bekezdésnek nincs köze munkavégzéssel járó egyéb 
jogviszonyhoz. Tehát arról szól, hogy be kell jelenteni, ha cégekben tulajdonrészem 
van, ráadásul azt is, ha kevesebb, mint 20 százalék. Ez a szöveg, ha benne hagyjuk, 
akkor szintén azt fogja mondani, hogy a hivatásos állomány tagja, a részvényes - 
bekezdés - csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel járó jogviszonyt. Nincs 
értelme, hogy erre utaljon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Akkor módosítom a módosítót. Tehát úgy szólna a (2) bekezdés másik 

verziója, amire most itt a bizottság javaslatot tesz, hogy „A hivatásos állomány tagja - 
a (3), illetve az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - csak engedéllyel létesíthet 
munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. Vezetői beosztást betöltő személy - az 
(5) bekezdésben foglaltak kivételével - munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem 
létesíthet.”  

(Jelzésre:) Tuzson alelnök úr, parancsoljon! 
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, azért annyi 

probléma ezzel van, hogy abban az esetben, ha valaki gazdasági társaság tagja, 
mondjuk akár egy betéti társaság beltagja, akkor az munkavégzéssel járó jogviszony, 
és akkor az kimaradna ebben a felsorolásban. Tehát értelemszerű, hogy ha valaki 
gazdasági társaság tagja, az benne maradjon, mert előállhat olyan helyzet, hogy ez 
munkavégzéssel járó jogviszony. Tehát függetlenül attól, hogy egyébként csak tagja, 
önmagában létesíthet; sőt még kft.-nél is előfordulhat, amennyiben az alapító okirat 
így rendelkezik. Tehát azért ezt érdemes így benne hagyni, ahogy van.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lehet hogy a szakértelem mégsem bolsevista trükk 

(Derültség.), tehát érdemes esetleg megfontolni Tuzson alelnök úr javaslatát, bár 
látom, nem mindenki ért egyet a felvetéssel. Bárándy alelnök úr kért szót, 
parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Látom, hogy kezd körvonalazódni valamilyen elfogadható megoldás, bár ezt én is 
megfontolandónak tartom, amit Tuzson alelnök úr mondott. (Tuzson Bence: Tartsuk 
benn!) Magyarán szólva, ha valóban azt akarjuk, hogy semmilyen más jogviszony, 
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mint itt ez a hagyományos kizáró okok alá nem eső, a kulturális stb., oktatási 
tevékenység, akkor valóban ezt érdemes kivenni belőle. 

Egyetlen mondatot, és tudok nagyon rövid lenni, mert látom, hogy itt 
körvonalazódni látszik egy megoldás. Államtitkár úr, én egyet kérnék szépen öntől, 
hogy ezt az érvrendszert, miszerint ezek tisztességes emberek - ismerem, már a 
kormány százszor elmondta ezt -, legyen szíves nem használni a jövőben. Persze hogy 
azok! Ahogy tisztességes emberek szerintem a bírák is, tisztességes emberek az 
ügyészek is, tisztességes emberek az ügyvédek is, és tisztességes emberek talán az 
országgyűlési képviselők is, mégis egy halom kizárási ok vonatkozik rá. Ezek a 
törvényi garanciák nem arról szólnak, hogy tisztességesek vagy tisztességtelenek, 
hanem arról, hogy biztosítani kell jogszabály alapján azt, hogy ezek a funkciók együtt 
ne legyenek gyakorolhatók. 

És még egy megjegyzés, ez pedig a fideszes képviselőtársaim felszólalására: hát 
szóval, a legnagyobb kritikáját most mondták el önök a mostani házszabálynak, hogy 
miért fölösleges a Törvényalkotási bizottság. Igen, a Törvényalkotási bizottság elé 
mindazok a témák bejönnek, amelyek az egészségüggyel, amelyek a jogalkotással, 
amelyek a rendőrséggel és bármelyik más témával, a kultúrával kapcsolatosak, és 
mindenhez nem érthet valaki. Ezért kár, hogy létezik ilyen bizottság, és nem csak a 
szakbizottságok vannak, mint az elmúlt ciklusban. Ez a legjobb kritikája volt, amit 
most önök elmondtak, a mostani házszabálynak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most, hogy Bárándy képviselő úr szembesült 

annak a bizottságnak a fölöslegességével, amelynek saját maga is alelnöke… 
(Derültség a kormánypártok soraiban. - Dr. Bárándy Gergely: Ez van! Ez a 
helyzet!) Akkor most folytatjuk annak a törvényjavaslatnak a kijavítását, amit itt a 
bizottság saját jogkörében megtesz, többek között szocialista észrevételeknek 
megfelelően. Majd rögzítem a szöveget, de először fogadjuk el a módosító javaslatot, 
és utána ahhoz képest egy külön módosító javaslatban kell elfogadni azt a módosítást, 
amit mi javasolunk. (Konzultál a bizottság munkatársával.)  

Tehát akkor mondanám, hogy milyen kiegészítéssel kellene az egész összegző 
módosító javaslatot elfogadni. Ez pedig úgy szól - megegyezik egyébként az először 
előterjesztett verzióval, tehát a (2) bekezdésnek van egy másik alternatívája -: „A 
hivatásos állomány tagja - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel - csak engedéllyel 
létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. Vezetői beosztást betöltő személy - 
az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem 
létesíthet.” Ez így világos, érthető? (Senki sem jelzi, hogy ellenvetése lenne.) 
Rendben.  

(Jelzésre:) Ügyrendiben kér szót Harangozó képviselő úr. Parancsoljon!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Bocsánat! Vagy a módosítóról 

szavazunk először, és akkor viszont a módosító módosítójáról kellene az „és”-sel 
szerintem, mert most ön a kötőjeles variációt adta elő. Illetve szeretném akkor most 
jelezni, hogy ha a mostani 51. pontról is akar szavazni a bizottság - és ha jól értem, 
meg is fogja szavazni a többség -, akkor viszont mi ezt szeretnénk kikérni, azt 
leszavazni, és utána az összegző többi részeit meg tudjuk támogatni a jelenlegi 
kompromisszummal. 

 
ELNÖK: Akkor ezek szerint viszont képviselő úr nem fogadja el azt, amit 

Tuzson képviselő úr mondott, amiben itt Bárándy alelnök úr, ha jól értettem, 
egyetértett. (Dr. Bárándy Gergely: Kizárjuk, igen!) Tehát, miután a (4) bekezdésben 
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foglalt esetben előállhat olyan helyzet, ami személyes munkavégzéssel jár, ezért azt 
nem érdemes kizárni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Ha megnézem a (3) bekezdés 

b) pontját, hogy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonynak nem minősülő - akár gt.-
ben - személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági - ott van! -, 
felügyelőbizottsági tagsági vagy gazdasági tagsági, abban miért nincs benn a bt.-
tagsági? 

 
ELNÖK: Megadom a szót alelnök úrnak.  
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Előállhat olyan helyzet, 

amikor munkavégzési kötelezettséggel járó tagsági jogviszony van, azért. Tehát ha ezt 
elfogadjuk, akkor előállhatna olyan helyzet, hogy csak bejelentési kötelezettséggel 
járna az, ha egyébként munkavégzés zajlana le mondjuk a saját betéti társaságában, 
de az nem tartozik az előző bekezdés szabályai alá, ahol azt mondja, hogy a 
munkavégzési kötelezettséggel egyébként nem járó ilyen és ilyen tagsági jogviszony 
van. De van olyan is, amikor viszont egyéb munkavégzési kötelezettségnek fog 
minősülni jogi szempontból. Tehát ezért nem érdemes kizárni a (4) bekezdést, mert 
előállhat egy ilyen helyzet. Ez társaságiszerződés-függő is lehet akár.  

 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr? (Dr. Harangozó Tamás Attila jelzésére:) 

Elfogadja Harangozó képviselő úr. 
Szilágyi képviselő úr neve jelent meg. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha már 

nekiálltunk kodifikálni, a 4. pontból, nem értem, miért kell belerakni azt, hogy „ide 
nem értve, ha kisebbségi üzletrésztulajdonnal vagy gazdasági társaság részvényeinek 
kevesebb mint húsz százalékával rendelkezik.” Miért nem elég, ha annyi szerepel 
benne: „A hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak 
bejelenteni a gazdasági társaságban fennálló tagságát.”? Tehát miért kell a kivételt 
megadni? Maradjon benne úgy a 4. pont, ez a javaslatom, hogy erről szóljon. Tehát 
teljesen mindegy, hogy valaki 20 százalékos üzletrésszel rendelkezik, teljesen 
mindegy, hogy csak 49 százalékos üzletrésszel rendelkezik, be kelljen jelentenie. 
Miért kell a kivétel? Tehát ezt javasolnám, hogy a kivételt szüntessük meg ennél a 
pontnál. Ha már kodifikálunk, akkor így egyértelmű lenne; ha gazdasági társaságban 
fennáll valamilyen tagsága, akkor azt jelentse be. Ez miért probléma, hogy bejelentse? 
Még akkor is, ha mondjuk csak 48 százalékos üzletrésszel rendelkezik éppen abban a 
gazdasági társaságban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ebben az esetben ha egy darab MOL-részvényt vesz az 

illető, azt be kell jelenteni. Életszerűtlen, lehetetlen dolog, szerintem. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, már csak azért is mondom, mert én 

már találkoztam olyan esettel, amikor egy bank törvénytelenül elfoglalt egy épületet 
egy őrző-védő kft.-vel, bent voltak az emberek, én ott voltam a helyszínen, és 
fogalmam sem volt, és nem értettem, hogy a rendőrség miért nem intézkedik. És 
utána kiderült, hogy azért nem intézkedett - pedig nem tulajdonrészről volt szó -, 
mert egy magas rangú vezetőhöz köthető volt az az őrző-védő cég. Ilyeneket meg 
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kellene szüntetnünk! Az lenne a lényege egyébként ezeknek a dolgoknak, hogy ilyenek 
ne történhessenek meg ebben az országban.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az említett példára ugyan nem jelent megoldást a javaslat, 

de én természetesen a képviselő úr által kért módosítót is fel fogom tenni szavazásra.  
Most a vitát lezárom. Megadom a szót államtitkár úrnak, ha kíván reagálni az 

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

köszönöm, ez elfogadható. Erre az a válaszom, amit részben elnök úr is mondott, a 
jelenleg hatályos szabály is csak bizonyos összeghatár fölött teszi bejelentéskötelessé, 
épp azért, hogy ne legyen parttalan.  

 
ELNÖK: Szabad annyit kérdeznem államtitkár úrtól, hogy arra is van 

államtitkár úrnak felhatalmazása, hogy úgy fogadjuk el a Harangozó képviselő úr által 
javasoltakat, hogy alternatíva nélkül, vagy maradjon meg ez alternatívának? 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatás államtitkár (Belügyminisztérium): 

Mármint a (4) bekezdés? Van. Tehát elfogadható számunkra a (4) bekezdése kivétele 
is a munkavégzési kötelezettséggel járók közül. 

 
ELNÖK: Nemcsak erre gondolok, hanem önmagában arra is, hogy a vezetői 

beosztást betöltő személy az (5) bekezdésben foglaltak kivételével munkavégzéssel 
járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet. Ez is elfogadható?  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Akkor nagyon egyszerű, mert akkor nem kell alternatívát 

elfogadnunk, és akkor mindenki tudja támogatni az összegző módosítót. 
A jobbikos javaslatot pedig nem támogatja államtitkár úr… 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Tehát 

hogy minden egyes gazdasági társaság… - azt nem.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkezdjük a szavazást. (Révész Máriusz jelentkezik.) 

Ügyrendiben tudok szót adni, mert lezártam a vitát. Ügyrendiben kér képviselő úr 
szót? (Jelzésre:) Parancsoljon, Révész képviselő úr! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak annyit akarok mondai, hogy ilyen javaslat 

egyébként a parlament részletes vitája során nem tudott volna kialakulni, úgyhogy 
épp ez az értelme a Törvényalkotási bizottságnak.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bejelentem, hogy Révész képviselő úr helyettesíti 

Tapolczai Gergely képviselő urat.  
Most a szavazásra kerül sor. Először külön szavazunk a módosító javaslat 51. 

pontjáról, méghozzá úgy, hogy akkor a (2) bekezdés a következőket tartalmazza: „A 
hivatásos állomány tagja - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel - csak engedéllyel 
létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. Vezetői beosztást betöltő személy - 
az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem 
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létesíthet.” Akkor ezt így, ebben a formában fogja tartalmazni az összegző módosító 
javaslat. 

Kérdezem, hogy ki az, akinek ez így elfogadható. Kérem, most szavazzunk! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az 51. pontra vonatkozó módosító javaslatot a bizottság 32 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most a Szilágyi képviselő úr által javasolt módosító indítványról szavazunk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki a képviselő úr által javasoltakat támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 6 
tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el. 

Most az 51. pont módosítására is tekintettel a teljes összegző módosító javaslat 
és összegző jelentés elfogadásáról szóló döntésre kerül sor. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 26 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett az összegző módosító 
javaslatot elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérdezem, hogy ki az, 
aki az ő személyét elfogadja. (Szavazás. - A bizottság egy része először 
kézfelemeléssel majd géppel szavaz.) Igen, ezentúl kézfelemeléssel szavazunk róla, de 
a jó gyakorlattól eltértem. Egyhangúlag, 29 igen szavazattal bizottsági előadónak Vas 
Imre képviselő urat jelöltük ki. 

Kisebbségi előadót Harangozó Tamás személyében kíván állítani az ellenzék. A 
Jobbik számára… (Tuzson Bence közbeszól.) Tartózkodás volt. Tehát a kisebbségi 
előadó Harangozó Tamás képviselő úr.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak a konstruktív részvételt. 

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/3788. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontra, ami a T/3788. számú, az állami 
földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslat. 
Köszöntöm dr. Simon Attila István államtitkár urat a minisztérium képviseletében. 
Tárgyalandó a háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság 16 pontos előterjesztése, 
illetve a Fenntartható fejlődés bizottságának szintén ebben a 16 pontban található 
módosító indítványai.  

Megadom a szót államtitkár úrnak. Mi a tárca álláspontja ezekkel 
kapcsolatosan? Parancsoljon! 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A Fenntartható fejlődés 
bizottsága által benyújtott módosító javaslatokat a kormány nem támogatja. A 
Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatokat a kormány támogatja. 
Köszönöm szépen.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Van-e hozzászólási szándék? 
(Jelzésre:) Legény képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem meglepő 

módon az MSZP-frakció nem fogja tudni támogatni ezt a törvényjavaslatot. Már a 
plenáris ülésen is, illetőleg a Mezőgazdasági bizottságban és a Fenntartható fejlődés 
bizottságában, tehát a szakbizottságokban is kifejtettük, hogy gyakorlatilag egy újabb 
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fideszes földmutyinak próbál megágyazni a kormány. Arról szól ugyanis a 
törvényjavaslat, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez kerülnének a 
nemzetipark-igazgatóságoknál eddig használatban lévő földek. Gyakorlatilag ezzel 
újra annak nyílik meg a lehetősége, hogy akár Mészáros Lőrincek és akár mások 
jussanak majd ismételten földhöz. 

Szeretném azt hozzátenni, hogy a Fenntartható fejlődés bizottságában 
egyébként a fideszes szavazatokkal fogadták el azon bizottsági módosítókat, 
amelyeket egyébként a kormány nem támogat, és szeretném azt is hozzátenni, hogy a 
Mezőgazdasági bizottságban felhívtuk erre a figyelmet, de ott már ez nem kapott 
többséget.  

Illetőleg arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szakmai szervezetek is 
azt kérték az országgyűlési képviselőktől, hogy ne támogassuk ezt a törvényjavaslatot, 
de például a Kövér László által vezetett Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács is arra 
tett javaslatot, hogy ne támogassuk ezt a törvényjavaslatot.  

Számunkra tehát teljességgel elfogadhatatlan, ezért természetesen nemmel 
szavazunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tuzson alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Egy 

technikai jellegű módosító indítványom lenne még ehhez a törvényjavaslathoz. 
A 9. § (4) bekezdését értelmetlennek látom, illetve nem szükségesnek, hiszen 

annak idején az államháztartási törvény módosításánál már bevezettünk egy általános 
szabályt arra vonatkozólag, hogy önálló gazdasági szervezetet csak azok a szervezetek 
tarthatnak fenn, ahol száz főnél nagyobb a létszám. Így ez egy kivétel lenne ez alól, és 
nem látom az indokoltságát annak, hogy ezt a kivételt fenntartsuk, ezért ennek az 
elhagyását javaslom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok, a vitát lezárom. Megadom a szót államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban, a Fenntartható fejlődés 
bizottsága egy olyan módosító csomagot nyújtott be, amely lényegében értelmetlenné 
tenné azt az eredeti kormányzati szándékot, hogy az állami földvagyon-gazdálkodás 
egy kézbe kerüljön a Nemzeti Földalapkezelő esetében.  

Bitay államtitkár úr mind a két bizottságban és a plenáris ülésen is elmondta 
az ezzel kapcsolatos kormányzati álláspontot. Egyik bizottságban sem merült fel olyan 
szakmai érv, amely valós és mérlegelendő érv lett volna, de mindezek ellenére tegnap 
a kormány megtárgyalta mind a két módosító csomagot, és az összes elhangzó vélt, 
valós érv hatására döntött úgy, hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága módosító 
csomagját nem támogatja, a Mezőgazdasági bizottság módosító csomagját támogatja.  

Miután itt elhangzott egy újabb módosító javaslat, arról tudok nyilatkozni, 
hogy a kormány támogatja ezt az itt most elhangzó módosító javaslatot. Valóban, az 
Áht. időközben hatályba lépett rendelkezése minimum koherenciazavart okozna ezzel 
a rendelkezéssel kapcsolatosan, ezért ezt is tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a szavazásokra kerül sor. Először 

tájékoztatom a bizottságot, hogy a Tuzson elnök úr által tett javaslat koherenciájának 
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biztosítása érdekében úgy fogom szavazásra feltenni a kérdést, hogy nem csupán a 
9. § (10) bekezdésének elhagyása szükséges - ami egyébként a törvénytervezet 68. § 
(10) bekezdése -, hanem akkor a 8. §-ban az (1) bekezdés r) pontja, illetve az egész 
8. § elhagyása is szükséges, mert a génmegőrzési intézmény magyarázata kizárólag 
azért szerepel a törvényben, hogy a génmegőrzési intézmény is önálló gazdasági 
szervezettel rendelkezhessen, de miután a javaslat arra irányul, hogy ne 
rendelkezhessen azzal, és ne legyen kivétel az Áht. alól, ezért, ha ezt a bizottság 
elfogadja, akkor a koherencia biztosítása érdekében a 8. § elhagyására is szükség van.  

Mindezekre tekintettel kérdezem, hogy ki az, aki Tuzson alelnök úr módosító 
javaslatát… (Jelzésre:) Ügyrendi? Parancsoljon! 

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Szeretném a 

háttéranyagból kikérni külön szavazásra az 1., 2. és a 16. pontot. Az 1. ponttal 
egyébként összefüggő a 6. és 13., illetőleg a 2. ponttal összefüggő a 4., 5., 7., 8., 10., 15. 
is. Tehát az 1., 2. és 16. pontokat szeretném kikérni szavazásra.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezekről egyben szavaztathatok, gondolom, a szocialista 

frakciónak nincs ellenére, ha a kikértekről egy szavazással határozunk.  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Tehát az 1-est és a 2-est szeretnénk egyben 

szavazni, és a 16-ost pedig külön.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most megkezdjük a szavazást. Kérdezem, ki az, aki 

Tuzson alelnök úrnak a törvénytervezet 68. § (10) bekezdésének elhagyására 
vonatkozó javaslatát támogatja azzal, hogy ez a 8. § elhagyását is jelenti. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 21 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül Tuzson alelnök úr javaslatát támogatta. 

Most a háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról döntünk. Először a 
Szocialista Párt által külön szavazásra kért 1. és 2. módosító javaslatról kell a 
bizottságnak szavaznia. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 13 igen szavazat mellett, 18 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
módosító javaslatokat elutasította.  

Most a Mezőgazdasági bizottság által benyújtott, kormány által támogatott 16. 
pontról kért a szocialista frakció külön szavazást. Kérdezem, ki az, aki ezt a módosító 
javaslatot támogatja. (Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett a 
módosító javaslatot elfogadta. 

Most a Mezőgazdaság bizottság módosító javaslatairól szavazunk, kivéve az 
előbb szavazott 16. pontot. Ezeket a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Mezőgazdaság bizottság további javaslatait 
23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most a Fenntartható fejlődés bizottsága eddig nem szavazott módosító 
indítványairól szavazunk. Ezeket a kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Fenntartható fejlődés bizottságának további 
módosító javaslatait 9 igen szavazat mellett, 22 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
elutasította. 



23 

Most az összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezek elfogadását támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és jelentést 23 
igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Tuzson Bence alelnök urat javaslom. Kérem, hogy kézzel 
szavazzunk erről! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag képviselő urat bizottsági 
előadónak megválasztotta.  

Kisebbségi előadónak (Jelzésre:) Legény képviselő urat jelzi a szocialista 
frakció. A Jobbik-frakció részéről (Jelzésre:) nincs ilyen igény. Tehát Legény Zsolt 
képviselő úr elfogadható valamennyi ellenzéki frakció számára. Köszönöm szépen, 
ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a 
részvételt. 

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4030. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4030. számú törvényjavaslat 
megtárgyalására.  

Köszöntöm dr. Dankó István államtitkár urat a Honvédelmi Minisztérium 
részéről.  

A háttéranyagban található a Honvédelmi és rendészeti bizottság 21 pontos 
módosító javaslata, a Törvényalkotási bizottságnak saját előterjesztett módosító 
javaslata nincs. Úgyhogy a háttéranyagra nyitom meg a vitát. Megadom a szót 
államtitkár úrnak. Parancsoljon!  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. A törvényjavaslattal kapcsolatban számos módosító 
javaslat érkezett, ezeknek a megtárgyalására hétfőn egy ötpárti egyeztetésen került 
sor a honvédelmi bizottság szervezésében, a tegnapi nap folyamán pedig megtárgyalta 
a Vállalkozásfejlesztési bizottság és a Honvédelmi és rendészeti bizottság a módosító 
javaslatokat. Az egyeztetés és a tárgyalások eredményképpen összeállt egy 
honvédelmi és rendészeti bizottsági módosító javaslat, amely a módosító javaslatok, 
illetve saját javaslatok összegzéseként tartalmazza azokat a normaszöveg-
pontosításokat, amelyeket támogatni tudunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr kért szót. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak 
egyetlenegy apró kérdésem van: a 3. pontnál itt, a TAB-on, a Hszt.-nél is ugyanennél 
a pontnál konszenzusra jutottunk, tudniillik, hogy a hatálybalépése ennek a pontnak 
olyan távoli - legalábbis a BM a Hszt.-nél ezt ígérte -, hogy ezt a kérdést, hogy honnan 
fogják fizetni az embereket, addig egy másik törvényben fogja rendezni. Nem tudom, 
elnök úr emlékszik-e rá, de ez volt az ígéret a Hszt.-nél. Most ugyanez a szabály itt van 
a Hjt.-ben is, tehát hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap vagy ki fogja - nem tudja, 
mert kijön a módosítóval ez a szabály - fizetni az illetmény 50 százalékára a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján a 
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díjakat, vagy a HM is tudja-e azt ígérni, tartani, hogy még mielőtt hatályba lép ez a 
szabály, az előtt egy másik törvényben ezt a kérdést elrendezi? Csak ez lenne a 
kérdésem.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A 

megoldás itt az, hogy ez a fizetési kötelezettség a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
tekintetében alapvetően nem a két szakjogállási törvényben kell hogy szereplő szabály 
legyen, hanem a foglalkoztatásról szóló törvényben kell szerepeltetni. Amennyiben 
megnyílik a foglalkoztatási törvény bármilyen módosítással, akkor bele fogjuk tenni 
mind a Hszt., mind a Hjt. hatálya alá tartozók tekintetében ezt a szabályt, amit most 
kiveszünk a sajátunkból, illetve a Hszt.-ből is kikerült egy módosító javaslattal.  

Ennek a hatálybalépése július 1-je, de ez nem jelenti azt, hogy az ebbe az 
állományba tartozók nem fognak illetményt kapni, a honvédelmi tárca 
költségvetéséből fogják megkapni, a rendőröké pedig a Belügyminisztérium 
költségvetéséből kerül biztosításra.  

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

lezárom. Most szavazásra kerül sor. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság 21 pontos módosító indítványát támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
módosítóit 25 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadásáról szóló 
döntésre kerül sor. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezeket támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Galambos Dénes képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, 
ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Galambos Dénes 
képviselőtársunkat bizottsági előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék bejelenteni? (Jelzésre:) Harangozó 
képviselő úr vállalja ezt. Köszönjük, akkor Harangozó képviselő úr az ellenzék 
részéről a kisebbségi előadó. 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű 
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről 
szóló H/4027. számú határozati javaslat    
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a következő, negyedik napirendi pontra, ami a Magyar 
Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 
fellépésben való részvételéről szóló H/4027. számú határozati javaslat. A kormányt 
továbbra is dr. Dankó István államtitkár úr képviseli.  

A háttéranyagban a Honvédelmi és rendészeti bizottság három pontból álló 
módosító javaslatai találhatóak. Továbbá szeretnék annyit javasolni a bizottság 
nevében - abszolút technikai javaslat -, hogy az 5. pont úgy szóljon, hogy ez a 
határozat az elfogadáskor lép hatályba. Tehát nem az elfogadása napján, hanem az 
elfogadásakor lép hatályba. A különbség mindössze annyi, hogy senki ne vethesse azt 
fel vitakérdésként, hogy az elfogadás napján nulla órával esetleg a határozat 
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visszamenőleges hatályú lenne. Tehát a javaslat az, hogy az összes pont úgy szóljon, 
hogy ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.  

Megnyitom a vitát, megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 
Köszönöm, elnök úr. A honvédelmi bizottság által benyújtott bizottsági módosító 
javaslat a tegnapi hosszas bizottsági egyeztetést követő részleges kompromisszum 
végeredménye, tehát azt támogatjuk. Az elnök úr által javasolt hatálybalépési 
pontosítást is támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom.  
Kérem a képviselőtársaimat, hogy kezdjük meg a szavazást! 
Először a most általam javasolt módosításról szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, 

aki ezt támogatja. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 28 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az 5. pontban foglalt pontosítást támogatta, tehát ez a határozat az 
elfogadásakor lép hatályba. (Dr. Harangozó Tamás Attila jelentkezik.) Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Csak annyit szeretnék kérni, 

hogy pontonként szavazzunk, ha lehet. Ez három pont összesen.  
 
ELNÖK: Nincs akadálya. Akkor a Honvédelmi és rendészeti bizottság 1. 

pontban foglalt módosító indítványáról szavazunk. Kérdezem, ki az, aki ezt 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Honvédelmi és rendészeti bizottság módosító 
javaslatának 1. pontját 30 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
támogatta.  

Most a Honvédelmi bizottság 2. számú módosító indítványáról szavazunk. 
Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Honvédelmi és rendészeti bizottság módosító 
indítványai közül a 2. pontban foglaltat 23 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 
tartózkodás mellett elfogadta.  

Most a Honvédelmi és rendészeti bizottság 3. pontban foglalt módosító 
indítványáról kell határoznunk. Kérem, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Honvédelmi és rendészeti bizottság 3. 
pontban foglalt módosító indítványát 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és jelentést 21 
igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak B. Nagy László képviselő urat javaslom. Kérem a 
képviselőtársaimat, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)  

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

A kisebbségi előadót (Jelzésre:) a tartózkodó pártok közül a Jobbik majd 
bejelenti, az MSZP is bejelenti, akkor egymás közt ezt legyenek szívesek egyeztetni és 
a bizottságnak bejelenteni. Köszönöm szépen.  
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Az ülés berekesztése 

Mivel további napirendi pontunk nincs, ezért a mai ülést berekesztem. 
Köszönöm a munkát. Minden jót! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc) 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, dr. Lestár Éva, Lajtai Szilvia, 
Horváth Éva Szilvia, Zsebők Erika, Podmaniczki Ildikó, 
Baloghné Hegedűs Éva és Morvai Elvira 

 


