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Napirendi javaslat  

 

1. A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat (T/4849. 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. Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a 
tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5985. szám)  
(Rogán Antal, dr. Gulyás Gergely, Tuzson Bence, Németh Szilárd István, Font 
Sándor, dr. Völner Pál, Bánki Erik (Fidesz), Móring József Attila, Harrach 
Péter, Firtl Mátyás (KDNP), dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

3. Üzenet az Európai Unió vezetőinek címmel benyújtott határozati javaslat 
(H/5984. szám)  
(Rogán Antal, dr. Gulyás Gergely, Tuzson Bence, Németh Szilárd István, Font 
Sándor, dr. Völner Pál, Bánki Erik (Fidesz), Móring József Attila, Harrach 
Péter, Firtl Mátyás (KDNP), dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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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   
 
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) távozása után Balla Györgynek (Fidesz) 
Balla György (Fidesz) megérkezéséig Horváth Lászlónak (Fidesz) 
Horváth László (Fidesz) távolléte idejére Balla Györgynek (Fidesz) 
Ágh Péter (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) távolléte idejére Révész Máriusznak (Fidesz) 
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  

 
 
Meghívottak 

Hozzászólók 
 

L. Simon László államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Császár Dániel Gergely helyettes államtitkár (Miniszterelnökség) 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár (Honvédelmi 
Minisztérium)  
 
 

Megjelent 
 

Dr. Balogh András József ezredes, a Jogi Főosztály vezetője 
(Honvédelmi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Elnézést kérek a késői kezdésért, a Jobbik-frakció az, amelyik 
ugyan kritizálni szokta, ha késéssel kezdődik az ülés, de külön kérte, hogy miután 
későn érkeznek, várjunk tíz percet. Ezt többszörösen megtettük, de bizonyos idő után 
talán ők is meg fognak érkezni, mindenesetre jelezték, hogy késve érkeznek az ülésre; 
ahogy a Szocialista Párt is jelezte, hogy a kihelyezett frakcióülés miatt Harangozó 
képviselő úr fogja a frakció egészét képviselni. 

Képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot megkaphatták. Még a 
szavazás előtt ismertetem az eseti képviseleti megbízásokat: Vejkey Imre 
képviselőtársunk Rubovszky Györgyöt, Vécsey László képviselőtársunk Mátrai 
Mártát, B. Nagy László képviselőtársunk Ágh Pétert, Hadházy Sándor 
képviselőtársunk pedig Jakab István alelnök urat helyettesíti. Erre tekintettel 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

Képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérem, hogy erről most 
szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az előterjesztett napirendi javaslatot a bizottság 23 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

A közbeszerzésekről szóló T/4849. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően most soron következik 1. napirendi pontként a 
közbeszerzésekről szóló T/4849. számú törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány 
képviseletében L. Simon László államtitkár urat és Császár Dániel helyettes 
államtitkár urat. 

A háttéranyagban képviselőtársaim kézhez kapták a Gazdasági bizottság 64 
pontos módosító javaslatát, továbbá a Költségvetési bizottság 2 pontos módosító 
javaslatát. Jelzem képviselőtársaimnak, hogy 2. hivatkozási szám alatt én nyújtottam 
be technikai módosító javaslatot, ami semmilyen tartalmi újítást nem jelent, csupán 
egységes szerkezetben teszi láthatóvá a korábbi módosítási szándékait a kormánynak, 
illetve a mostani módosítási szándékokat. 

Kérem államtitkár urat, hogy az előterjesztő képviseletében nyilatkozzon a 
jogszabályról a tekintetben, hogy mely módosítások azok, amelyeket a kormány 
támogat. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik, akkor végigmegyek az 
egészen, és pontonként mondom el, hogy a kormány mit támogat: a háttéranyag 1., 3-
5., 7-9., 11., 12., 14-17., 19-21., 23-26., 28-34., 36-38., 40-51., 53-61., 63., 64., 65. 
pontjait, illetve a 66. pont 1-10. alpontjait, 12-24. alpontjait, 27-52. alpontjait és az 
54-86. alpontjait; a TAB saját módosítójából - beleértve azokat is, amelyeket egységes 
szerkezetbe foglalt elnök úr javaslata - a 2-10., 12., 14-30., 32., 33., 34. és a 35. 
pontnak az 1-97. alpontjait. Értelemszerűen tehát az elnök úr által benyújtott, nálam 
TAB 2., elnöki technikai javaslatként szereplő pontok valamennyijét támogatja és 
elfogadásra javasolja a kormány.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Schiffer 
frakcióvezető úr, parancsoljon! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Kérdéseim lennének elsősorban államtitkár 

úrhoz. Volt módosító javaslatunk 13. számon, ahol javasoltuk volna, hogy a teljes 
közbeszerzési hálóból mindenféle offshore érdekeltséget - ne csak azt, amelyiknek 25 
százalékos részesedése van az ajánlattevő cégben - zárjunk ki mindenféle határ 
nélkül, semmiféle offshore hátterű cég ne legyen a közbeszerzések környékén, ne 
tudják kipumpálni a pénzt.  

Megyek tovább: érthetetlen az, hogy bár van előremozdulás, de az 
összeférhetetlenségi szabályoknál - mi a Tiborcz-ügy kapcsán terjesztettünk elő egy 
törvényjavaslatot, és aztán bírtuk a miniszterelnök úr ígéretét, hogy támogatni fog 
ebben minket, ehhez képest mi javasoltuk, hogy akkor, amikor az 
összeférhetetlenséget megállapítjuk, öt évre visszamenőleg a különböző üzleti 
összefonódásokat is tegyük ki az asztalra. Ez, hogy visszamenőleges, tehát hogy a 
meghatározott időszakon belüli közös érdekeltség is összeférhetetlenségi ok lehet, 
szintén kikerült ebből a történetből.  

Én egyelőre ezekre várnám az államtitkár úr válaszát.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi érdemi hozzászólást tennék, hogy az 

összeférhetetlenség szabályozásánál, ami az 1. hivatkozási számú TAB-módosító 
javaslat, a 25. § (4) bekezdése rögzíti, hogy kik azok a közjogi méltóságok, állami 
hatóságok vezetői, akiknek a tulajdonában álló gazdasági társaság vagy pedig a 
hozzátartozója - tehát nem közeli hozzátartozója, hanem hozzátartozója - 
tulajdonában álló gazdasági társaság semmilyen eljárásban ajánlattevőként, 
részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetként nem vehet részt, ami nyilván egy komoly előrelépés.  

Viszont szeretnék ezzel kapcsolatosan egy pontosítást megfogalmazni: miután 
ez nyilvánvalóan egy nyíltan működő részvénytársaságra nem vonatkoztatható, mert 
ha a köztársasági elnök valamelyik - nem is közeli - hozzátartozója vesz egy MOL-
részvényt, akkor a MOL-t kizártuk az országgyűlési üzemanyagkártyáért folytatott 
versenyből, ezért az a javaslatom, hogy ide kivételként a nyíltan működő 
részvénytársaságot tegyük be, de egyébként ez egy előrelépés.  

(Jelzésre:) Miután Schiffer képviselő úr ezzel kapcsolatban kér szót, ezért, ha 
megengedik, újra neki adom meg a szót. Frakcióvezető úr, parancsoljon! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen az elnök úrnak a 

nagylelkűségét, de egyébként meg nem fog túljárni az eszemen (Derültség.), 
merthogy az van, hogy mi egy olyan módosító… 

 
ELNÖK: Azért ne zárjuk ki! (Derültség.)  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Mi egy olyan módosító javaslatot 

terjesztettünk elő, amelyben az szerepel - annál, hogy a megjelölt személyeknek 
legalább 10 százalékos közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló -, hogy az eljárás 
megindítását megelőző három évben közvetlen vagy közvetett tulajdonában állt 
gazdasági társaság, pontosan az Elios körüli balhékból okulva, amikor nemcsak az 
volt pikáns, hogy ki kivel áll rokonságban, hanem az is, hogy az ajánlattevői oldalon is 
megjelent ugyanaz az érdekeltségi kör, és az ajánlatkérői oldalon is a műszaki 
tartalom kidolgozásánál megjelent ugyanez az érdekeltségi kör. Tehát több irányba 
próbáltunk lőni.  
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Az egy dolog, hogy - hogy úgy mondjam - a fejeseknek a közvetlen rokonsága 
ne nyúljon le mindent, na de a másik dolog, hogy ki hallott már olyat, hogy ugyanaz 
az érdekeltségi kör - és itt bizony érdekes az, hogy az ajánlattételt megelőző három 
éven belül volt-e valami suskus mondjuk üzletrészek eladásával, vételével - ne 
vehessen részt a pályázati dokumentáció összeállításában, majd utána ne 
pályázhasson ugyanannál a történetnél. Tehát így kerek egész a mi javaslatunk.  

Én azt elismerem, amit az elnök úr mond, hogy valóban előrelépés a semmihez 
meg a jelenlegi helyzethez képest, na de itt messze nem arról van szó, mint amiről 
beszéltünk még az azonnali kérdésben.  

 
ELNÖK: Tehát ha jól értem, a frakcióvezető úr azokat a cégeket, amelyek 

egykor különböző közjogi méltóságok tulajdonában voltak… (Dr. Schiffer András: 
Három éven belül!) Három éven belül, tehát nem csupán ki akarja zárni, hanem 
forgalomképtelenné is akarja tenni ezeket a cégeket, mert gyakorlatilag a javaslat erre 
irányul. Értjük, nyilván a kormány erre reagálni… (Dr. Schiffer András: Ha csak 
közpénzből tud megélni, akkor igen!) Nyilván a kormány erre reagálni fog.  

Miután a mikrofonrendszer csak abban az esetben rögzíti az elhangzottakat, ha 
én szót adok, ezért jelzem, hogy a frakcióvezető úr azt mondta, hogy ha csak 
közpénzből tud megélni, akkor igen. Mindenesetre a kormány erre reagálni fog.  

További hozzászólásra jelentkezett Tuzson Bence alelnök úr. Megadom a szót.  
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak röviden reagálva erre az 

egy kérdésre: ha ezt ilyen irányba vinnénk el, akkor azt is fel kellene vetnünk, hogy ki 
mikor volt milyen pozícióban. Hiszen ha valaki mondjuk most valamilyen, ezzel 
kapcsolatos pozícióban van, és három évvel ezelőtt volt valamilyen cége, amikor nem 
is volt pozícióban, az eleve visszás lenne, hogy miért vezethetnénk be ilyen szabályt.  

Én azt gondolom, hogy mindig a hatályos szabályokból illetve a hatályos 
helyzetből kell kiindulni. A visszamenőleges ilyen lépés mindenképpen hibás, mert 
abban az esetben, ha valaki valamilyen pozíciót vállal, és lemondana egyébként a 
gazdasági társaságokban való tulajdoni hányadáról, már akkor is kizárná a saját 
cégeit, a korábbi cégeit a közbeszerzési eljárásokból, ez pedig, azt gondolom, nem 
helyes.  

 
ELNÖK: Apáti képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A Jobbik 

képviselőcsoportja a parlamenti vitában a módosító javaslatok formájában meg 
egyébként az ötpárti egyeztetésen is kifejtette az álláspontját, ezért nem szeretnék 
most mindenen tételesen végigmenni. Azon az ötpárti egyeztetésen, ahova az MSZP 
nem érezte fontosnak, hogy eljöjjön, a Fidesz meg a KDNP az öndicséreten kívül más 
érdemit nem mondott, a Jobbik és az LMP fogalmazott meg érdemi javaslatokat.  

Kérdezném az ötpárti egyeztetésen jelen lévőktől, és az egyik előterjesztőt is 
nagy tisztelettel köszöntöm az ott megjelentek közül, hogy számos javaslat elhangzott, 
és akkor ezeket a jobbikos javaslatokat gyakorlatilag kivétel nélkül mindig az európai 
uniós irányelvekre való hivatkozással pattintották le. Ha bármilyen érdemi, akár a 
törvény nagyon súlyos, fontos rendelkezéseit érintő javaslatunk volt, akkor mindig az 
volt az érvelés, hogy az Unió irányelveibe ütközik. Én ezt egy kicsit túlfuttatott 
indoklásnak éreztem már akkor is, illetőleg egy jolly jokeres hivatkozási alapnak. 
Akkor szóban is elhangzott néhány érdemi javaslat.  

Tekintettel arra, hogy valóban nem tudtam hiánytalanul áttekinteni - ez az én 
hibám, elnézést kérek - az előttünk fekvő, terjedelmes anyagot, ezért kérdezném, hogy 
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azok közül a javaslatok közül mi az, amit önök végül is a szűrőn hajlandók átengedni. 
Először a kevésbé jelentősekkel kezdeném.  

Elhangzott, és annak egyébként akkor nem látták akadályát, hiszen nem tudok 
én sem kibújni a bőrömből mint korábban önkormányzatnál dolgozó köztisztviselő, 
hogy tudunk-e könnyíteni a külön törvényben felsorolt, halmozottan hátrányos 
helyzetű térségekben lévő önkormányzatok hirdetményfeladási és egyéb terhein; 
tudunk-e esetleg lehetőséget biztosítani a régi, szerintem nagyon helyes szabályok 
szerint valamifajta dokumentációs díj előírására; van-e arra tervük, hogy főleg a 
kistelepülési önkormányzatok uniós projektek esetén vajon honnan fognak felelős 
akkreditált közbeszerzési tanácsadókat, és ha esetleg a pályázat nem tesz lehetővé 
olyat, hogy bekalkulálják a költségét, miből fognak ilyen tanácsadót foglalkoztatni; 
elfogadhatónak tartják-e, hogy bizonyos szinteken a jogtanácsos jelenléte is elég 
legyen, nem csak az ügyvédi vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadói - maradnék 
ennél - jelenlét lesz szükséges és kötelező; mi a viszonyulásuk a 75 százalékos 
szabályhoz, tehát azzal kapcsolatban hogyan alakult a helyzet. Ott arra kaptunk 
ígéretet, hogy mindent be tudnak építeni a javaslataink közül a törvény végleges 
szövegébe, kivéve azokat, amelyek irányelvekbe ütköznek, de azért csak találtunk 
néhányat, amelyek nem ütköznek irányelvekbe. Úgyhogy ezzel kapcsolatban 
érdeklődnék, különös tekintettel a korrupció melegágyát jelentő, blikkfang nyelven 
szólva három ajánlattevő is közvetlen meghívásos, régi kifejezéssel élve az 
ajánlattételi felhívás közvetlen megküldéséből induló eljárásokra.  

Itt elhangzott a Jobbik részéről az a javaslat, hogy legalább ötre kellene emelni 
a bevonandó ajánlattevőknek a számát, bár tudom, hogy ez önmagában nem jelent 
háromméteres betonfalat a korrupció előtt, de azért minél többen tudnak valamiről, 
annál gyanúsabb, hogy valaki elkezd énekelni, és esetleg ott azért a korrupciót 
legalább sikerül visszaszorítani vagy csökkenteni.  

És az a nagyon fontos kérdésem lenne még, mert, ugye, tíz éve hallgatják a 
magyar vállalkozók, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozókért mindent, holott a 
valóságban nem igazán ezzel szembesülnek, és van egy nagyon komoly akadályt 
jelentő két szó a törvényszövegben, ami a nemzeti protekcionizmusnak egy nagyon 
komoly gátját jelenti, ez a „lehetőség szerint” a mikro-, kis- és középvállalkozókat kell 
meghívni. Na most, ez úgy szokott történni, hogy lehetőség szerint, és akkor nem volt 
rá lehetőség. Tehát sok esetben majdnem hogy nagy multikat vagy legalábbis a 
többmilliárdos éves forgalmat bonyolító vállalkozókat hívják meg olyan eljárásokba 
is, amelyeket a kicsik vagy a közepesek is le tudnának bonyolítani. Akkor, úgy 
emlékszem, szintén uniós előírásként jelölték meg a jelenlévők, hogy a „lehetőség 
szerint”-nek benne kell maradni. Én nem vagyok abban biztos, hogy a világ legszebb 
nyelvét ilyen finoman át tudja venni az uniós irányelv, tehát megfordítva a tételt, 
lehet, hogy ki tudjuk cselezni ilyen értelemben az Uniót, vagy ha a „lehetőség szerint”-
et kivennénk, és bizonyos értékhatár alatti eljárások kifejezetten a „lehetőség szerint” 
kitétel nélkül csak a mikro-, kis- és középvállalkozóknak lennének fenntartva, akkor 
az már egy érdemi előrelépés lenne a nemzeti protekcionizmus igencsak kívánatos 
útján. Na most, erre kérnék egy választ, hogy ezt önök végül is elfogadhatónak 
tartják-e, és általában mi az, amit át kívánnak engedni a szűrőn azon nagyon érdemi 
javaslatok közül, amelyeket mi szóban és írásban megfogalmaztunk. 

Azt nem tagadom, hogy többet végül is ezen az ötpártin nem mondtunk el, 
mert feleslegesen senki nem szeret dolgozni. Ha az önök hiúsága azt nem engedi meg, 
hogy jobbikos javaslatokat átengedjenek, akkor nem az a lényeg, hogy ki rúgja a gólt, 
az a lényeg, hogy a labda teljes terjedelmében áthaladjon a gólvonalon. Akkor adják 
be fideszes képviselők vagy jöjjön be bizottsági módosítóként, csak haladjunk! 
Úgyhogy nagy tisztelettel várnám ezekre a kérdésekre az érdemi válaszokat.  



10 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Elnök úr, köszönöm a szót. Engedje meg a tisztelt 

bizottság, hogy néhány mondatban indokoljam azt, hogy miért nem fogjuk támogatni 
ezt a törvényjavaslatot még a beterjesztett módosító indítványokkal együtt sem, 
amiket lehet valószínűsíteni, hogy el fog fogadni a bizottság, bár ugye több olyan 
ellenzéki van, ami jobb lenne, ha átmenne. És miközben azt mondom, hogy nem 
fogjuk támogatni, azért szeretném az elején leszögezni, hogy azt értékelendőnek 
tartom, hogy a kormány érzékeli, hogy valamit tenni kell e téren, mert a jelenlegi 
állapotok nem fenntarthatóak, de nekünk az a véleményünk, hogy ez kevés, ami elénk 
került, tehát ez nem üti meg azt a mércét, ami alapján mellé lehetne állni. Miért 
gondoljuk ezt?  

Hát először is, a képviselőtársaim - akik itt kritizálták a törvényjavaslatot 
ellenzéki oldalról - említést tettek és hivatkoztak többször az Európai Unióra, tudjuk, 
hogy a kormányon van belföldi nyomás és van külföldi nyomás is arra vonatkozóan, 
hogy tegyen valamit. Ugye a belföldi nyomás az, hogy a közbeszerzések jelentős részét 
állandóan körbelengi a korrupció gyanúja. A külföldi nyomás az, hogy az Európai 
Uniónak pedig vannak elvárásai Magyarországgal kapcsolatban is, és minden 
tagországgal kapcsolatban. Ugye ismerjük, hogy az OLAF 29 ügyben vizsgálódik 
Magyarországon, ismerjük az Európai Unió országjelentését 2015-ből, amelyben az 
Unió úgy fogalmaz, hogy szoros szerződéses kapcsolatok állnak fenn az üzleti és 
politikai elit között Magyarországon, és súlyos korrupciós kockázatként értékeli az 
Unió többek között a közbeszerzések szabályozásának hiányosságait.  

Nos, erre lehet azt mondani, hogy akkor íme, itt van előttünk a törvényjavaslat, 
és próbál ezen segíteni, hangsúlyoznám, hogy én értékelendőnek is tartom az 
igyekezetet, de nem tartom elégségesnek az igyekezetet. Többek között azért sem 
tartom elégségesnek, mert ugyancsak említés történt már itt a felszólalásokban a 
háromajánlatos, lényegében látszatközbeszerzések kezelésére. Ugye, amit a 
törvényjavaslat előirányoz, abban van ugyan pozitív elem, hogy lényegében 
csökkenteni akarja azon egységek értékhatárát, amelyeknél lehetőség nyílik erre a 
háromajánlatos közbeszerzésre, azonban 150 millióról 500 millió forintra kívánja 
növelni azon építési beruházások értékét, amelyek esetében nyílt verseny és 
hirdetmény közzététele nélkül lehet a megrendelést odaítélni. Tehát az egyik oldalról 
tesz egy látszólag pozitív lépést, a másik oldalról pedig azonnal egy olyan negatív 
szabályozást vezet be, ami még rontja a jelenlegi helyzethez képest is azt, ami a 
törvény elfogadása esetén kialakul. Azt a jogi szituációt - még egyszer hangsúlyoznám 
- rosszabbnak lehet tekinteni, mint a jelenlegit.  

A másik, ami komoly jogbizonytalanságot és korrupciós kockázatot jelent, 
például az, hogy ugye a javaslat nem sorolja fel részletesen az összefoglaló 
tájékoztatás kötelező tartalmi elemeit, vagyis hogy milyen információkat kötelező 
megadni a beszerzés tárgyáról. Ezzel megint egy olyan helyzetet eredményez, amely 
bizony azzal a korrupciós problémával kapcsolatban, ami ellen egyébként - és 
tételezzük fel a jó szándékot mindenki oldaláról - minden politikai erőnek, azt 
gondolom, fel kell lépni, és tennie kell ez ellen, nemhogy a fellépést és az eredményes 
szembeszállást fogja eredményezni, hanem még inkább zavarossá teszi a helyzetet.  

Nos, nem szaporítva túlzottan a szót, ezekkel szerettem volna illusztrálni azt, 
hogy a jó szándékot értékelve, de az eredményt nem elégségesnek minősítve, nem 
fogjuk támogatni ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak 

nagyon röviden: az ötpárti egyeztetésen többek között azért nem vettünk részt, mert 
ez a törvényjavaslat be van nyújtva a parlament elé már hónapok óta. Az elolvasása 
után világossá vált, hogy a mi megítélésünk szerint ez nem a korrupció 
felszámolásának, hanem további burjánzásának a lehetőségét magában rejtő 
törvényjavaslat. Számtalan olyan gumiszabály van benne, ami még a jelenlegi 
állapothoz képest is szinte szabad kezet ad az ellenőrizhetetlen és betarthatatlan 
közbeszerzési szabályoknak a nyilvánosság tekintetében és más tekintetben is. Mi azt 
mondtuk, hogy olyan ötpárti egyeztetésen érdemes részt venni, ami azzal kezdődik, 
hogy ezt a törvényt visszavonják. Abban, hogy most huszonvalahány oldalon 
toldozgatják-foldozgatják, mi nem kívántunk részt venni. Ennyit szerettem volna a 
jelenlegi javaslattal kapcsolatban mondani, hogy ebben mi nem kívánunk részt venni, 
a felelősségben sem osztozni azok után, hogy ez a törvény elfogadásra kerül; semmi 
nem fog érdemben változni.  

Annak örülök, vagy nem tudom, hogy örülök-e, hogy Fodor képviselőtársunk 
az elég határozott és erőteljes maffiaállamozástól az előremutató lépésig jutott az 
elmúlt időszakban - szerintem ez a törvény semmilyen szempontból nem előremutató 
lépés azokban a problémákban, amiket Magyarországon látunk. 

Végezetül az, hogy Tuzson úr itt a jelenlegi hatalom birtokosai és közvetlen 
rokonságának a közpénzekhez való hozzájutásával kapcsolatban kezd el tudományos 
okfejtést a visszamenőleges hatályú törvénykezés tilalmáról, és hogy ez micsoda rossz 
dolog, ha emberek utólag már nem tudnak változtatni a dolgok feltételén, és ezért 
kizáródnak például a közbeszerzésekből, és így nem tudnak jó sok állami pénzhez 
jutni (Tuzson Bence: Akkor nem figyeltél, mit mondtam.), ez szerintem kifejezetten 
szórakoztató volt azok után, hogy önök elfogadtak egy olyan törvényt, amivel 
visszamenőleg nemhogy politikusoknak, hanem egyszerű közszolgáknak a 
végkielégítését és pénzét vették el, egyébként azóta az Alkotmánybíróság és 
nemzetközi bíróság által is kimondottan teljesen alkotmányellenesen és 
törvényellenesen. Hát látszik, hogy kiknek a pénzét és miért féltik, kikével meg 
egyáltalán nem foglalkoznak. Köszönöm. (Balla György: Nem lehetne, hogy te is 
elmész Szegedre?)  

 
ELNÖK: Megadom a szót válaszadásra államtitkár úrnak.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem fogok mindenre kitérni, már csak 
azért sem, mert nem minden felvetés volt arra méltó, hogy reagáljak.  

Először kezdem Schiffer képviselőtársammal, akinek egyúttal szeretném 
megköszönni - és Apáti képviselőtársamnak is - azt, hogy valóban konstruktívan állt 
mind a két párt az ötpárti egyeztetéshez. Én rögtön Apáti képviselő úr kérdésére is 
válaszolva azt tudom mondani, hogy nagyon fontos volt az, hogy az ellenzék érdemi, 
értékes javaslatokkal járult hozzá a törvényalkotási folyamathoz, és ugyan nagyon sok 
átfedés volt az önök javaslatai között, tisztelt képviselőtársaim, azt tudom mondani, 
hogy sok mindent beépítettek a kollégáink a módosító indítványokba. Illetve azt is 
tudom mondani, hogy ugyan volt egypár dolog, amit nem fogadtunk el, és valóban az 
európai uniós irányelvekkel való harmonizáció hiánya miatt, de összességében a 
gondolkodásunk, a helyzet tisztázására való törekvésünk, a korrupció 
visszaszorítására való szándékunk megegyezik.  

Egyúttal Harangozó képviselőtársunknak is szeretném mondani, hogy könnyű 
ilyen lózungokat itt elmondani a Törvényalkotási bizottság ülésén, hogy a korrupció 
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szabad burjánzásának ad teret az új törvény, de annál nagyobb politikai gyengeséget 
nem látok, mint hogy valaki nem vesz részt a törvényalkotási folyamatban, bojkottálja 
az ötpárti vitát, nem tesz érdemi javaslatokat, mint ahogyan tettek például Schiffer 
képviselő úrék vagy Apáti képviselő úrék, idejön a Törvényalkotási bizottság ülésére 
csak azért, hogy beszéljen, hozzászól, érdemben nem mond semmit sem, csak 
politikai lózungokat mond - ennek túl sok értelme nincsen, vagy azt is mondhatnám, 
hogy semmi értelme nincsen. Hiszen itt most arról kellene vitatkoznunk, hogy milyen 
módosításokat nyújtottak be, mely módosításokat miért támogatjuk, miért látjuk azt, 
hogy a módosítások révén egy jobb, egy működőképesebb törvény jön létre.  

Tisztelt Képviselőtársam! Szíve-lelke, ön mindig elmondja ezeket a lózungokat, 
de érdemben nem tett hozzá semmit most sem a vitához. 

Schiffer képviselő úr kérdésére konkrétan válaszolva: az offshore tekintetében 
azt tudom mondani, hogy a helyettes államtitkár úrék, a Miniszterelnökségen a 
kollégáink rendkívül intenzív egyeztetést folytattak az Európai Bizottság 
szakembereivel; minden szempontból az az offshore-szabályozás, az az átláthatósági 
szabályozás került be a jogszabálytervezetbe, amit Brüsszellel egyeztetve megalkottak 
a kollégák. Én azt gondolom, hogy egyértelműen az átláthatóság, a nyomon 
követhetőség irányába tettünk egy hatalmas lépést, gyakorlatilag ennek a törvénynek 
a módosítókkal való elfogadása után nem fog tudni átláthatatlan tulajdonosi 
szerkezettel rendelkező vállalkozás, vállalat közbeszerzési eljárásban részt venni.  

Az egyes összeférhetetlenséggel kapcsolatos… Folytathatom? (Az elnök bólint.) 
Tehát az egyes összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdésére és felvetésére 
tulajdonképpen már válaszolt helyettem Gulyás elnök úr, és ezt ki is egészítette azzal 
a problémával, amivel mi is itt szembesültünk. Szerintem igaza volt Tuzson 
képviselőtársamnak, hogy ha azt a szövegváltozatot fogadtuk volna el, amit képviselő 
úrék javasoltak, amit az LMP javasolt, akkor működésképtelenné vált volna az egész 
közbeszerzési rendszer. Tehát a realitásoknál kell maradni. (Dr. Harangozó Tamás 
nevet.) Én örülök, hogy Harangozó képviselő urat minden szórakoztatja, de ez sajnos 
a realitás. Önöknek, azt gondolom, inkább azzal az időszakkal kellene elszámolni, 
amikor szakmányban adták oda a haverjaiknak a megbízásokat 2002 és 2010 között. 
Ahhoz képest meg a miáltalunk megörökölt közbeszerzési szabályokhoz képest ez egy 
hatalmas előrelépés. Ezt önnek mondom, Harangozó képviselő úr! Ez nem egy 
toldozgatás-foltozgatás, hanem ez most Európa egyik legelőremutatóbb közbeszerzési 
szabályozása lesz, ha elfogadjuk. 

Apáti képviselő úrnak szeretném mondani, hogy tulajdonképpen minden 
fölvetést, amit itt most elmondott, beépítettek a kollégáink a törvényjavaslatba, 
kivéve a 70 százalékos szabályt. Például a hátrányos helyzetű önkormányzatok 
esetében, amit fölvetettek az ötpárti egyeztetésen is, a díjat teljes egészében eltörölni 
szándékozunk, már amennyiben így elfogadjuk a javaslatot, és az ezer fő alatti 
településeken is a könnyítést megtesszük. 

A három ajánlattevő esetében: ugye, önök ötöt javasoltak, mi végül is 
kompromisszumos megoldásként azt javasoljuk, hogy ne három legyen, de ne is öt, 
hanem négy. Megmondom őszintén, hogy vannak olyan közbeszerzések, ahol még 
négy ajánlattevőt is nagyon nehéz összeszedni. Nyilvánvalóan nem ez az általános, de 
azért arra is kell figyelnünk, hogy egyes speciális közbeszerzéseket ne tegyünk 
lehetetlenné azzal, hogy kötelezővé tesszük, mondjuk, az öt ajánlattételt. De azt a 
szándékot kérem Apáti képviselő úr részéről díjazni, hogy a kormány megértette azt 
az ellenzéki igényt, hogy ne három ajánlattevő legyen, hanem több, ezért a négyet 
javasoljuk, és lecsökkentettük az értékhatárt is. 
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A jogtanácsos benne van a szövegben. Mi erről belső polémiát is folytattunk. 
Nagyon kevés esetben beszélhetünk arról, hogy itt jogtanácsos szóba jöhet, tehát azt 
gondolom, hogy ez sem fog problémát okozni. 

A 70 százalékos szabály esetében azért nem tudjuk támogatni a javaslatot, mert 
a verseny szélesítése a legfontosabb, és a verseny szélesítése érdekében kell ezt így 
hagynunk. 

A kkv esetében azt tudom mondani képviselőtársamnak, hogy miközben 
elviekben tényleg egyetértünk, kérem, fogadja el azt tőlünk, hogy mi nem egy öncélú 
magyarázatként jövünk az európai uniós irányelvekkel, tehát mi igenis fontosnak 
tartjuk, hogy az európai uniós irányelveket betartsuk, hogy azokat mi magunkra 
nézve kötelezőnek tartsuk. Azokat nem lehet megkerülni, tehát azok uniós 
jogszabályok, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, és nem úgy van, hogy azt vesszük át 
belőle, amit akarunk, amit meg nem akarunk, azt nem vesszük át. 
Kötelezettségszegési eljárásokat fog generálni, és mindannyiunknak az a közös 
érdeke, hogy Magyarország ellen a lehető legkevesebb eljárás legyen, sőt egyáltalán ne 
legyen kötelezettségszegési eljárás.  

Tehát miközben elviekben, lelkünk és szívünk szerint a nemzeti 
protekcionizmus gondolatával ugyanúgy azonosulunk, mint ahogyan képviselőtársam 
is, ha olyan módon nyúlnánk a kérdéshez, ahogyan azt ön megfogalmazta, akkor 
európai uniós értelemben diszkriminációt követnénk el, és ezt nyilvánvalóan nem 
tudjuk megtenni. Viszont azt tudom mondani képviselő úrnak, hogy amit a 
kormányon kér számon, azt alapvetően nem rajtunk kell számon kérni, hanem 
azokon, akik a közbeszerzési pályázatokat majd meghirdetik. Nincs annak semmi 
akadálya, hogy akik meghirdetik a közbeszerzési pályázatokat, a döntéshozatalban 
preferálják a helyben levő kisebb vállalkozásokat, amennyiben ennek nincsen 
jogszabályi akadálya, és nyilvánvalóan abban az esetben, ha, mondjuk, egy kisvállalat 
vagy egy közepes vállalat nem ad háromszoros ajánlatot, mint, mondjuk, egy nagyobb 
vállalat. Tehát én azt szeretném mondani képviselő úrnak, hogy ennek a törvénynek 
az elfogadását követően arra is figyelmet kell fordítanunk, hogy a bevezetési 
időszakban kellő erővel kommunikáljuk azt, hogy legyetek nemzeti protekcionisták, 
de ezt egészében a normaszövegbe beépíteni nem tudjuk. 

Fodor képviselőtársam fölvetéseire a következőt tudom mondani. Először is, 
azt mondja, hogy a közbeszerzéseket körbelengi a korrupció gyanúja, egy politikai 
ténymegállapítás volt ez a képviselő úr részéről. Képviselő úr volt miniszter, tudja, 
hogy ez akkor is így volt, és ez valójában mindig is így lesz, mert ez egy politikai 
bunkósbot, amivel nyilvánvalóan él az ellenzék, indokolatlan esetekben is. Nekünk az 
a kötelességünk, hogy olyan közbeszerzési szabályokat alakítsunk ki, ahol a lehető 
legnagyobb transzparencia mellett tudnak működni az eljárások. Én azt gondolom, 
hogy ez a közbeszerzési törvény ebben a kérdésben óriási nagyot lép előre.  

Képviselőtársam azt mondja, hogy azért nem fogják támogatni, mert nem 
tartja elégségesnek azokat a javaslatokat, amelyeket a kormány, illetve az általunk 
támogatott módosító indítványok lehetővé tesznek. Erre azt tudom mondani, 
képviselő úr, hogy módosító indítványokat kell benyújtani. Ön ehhez a 
törvényjavaslathoz egyetlenegy módosító indítványt sem nyújtott be, amely abba az 
irányba vinné a törvényjavaslatot, hogy elégséges legyen, ahogyan azt ön szeretné. 
Tehát én újra csak azt tudom mondani, hogy a bírálat mellett, adott esetben a jogos 
kritika mellett, az is képviselői kötelezettség, hogy az ember részt vegyen ötpárti 
egyeztetéseken vagy parlamenti egyeztetéseken, mint ahogy azt megteszi az LMP, a 
Jobbik, és nem tette meg a Szocialista Párt, csak lózungokat hangoztatnak. 
Természetesen ugyanígy parlamenti képviselői kötelezettség az is, hogy amennyiben 
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szükségét látja, hogy a törvényjavaslatot javítsuk, akkor ahhoz módosító indítványt 
nyújtson be. 

Azt is fölvetette képviselő úr, hogy 29 ügyben folyik vizsgálat Magyarországon. 
Először is az, hogy valamivel kapcsolatban vizsgálat folyik, még nem jelenti azt, hogy 
a vizsgálat végén elmarasztaló határozat fog megszületni, azért ezt rögzítsük elég 
határozottan. Arról meg ne feledkezzünk el, hogy más európai országokban adott 
esetben több száz ügyben folyik OLAF-vizsgálat. Tehát amikor azt mondjuk az éterbe, 
hogy 29 ügyben folyik OLAF-vizsgálat, akkor úgy csinálunk, mintha csak 
magyarországi közbeszerzések ügyében lenne OLAF-vizsgálat, és nem lenne 
ugyanúgy német, francia és más közbeszerzések ügyében, adott esetben sokkal 
nagyobb tételek esetében és sokkal nagyobb számban OLAF-vizsgálat. Várjuk meg 
ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét. Abban az esetben, ha elmarasztaló ítélet 
születik, akkor nyilvánvalóan korrigálni kell, amennyiben meg nem, kövessék meg 
azokat, akiket alaptalanul vádoltak meg. Én ezt tudom ehhez a kérdéshez hozzáfűzni. 

A 150 milliós kérdésnél, azt gondolom, a képviselő úr valamit félreértett, ugye 
ott 100 millió forintra visszük le a határt, és mindent közzé kell tenni az átláthatóság 
érdekében. Tehát szerintem ott pont fordítva van, mint ahogyan a képviselő úr 
mondta. Egyébként pedig szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy azzal, hogy két év 
alatt gyakorlatilag megszűnik a papír alapú közbeszerzés, és teljes egészében 
elektronikus lesz a rendszer, teljes átláthatóság lesz, teljes transzparencia lesz. Tehát 
én azt tudom mondani önöknek, tisztelt képviselőtársaim, hogy ezt a kérdést az idő 
rendezni fogja.  

Összességében én megköszönöm még egyszer a képviselőtársaim aktivitását. 
Szerintem példaértékű egyeztetés eredményeképpen fog tudni megszületni ez a 
törvény, óriási nagy előrelépés a transzparencia terén. És azt is kell hogy mondjam, 
hogy példaértékű volt a kormány részéről is - és megköszönöm helyettes államtitkár 
úrék és munkatársaik tevékenységét - a brüsszeli szervekkel való egyeztetés. Én bízom 
benne, hogy ez az európai uniós normáknak is minden szempontból megfelelő 
törvény lesz. Úgyhogy kérem képviselőtársaim támogatását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr dicsérte a képviselői aktivitást, és ez mindenkit további 

hozzászólásra sarkallt. Tudjuk, hogy államtitkár úrnak vannak bizonyos kegyeleti 
kötelezettségei, és ezért el kell majd mennie, de akkor azt kérem, hogy a kormány egy 
más államtitkára foglalja el államtitkár úr helyét, a kormányzati álláspontot helyettes 
államtitkár úr is tudja ebben az esetben képviselni, de egy államtitkárnak 
mindenképpen jelen kell lennie. 

Tuzson Bence alelnök úr kért először szót. Parancsoljon! 
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak röviden, Harangozó 

képviselőtársamnak válaszként: nem beszéltem visszamenőleges jogalkotásról, 
egyáltalán nem, pontosan fogalmaztam, és oda kell figyelni arra, hogy mit mondtam. 
Különösen nem beszéltem visszamenőleges törvénykezésről, és mint jogász 
kollégának szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a törvényhozás és a törvénykezés 
nem ugyanaz - törvénykezni a bíróságok szoktak, nem pedig ön, mondjuk, itt, az 
Országgyűlésben. (Balla György: Csak szeretne.) Tehát a kettő között különbség van; 
egy jogásztól elvárja az ember, hogy ilyen esetekben pontosan fogalmazzon. 
Köszönöm szépen. (Balla György: Jó, de most annyira meg vannak zakkanva. A 
Gyurcsány is őket bántja!)  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Schiffer frakcióvezető úr, parancsoljon! 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Tuzson Bence számára 
enyhítő körülmény, hogy ő nem vett részt abban a jogalkotásban, amelyik 
szakmányban alkotta a visszamenőleges törvényeket. Egyébként, ha jól értelmeztem 
képviselőtársamat meg államtitkár urat, akkor a helyzet úgy áll, hogy az LMP-s 
javaslat alapján a haverok, rokonok és ismerősök nem vehetnek részt a közbeszerzési 
eljárásban, és ezért a közbeszerzési rendszer meg fog bénulni. Én ezt így értettem, ez 
egy világos, tiszta válasz.  

Ami az offshore-lovagok kiseprűzését illeti: én szomorúan hallom, hogy idáig 
sikerült csak eljutni a brüsszeli egyeztetésen. Államtitkár úr, nagyon remélem, hogy 
nem személyesen Jean-Claude Junckerrel sikerült az offshore-tilalomról egyeztetni, 
mert akkor nem csodálkozom a végeredményen. (Zaj a kormánypárti képviselők 
körében.) 

Voltak itt egyéb javaslataink is, de ezt megelőzően továbbra is rákérdeznék arra 
- ahogy 2010 nyarán is megtettük -, hogy mi indokolja azt, hogy az ügyvédi 
tevékenység, a jogi szolgáltatás mentes a közbeszerzés alól, azonkívül, hogy nyilván 
zseniálisan el lehet tüntetni pénzeket, hogy ügyvédi irodákkal szerződnek erre, arra 
meg amarra.  

Egyébként pedig ami az uniós egyeztetéseket illeti - ezt elmondtuk az ötpárti 
egyeztetésen is jobbikos képviselőtársam is meg én is -: kicsit elemelkedve a konkrét 
törvénytől talán a kormánynak sorrendeznie kellene, hogy mi az, amiben vállal akár 
kötelezettségszegési eljárásokat, mi az, amiben vállal konfliktust Brüsszellel, és mi az, 
amiben nem. Mert azt gondolom, hogy történetesen például az, hogy az ön mögött ülő 
Péterfalvi Attilának ki a munkáltatója, nem biztos, hogy egy olyan történet, ami 
megér egy konfliktust Brüsszellel.  

De például az, hogy Magyarországon - egy olyan országban, ahol tragikusan 
sikerült kettészakítani a gazdaságot a kilencvenes évek után - a közbeszerzéseken 
keresztül állami eszközökkel a hazai kis- és középvállalkozásokat, a helyi gazdaságot 
lehessen előtérbe tolni, szerintem ez egy olyan kérdés, ami megéri a konfliktust 
Brüsszellel.  

Kihasználva, hogy itt van, államtitkár úrtól azért azt megkérdezném, hogy 14., 
15. számon benyújtottunk olyan módosítókat, amelyek közül az egyik nagyon 
szigorúan kitenné a közbeszerzési körből azokat, akik okozói a körbetartozásoknak, 
nem fizetik ki az alvállalkozóikat, illetve egy konkrét korábbi zuglói példa alapján 
azokat a cégeket is kitennénk, akik a munkabért nem fizetik ki. Egész pontosan azok 
az ajánlatkérő állami önkormányzati szervek, akik úgy választják ki a győztest, hogy 
az utána ott hagyja kifizetetlenül a kisvállalkozókat, illetve a melósokat, az álljon helyt 
nyilván egy bizonyos értékhatárig, de álljon helyt a kifizetetlenül maradt alvállalkozói 
díjért, illetve a kifizetetlenül maradt munkabérekért. Ez a javaslat lekerült az 
asztalról.  

De mehetünk tovább is. Már 2011-ben rámutattunk arra, hogy azért nincs 
igazából jogorvoslat sem - akkoriban véletlenül mindig a Közgép került ki győztesen, 
hogy, hogy nem, nyilván valami objektív gazdasági megfontolásból ez most nem így 
van -, mert rettenetesen magas a jogorvoslati díj. Mi tettünk egy javaslatot, hogy a 
jogorvoslati díjat limitáljuk törvényben; nem kormányrendeletben, törvényben 
limitáljuk. Egész egyszerűen ez is egy elengedhetetlen eszköze annak, hogy tiszta 
legyen a közbeszerzés. Ha horribilis összegeket kell kifizetni a jogorvoslatért, az azt 
jelenti, hogy csak az udvari beszállítók és a multik meccselhetik le egymás között, 
hogy ki lesz a végén a győztes.  

Államtitkár úr itt elmondta azt, hogy minden rettenetesen átlátható lesz, főleg, 
hogy most már itt elektronikus közbeszerzés lesz. Ehhez képest mi benyújtottunk 
módosítót arra, hogy a pályázati határidő elteltét követően valamennyi versengő 
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ajánlat teljes egészében legyen nyilvános, ezt elvetették. Ez az igazság, államtitkár úr. 
Bent volt egy módosító javaslatunk, ami arról szólt, hogy a pályázati határidő elteltét 
követően valamennyi versengő ajánlat legyen nyilvános.  

Most én tudom mondani azt, amit ön Harangozó képviselő úrnak mondott, 
hogy nem lózungokat kell mondani, itt konkrét javaslatok vannak, a konkrét 
javaslatokkal kapcsolatban konkrét vélemények születtek, ezeket tessék 
megindokolni. Lehet, hogy Brüsszel nem engedte, de akkor ezt beszéljük meg.  

Megyek tovább. Mi azt is mondtuk, hogy amennyiben a közzététel elmarad, ez 
vezessen az eljárás alapján megkötött polgárjogi szerződések érvénytelenségéhez. Az 
a helyzet, hogy itt még évtizedekig el lehet játszadozni azzal, hogy egymásra 
mutogatnak, hogy ti is loptatok, mi is loptunk, ez már csak ilyen, hogy mindig a 
korrupció árnya lengi be a kormányzatot, mi ajánlunk konkrét megoldásokat arra, 
hogy ez a bizonyos árny eltűnjön. Ha valamennyi versengő ajánlat meghatározó időt 
követően összehasonlítható a nyilvánosság számára - és pontosan azért, mert 
elektronikus közbeszerzés lesz, ennek technikai akadálya nincsen -, eltűnnek ezek az 
árnyak. Ha van polgárjogi következménye annak, hogy egy ajánlatkérő nem tesz 
eleget a nyilvánossági kötelezettségeknek, azt gondolom, hogy ez is egy komoly 
visszatartó erő. 

Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, illetve kérdezni, hogy ezek a 
javaslatok itt a hangzatos politikai szólamok mellett akkor miért kerültek le az 
asztalról.  

 
ELNÖK: Apáti képviselő úr, parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy kevésbé jelentős kérdésem 

lenne, hogy a politikai kampányszolgáltatások kivételi körbe helyezése benne marad-
e a normaszövegben vagy esetleg mégse kerül kivételi körbe. Nyilván célzatos a 
kérdés, hiszen azért már egy közbeszerzési szintű akadályát sem képezni annak, hogy 
iszonyatos mértékben túlárazva, túlköltségelve politikai kampányszolgáltatás 
megrendelése váljon lehetővé, az legalábbis több, mint gyanús, mondhatnám, hogy 
messziről bűzlik, tehát nem igazán növeli az ellenzék bizalmát itt a korrupcióellenes 
harccal kapcsolatban.  

Arra kérnék egyébként most egyelőre csak alapelvi vagy elméleti síkon választ - 
mert azt azért nem vártam, bevallom férfiasan, hogy ez át is fog menni első 
nekifutásra. Én már körülbelül harmadszor-negyedszer próbálkozom az elmúlt öt 
esztendőben annak a megértetésével, ami szerintem a szakemberek számára teljesen 
világos, de még a laikusok számára is érthető, hogy itt az emberi természet 
gyarlóságára vagy kevésbé gyarló mivoltára spendírozni nem nagyon tanácsos. Hogy 
a róka mennyire tudja magát önkorlátozni, amikor beszabadul a csirkék közé, meg a 
medve, amikor meglátja a lépes mézet, azt inkább hagyjuk. Tehát én azt gondolom, 
hogy itt az emberi jellemet, sok esetben az emberi jellem gyengeségét vehetjük 
állandónak ebben az egyenletben. Itt más módon lehet a korrupciónak a 
hadtápútvonalát elvágni. Erre volt javaslatunk, különös tekintettel egyébként az 
építési beruházásokra. Igaz, ez szóban megfogalmazott javaslat, mindjárt hozzá 
kívánom tenni.  

Tudom, hogy nem olyan egyszerű, mint amilyen egyszerűnek hangzik, de ha 
valamibe, akkor ebbe érdemes lenne belevonni az építész szakmai kamarát, a 
tervezőket, azokat a szakembereket, akik napi szinten dolgoznak az építőiparban is, 
meg egyébként akár nyilván gyakorló ajánlattevőket és ajánlatkérőket is, nevezetesen 
a fajlagos költséghatárok felállítását, legalább az építési beruházásoknál, legyen az 
mélyépítés, legyen az útépítés, legyen az magasépítés, folyóméterben, kilométerben, 
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köbméterben, négyzetméterben, bármilyen mennyiségi egységben nyilván forint 
összegben kifejezett határát állítani annak, hogy a közbeszerzést megelőző időszakban 
- hiszen itt mindenki arra figyel, hogy a közbeszerzés felől egy jobbegyenes fogja majd 
leteríteni azokat, akik a korrupció ellen harcolnak. Nem. A nagy meccsek már 
eldőlnek a tervezés időszakában, különösen az uniós vagy akár a saját költségvetésből 
megvalósuló projekteknél is. Ne kerüljenek bele azok a tartalékok a rendszerbe, a 
költségvetésekbe, amelyek a visszaosztásokat lehetővé teszik, mert - hogy megint egy 
kicsit konyhanyelven fogalmazzak a szakmai megközelítések után - viszonylag 
könnyű lepapírozni még egy szigorú törvényi környezetben is azt, hogy kit szeretne az 
ajánlatkérő győztesnek kihozni. De ha valamilyen beruházás - csak mondok egy 
számot hasraütésszerűen -, 200 ezer forint/négyzetméter áron jó minőségben, adott 
esetben a fenntartási költségek tekintetében kellően korszerűen előállítható, akkor 
arra ne lehessen tervezni 450 ezret, meg 620 ezret, mert abból lehet csak 
visszaosztani. És ha ezt a hadtápútvonalat elvágjuk egy tisztes évenkénti 
felülvizsgálattal, tehát a tisztes vállalkozói haszon marad csak benne a mennyiségi 
egységekben és forintban kifejezett költségvetések révén a rendszerben, akkor, ha 
nem is számoltuk fel egyszerre a korrupciót, de jelentős mennyiségű pénzt takarítunk 
meg, mert a tisztes vállalkozói haszonból nem nagyon fog tudni osztogatni a 
vállalkozó se pártkasszákba, se magánzsebekbe. Annyi pénzt kell benne hagyni a 
rendszerben, amennyi a korrekt, első osztályú, vagy ha olyan az igény, akkor az 
osztályon felüli, megfelelő minőségű kivitelezést lehetővé teszi. De azok a tartalékok 
különösen az autópálya-építéseknél, amelyeknél 4-5-6 milliárd forintra is rúg már egy 
kilométer kivitelezési költség - sokkal drágább, mint a horvátoknál, ahol hegyeket kell 
átfúrni meg keresztülrobbantani - ez nyilvánvalóan gyanús.  

De mivel az emberi önkorlátozásban és az emberi természetben ilyen 
értelemben pláne ilyen összegeknél nem nagyon lehet bízni - tisztelet a párját ritkító 
kivételeknek -, ezért eleve nem szabad a közbeszerzést megelőző időszakban benne 
hagyni ezeket a tartalékokat. Higgyék el, hogy ezzel nagyobbat léptünk előre, mint 
bármilyen cikormányos módosításával a közbeszerzési törvénynek, mert ez az elmúlt 
tizenegy-tizenkét év legnagyobb húzása lenne, ha ilyen módosítások 
keresztülmennének.  

A másik pedig: sokat beszélünk itt a korrupcióról és annak megfékezéséről. Én 
úgy gondolom, csak részben ülünk jó bizottságban, amikor ezeket megfogalmazzuk, 
mert ez nagyobb részben bűnügyi, rendészeti és titkosszolgálati kérdés. Különösen 
nagyberuházásoknál az én személyes meggyőződésem szerint ezt titkos 
információgyűjtések, szoros megfigyelések, megfelelő infokommunikációs eszközök 
hatóság általi igénybevétele nélkül nem lehet felgöngyölíteni, hiszen aki adja, és aki 
kapja, mindkettőnek érdekében áll, hogy hallgasson, mert mindkettő súlyos 
börtönéveket kockáztat, ha ez kiderül. Ezért nem is nagyon szokott kiderülni, csak ha 
vészesen összepattannak és marakodnak a koncon, ez nagyon ritka. Itt 
titkosszolgálati, nyomozati eszközök nélkül nem fogunk tudunk előrejutni. Ez 
beépülések, fedett nyomozások, lehallgatások, megfigyelések nélkül nem fog menni, 
vagy csak akkor fog menni, ha elfogadják az öt éve hangoztatott javaslatunkat, hogy 
fajlagos költséghatárokat állítunk fel először az építési beruházásoknál, azután pedig 
később, ha lehetőség nyílik rá, az árubeszerzéseknél, a szolgáltatásmegrendeléseknél 
és a koncesszióknál is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az államtitkár úr kért szót. Parancsoljon! Egyébként még 

Harangozó képviselő úr vár szólásra.  
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L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Csak ha lehet, mert 
tényleg el kell mennem egy családi temetésre. Répássy államtitkár úr levált engem, de 
az eddig elhangzottakra válaszolnék, és utána a vita folytatásában a kormányt 
Répássy államtitkár úr képviselné. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Csak annyit, hogy köszönöm a képviselőtársaim 
további hozzászólásait. Nyilvánvalóan nem azt mondtam sem én, sem Tuzson 
képviselőtársam, hogy ha a haverok nem vehetnek részt egy közbeszerzési eljárásban, 
akkor nem működik a dolog. Tehát ezt határozottan vissza kell hogy utasítsam, 
képviselő úr. Természetesen nem Jean-Claude Junckerrel egyeztettünk a 
közbeszerzési törvényről és annak az offshore-ra vonatkozó részéről. 

Hogy komolyra fordítsuk a szót, az ügyvédi szolgáltatásokkal kapcsolatban azt 
kell mondanom, az nem állja meg itt a helyét, hogy nem kell közbeszerzés. Itt is 
történt szigorodás: 235 millió forint fölött kell közbeszerzés. De azt én szeretném 
mondani - képviselő úr is dolgozott ezen a területen -, hogy az ügyvédi munka egy 
kifejezetten bizalmi kérdés. Mondjuk, nem biztos, hogy egy volt szocialista 
országgyűlési képviselőt felkérnék személyes ügyvédemnek. (Apáti István és dr. 
Schiffer András közbeszól.) Megengedik képviselőtársaim, hogy végigmondjam, amit 
szeretnék? Én tisztelettel végighallgattam önöket, nem szakítottam félbe a rendkívül 
értékes hozzászólásukat, tehát ha megengedik, én is végigmondanám a magamét. Azt 
gondolom, hogy egy ilyen bizalmi szituációban teljesen jogos, hogy az ember azzal az 
ügyvéddel dolgoztat, akivel egyébként régóta együtt dolgozik és megbízik benne. Ez 
egyébként nemcsak nálunk gyakorlat, hanem Európában mindenütt így van. Az 
állami szektorban is így van, tisztelt képviselő úr. Ez a jogszabály - mint már többször 
elmondtam - az európai uniós jogrenddel és az irányelvekkel teljes egészében 
összhangban lesz, amennyiben elfogadjuk. 

Azt egy nagyon fontos problémának tartom, amit Schiffer képviselőtársam 
korábban is és itt is felvetett: hogy mi van abban az esetben, ha az alvállalkozókat 
nem fizetik ki a fővállalkozók, és hogy miképpen lehet őket egy eljárásban számon 
kérni és későbbi eljárásokból kizárni. Mi is ugyanúgy gondoljuk, mint ön, hogy ezt 
kezelni kell. Más a megoldási javaslatunk. Nem az, nem abban a formában, ahogy 
önök javasolták, hanem a későbbi ellenőrzések során, a szerződés teljesítésének 
ellenőrzésekor kell a megfelelő szankcionálási eszközeit ennek megtalálni. Ez egy 
újítása a törvénynek, igen - súg a fülembe a helyettes államtitkár úr.  

Szeretném jelezni, hogy a jogorvoslati díjakat csökkentettük. Nem azt a 
megoldást választottuk, amit a képviselő úr javasolt, de csökkentettük a jogorvoslati 
díjakat ugyanabból a megfontolásból, amit egyébként ön is felvetett.  

Arra az egyre kell még konkrétan reagálnom, hogy a pályázati határidő elteltét 
követően minden ajánlat legyen nyilvános. Ezzel ebben a formában nem értünk egyet, 
hiszen sok-sok újabb problémát generálna az, ha egyébként konkrét üzleti ajánlatok 
teljes terjedelmükben nyilvánossá válnának. Természetesen az önkéntes nyilvánossá 
tételt vagy akár a pályázat során annak a meghatározását, hogy a nyilvánosságot teljes 
egészében elvárjuk, semmi nem zárja ki. És, ami nagyon fontos, hogy a jelenleg 
hatályos jogszabály is lehetővé teszi a teljes iratbetekintést. Tehát nincs akadálya 
annak, hogy megtekintsék a közbeszerzési ajánlatokat. 

Apáti képviselő úr, azt tudom mondani, hogy gondoljon csak a jelenlegi 
migránsválságra. Ha ebben a helyzetben arra várnánk, hogy egy rendkívül hosszú 
procedúra során a kormány által az illegálisan bevándorolni szándékozó embereket 
tájékoztatni akarjuk egy kampány keretében (Dr. Schiffer András: Magyar 
nyelven?), akkor semmit nem tudnánk tenni. Tehát a kampányok bizonyos speciális 
esetekben ezért kerülnek ki a törvény hatálya alól.  
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Az értékhatárokkal kapcsolatban azt tudom mondani képviselő úrnak, hogy a 
25 millió forintos értékhatárt 18 millióra csökkentettük, a 150 millió forintos 
értékhatárt 100 millió forintra csökkentettük. Ezen értékhatárok fölött minden 
hirdetményt közzé kell tenni. Azt is szeretném mondani a képviselő úrnak, hogy a 18 
és 60 millió forint közötti, illetve a 100 és 500 millió forint közötti közbeszerzések, 
építési beruházások esetében saját honlapon és a hatóság honlapján is közzé kell 
tenni a felhívást.  

Egy nagyon fontos problémára irányította rá a figyelmet a képviselő úr, amiről 
már én is régóta beszélek, arra, hogy nem mindig szabad az ár bűvöletében élnünk, 
mert nem mindig a legolcsóbb ajánlat a legolcsóbb, vagy nem mindig a legolcsóbb 
ajánlat az, amely egyébként a minőségi elvárásoknak megfelel. Erre szoktam 
példának hozni a műemlék-felújításokat. Egy műemlék-felújításnál, ahol speciális 
anyagokat kell igénybe venni, képtelenség, hogy a legolcsóbb járólap kerüljön oda, 
ahol a műemléki hatóság előírja még azt is, hogy 150 évvel ezelőtt milyen mészkőből 
csinálták a kövezetet, ezért ugyanolyanból kell megcsinálni. Ezért nagyon jó az a 
rendelkezés, hogy fix ár esetében a minőség versenyzik. Tehát ha fix áras a verseny, 
akkor annak kell odaadni a megbízást, aki ugyanazért az árért a legjobb minőséget 
garantálja. Ez mindenképpen arra valamilyen módon magyarázat, amit a képviselő úr 
is felvetett. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

Elnézést kérek, családi temetésre kell mennem. Répássy államtitkártársam 
veszi át a kormány képviseletét. Köszönöm szépen. (L. Simon László elhagyja az 
üléstermet.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak nagyon 

röviden a minket ért dolgokra reagálok. Egyrészt az államtitkár úr ugyan menetben 
van, de mondom, hogy értjük a szocialista ügyvédekkel kapcsolatos megjegyzését. 
Van olyan ügyfél is, aki egyébként védhetetlen. Tehát például a barackmagos műsorát 
biztosan nem vállalná egyetlen szocialista ügyvéd sem, mert azt nem lehet.  

Viszont, ha a személyeskedést félretesszük, én annyit szeretnék mondani, hogy 
az államtitkár úrnak egy komoly megjegyzése volt a minket való szapulás közben, 
mert másra nem jutott energia, hogy nem adtunk be módosítót és akkor leginkább 
maradjunk csendben. Rossz hírem van: objektíve nem mond igazat itt sem. 
Államtitkár úr, több módosító javaslatot nyújtottunk be, még a törvény normális 
vitaszakaszában mindegyiket leszavazták. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy ebben 
az ötpárti egyeztetésben nem kívánunk bojt lenni a kormány kalapján, hogy micsoda 
egyetértéssel született ez a törvény, amiről továbbra sem vagyunk meggyőződve, hogy 
olyan nagyon-nagyon előremutató lenne, a magyarországi korrupciós viszonyokat egy 
percig is megszüntetné és garancia lenne erre. 

Végezetül: Tuzson úr, ha én ezt a szót ejtettem ki, akkor legmélyebb elnézését 
kérem mindenkinek. Kifejezetten ügyelni szoktam rá, hogy ez ne történjen meg, 
hiszen valóban óriási szakmai hiba. Majd vissza fogom nézni a jegyzőkönyvet, ha 
tényleg ezt mondtam, akkor elnézést, mert ez nyilván probléma és szakmailag 
vállalhatatlan, akkor ez egy nyelvbotlás volt. Köszönöm, hogy felhívta rá a 
figyelmemet. Ettől egyébként ön még arról beszélt, hogy nehogy már azért érjen 
hátrány egy céget, mert az éppen lévő vezetője most milyen pozíciót kap, és hogy 
három évvel ezelőtt mi történt vele. Nyilvánvalóan a visszamenőleges hatályra hívta 
fel ezzel a figyelmet, és erre meg én. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Schiffer képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon 

sajnálom, hogy elment az államtitkár úr, mert volt egy zseniális megjegyzése. Most 
kiderült, hogy ez a tavaszi plakátkampány valójában a menedékkérőknek, 
bevándorlóknak szólt. Ezt mondta az államtitkár úr. Magyar nyelven.  

A végén még azt is ki fogják találni, hogy azért nőtt meg a migrációs nyomás, 
mert „A reformok működnek” című plakátot is sokan elolvasták szerte a világban. 

Azt azért megjegyezném, hogy egyébként még ennek a plakátkampánynak a 
tendereztetését sem sikerült törvényesen lebonyolítani. Ráadásul azért is volt hibás a 
válasz, mert amit Apáti képviselő úr előhozott, az a pártkampányokra vonatkozott. 
Tudjuk, hogy ez is pártkampány volt, de ezt speciel a Miniszterelnökség rendelte meg. 
Egyébként meg azért is volt teljességgel alaptalan államtitkár úrnak ez a védekezése, 
mert miután már megszületett a törvény erről a válsághelyzetről, ez önmagában 
adhat egy kivételt, tehát ne szórakozzunk már, hogy ezeket a propaganda-
hadműveleteket ki kell vonni komoly társadalmi érdekből a közbeszerzés alól. 

Államtitkár úrnak az a válasza, hogy azért nem lehet a pályázati határidő eltelte 
után valamennyi pályázati anyagot nyilvánossá tenni, mert itt különböző üzleti 
érdekek sérülnek, ez egy filozófiai világnézeti különbség köztünk. Én 10-15 éve 
találkozom ezekkel a magyarázatokkal. Tehát itt végig arról beszélünk a közbeszerzési 
törvény kapcsán, hogy a korrupciós kockázatokat hogyan lehet megelőzni. Apáti 
képviselő úr és én is próbáltuk jelezni, hogy túl a korrupcióellenes irányon van egy 
nagyon komoly gazdaságpolitikai funkciója is az egész közbeszerzési szabályozásnak, 
magának a közbeszerzésnek. Ha egy cég sorozatban nyer közbeszerzéseket - láttuk a 
Simicska-cégeknél, látjuk Mészáros Lőrinc csodálatos felívelését -, az azt jelenti, hogy 
a versenytársaihoz képest egy hatalmas versenyelőnyre tesz szert, nyilván a tehetsége 
és a tudása miatt, de akkor is. Én azt gondolom, hogy valamit valamiért. Ha valaki 
szakmányban nyújtogatja be az üzleti ajánlatokat közbeszerzési pályázatokra, akár 
állami, akár önkormányzati közbeszerzésekre, akkor vegye tudomásul, hogy bizony az 
üzleti titkai vagy a know-how-ja, a know-how egyébként is kivétel, tehát erre nem is 
kell hivatkozni, de hogy az üzleti felfogása, az üzleti ajánlata bizony nyilvános lesz. Ez 
az ódiuma annak, ha valaki a gazdasági versenyben állami pénzekkel, állami 
beruházásokon is előnyt akar szerezni. Valamit valamiért. Tehát ha valaki közpénzzel 
kapcsolatba kerül, akkor vegye tudomásul, hogy annak van egy olyan ódiuma, hogy a 
nyilvánosság látni fogja az ő üzleti tervét. 

A jogászokkal kapcsolatban ugyanez a filozófiai probléma van köztünk. Nyilván 
ha L. Simon László államtitkárnak, mert mit tudom én, Harangozó Tamás fel akarja 
jelenteni, kell fogadni egy ügyvédet, akkor azt ő személyesen eldönti, hogy kit fogad 
fel ügyvédnek. Továbbmegyek, és ez is egy lehetőség a törvényben, hogy ha egy 
minisztérium, bár fenntartanak jogi főosztályokat, de valamiért mégis egy állandó 
megbízást akar kötni egy ügyvédi irodával, akkor nyilván el lehet azon gondolkodni, 
hogy ez valóban egy bizalmi kapcsolat. Bár ezzel nekem mindig van problémám, mert 
amikor egy közintézményről van szó, akkor ne játsszuk már azt, hogy ez egy bizalmi 
kapcsolat. De akkor, amikor konkrét tevékenységekről van szó, és az történetesen 
nem egy nyílászáró-megrendelés, hanem egy jogi szolgáltatás, ne játszadozzunk már 
azzal, hogy ez a klasszikus ügyvéd-ügyfél kapcsolat lenne, mint ahogy 2010 nyara 
előtt teljesen természetes volt, hogy ezt meg kell közbeszereztetni. Ez volt a helyzet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Apáti képviselő úr, parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Én most már végképp nagyon rövidre 

fognám, csak érdemi választ várnék akár államtitkár úrtól, akár helyettes államtitkár 
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úrtól arra, hogy mi a viszonyulásuk a reményeim szerint, bár túlzott illúzióim 
egyelőre nincsenek, az esetleges fajlagos költséghatárok kimunkálásával 
kapcsolatosan, amelyek akár rendeleti szinten is megjelenhetnek, egyébként ennek én 
nem feltétlenül látom akadályát, mert ez egy mély szakmai kérdés és szabályozás, 
amelyet nagyon alapos előkészítésnek kell megelőzni. L. Simon államtitkár úr erre 
valamilyen okból kifolyólag nem válaszolt. Képesek-e, ilyen értelemben a kormányzat 
képes-e megfelelő önkorlátozásra? Hiszen ez nyilván nagyon sok kiskaput meg 
nagykaput egycsapásra bezárna, ha már eleve ezek a költséghatárok beépülnének a 
rendszerbe. Erre várnék érdemi választ. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért a 

vitát lezárom. Helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót az államtitkári válasz 
után elhangzottakra vonatkozó válaszadásra vagy bármire, amire reagálni kíván. 
Parancsoljon! 

 
DR. CSÁSZÁR DÁNIEL GERGELY helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): 

Köszönöm. Harangozó képviselő úr felvetésére azt tudom mondani, hogy az ötpárti 
egyeztetésen való távolmaradásukat sajnáljuk. Nagyon sok olyan érdemi szakmai 
előterjesztés került aztán a jelenlegi módosítóval előterjesztésre, amelyet az LMP, 
illetve a Jobbik képviselői indítványoztak.  

Az a megjegyzés pedig L. Simon államtitkár úrtól, hogy nem küldtek be 
módosító javaslatot, ahogy én emlékszem, Fodor képviselő úrra vonatkozott, nem 
pedig a Szocialista Pártra, ugyanakkor az érdemi vitában nem vettek részt. Ez nyilván 
tényszerű azzal, hogy nem jöttek el az ötpárti egyeztetésre, ehelyett egy politikai 
levelet küldtek.  

A kampányjellegű szolgáltatások kivételi körbe helyezése szintén egy új 
irányelvi lehetőség, de lehetőség, nem kötelezettség. Ez nem azt jelenti, hogy 
mostantól kezdve tilos közbeszerzést lefolytatni erre. Külön a mostani kormány hozta 
létre a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, amely a kormányzati kommunikáció 
közbeszerzéseit hivatott lefolytatni. Ezzel együtt az új irányelv, a júniusi irányelv adta 
lehetőség az, hogy például amikor gyorsan kell reagálni valamilyen kérdésben, amit 
államtitkár úr is jelzett, mondjuk, migránskérdésben, migrációs kérdésben, akkor 
erre egy lehetőséget biztosít. 

Az ajánlatok teljes nyilvánosságával kapcsolatban valóban nem valószínű az, 
hogy mindig mindenkire minden ajánlat feltétlenül a XXI. század technikai 
vívmányai adta lehetőség keretei között tartozna, ugyanakkor az iratbetekintés 
lehetősége ma is adott. Ma is meg lehet nézni a nyertes ajánlatot és a további 
ajánlatokat is. Ezeket meg lehet tekinteni. Az üzleti titokra való hivatkozás körét 
pedig határozott szándék visszaszorítani. Tehát valóban egyetértek Schiffer képviselő 
úr azon felvetésével, ami számunkra, a közbeszerzésben ténykedők számára is egy 
komoly jogi kihívás, hogy az üzleti titokra való titkosítását az ajánlatok egy részének 
vagy teljes egészének hogyan tudjuk a jog eszközével visszaszorítani. De az is tény, 
hogy ez közbeszerzési jog, és a polgári jogban létezik az üzleti titok fogalma, azt mi a 
közbeszerzési törvénnyel átírni, felülírni, megváltoztatni nem tudjuk. Azzal a 
szándékkal, hogy az üzleti titkot visszaszorítjuk, és arra ne lehessen titkosítani az 
ajánlatokat, maximálisan egyetértünk. Ennek érdekében alacsonyabb szintű 
jogszabályban tettünk és teszünk a jövőben is lépéseket. Ugyanakkor mivel az 
iratbetekintés biztosított, azt, hogy minden ajánlat fent legyen az interneten, sem 
gazdaságilag, sem polgári jogi alapelvek alapján jelenleg nem tartjuk 
támogatandónak. 
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Az ügyvéddel kapcsolatban: abba, hogy ha egy minisztérium megbíz valakit 
ügyvédi szolgáltatás ellátásával, az mennyiben klasszikus ügyvéd-ügyfél kapcsolat, 
most nem feltétlenül mennék bele, ugyanakkor a közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának időintervalluma a jelenlegi felgyorsult világban nem biztos, hogy 
indokolttá tennék azt, hogy ha én ügyvédhez szeretnék fordulni, vagy egy 
minisztérium gyorsan ügyvédi szolgáltatást szeretne, akkor majd 3-4 hónap múlva 
tudjon valakivel együttműködni. Ezzel együtt a teljes szabadságból a nagyobb összegű 
ügyvédi szolgáltatásoknál bekerült a kötelezetti körbe ez is. 

Apáti képviselő úrnak a fajlagos költségkalkulációra vonatkozó kérdésére azt 
tudom mondani, hogy a közbeszerzési törvény tervezete tartalmaz szigorúbb 
szabályokat, a közbeszerzési hatóságnak lesz kötelezettsége árstatisztikát kérni. Ehhez 
kap felhatalmazást abban a vonatkozásban is, hogy milyen adatokat kérhet be az 
ajánlattevőktől. Idáig az a lehetősége volt, hogy a nyertes ajánlatokból próbálta 
kibogarászni azt, hogy milyen volt az árképzés, és ez alapján tud árstatisztikát 
készíteni, hogy hol vannak ezek a szintek. Az egész közbeszerzési törvény előkészítése 
során folyamatosan több mint egyéves munkával a szakmai kamarákkal, a Mérnök 
Kamarával, az Építész Kamarával, a Kereskedelmi és Iparkamarával, az ÉVOSZ-szal 
folyamatos együttműködésben készítettük az anyagot. Arra jutottunk, hogy ezzel 
kapcsolatban alacsonyabb szintű jogszabály, útmutató formájában fogunk az ön 
kérdésére választ adni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a szavazásra kerül sor. Először kérem a 

bizottságot, hogy az általam megfogalmazott módosító javaslatról szavazzunk. Ez 
tehát az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosító indítvány 4. 
pontjában a 25. § (4) bekezdésének jelenlegi szövegét azzal egészítené ki, hogy a (3) 
bekezdésben foglaltak mellett - nyíltan működő részvénytársaság kivételével - 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetként az a)-tól m) pontig itt felsorolt közjogi tisztségviselők tulajdonában 
vagy pedig az a) és m) pont szerinti személy hozzátartozója tulajdonában álló 
szervezet. Tehát a betoldást a nyíltan működő részvénytársaság kivételével, mert ez 
teljesen kezelhetetlen és ellenőrizhetetlen helyzetet eredményez. Kérem, hogy a 
bizottság erről a módosító javaslatról szavazzon! Aki támogatja, igennel, aki nem, 
nemmel, értelemszerűen. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Most először a háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról szavazunk, 
méghozzá az előterjesztő által támogatott pontokról, tehát az 1., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 
12., 14-17., 19-21., 23-26., 28-34., 36-38., 40-51., 53-61. pontig terjedő módosítókról, 
továbbá a 63., 64., 65., 66. pontban szereplő 1-10. pont közötti alpontokról, továbbá 
ugyancsak a 66. pontban foglalt módosító javaslatnak a 12-24. alpontjáig, továbbá a 
27-52. alpontig, illetve az 54-86. alpontig terjedő pontjairól a 66. pontban foglalt 
módosító javaslatnak. Ezeket az előterjesztő támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
a bizottság a módosító javaslatokat támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell hogy szavazzunk, melyeket az 
előterjesztő nem támogat. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! Tehát 
az előterjesztő nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 2 igen 
szavazattal, 22 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem támogatta.  
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Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell hogy állást foglaljunk. Először az előterjesztő által támogatott 2-10., 
12., 14-30., 32., 33., 34. és a 35. pont 1-97. alpontjairól kell hogy szavazzunk, melyeket 
az előterjesztő támogat. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az említett pontjait az 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatnak 22 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosító javaslat 
előterjesztő által nem támogatott további pontjairól kell hogy szavazzunk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak, annak ismeretében, hogy az előterjesztő nem 
támogatja ezeket a módosító indítványokat! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a további pontjait az 1. számú TAB-
módosítónak igen szavazat nélkül, 23 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem 
támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról szavazunk. Ezek az általam előterjesztett technikai módosítások, ezeket az 
előterjesztő támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy ennek ismeretében 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Mivel az összegző módosító javaslat és az 
összegző jelentés elfogadására, a bizottsági előadó kijelölésére, kisebbségi előadó 
bejelentésére a következő ülésünkön, szeptember 18-án, pénteken kerül sor, 
megköszönöm a kormány részéről helyettes államtitkár úrnak és államtitkár úrnak a 
részvételt, és áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely az egyes törvények 
Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás 
kezelésével összefüggő T/5985. számú törvénymódosítás. 

Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb 
védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő 
módosításáról szóló T/5985. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Tuzson Bence alelnök urat, a 
kormány képviseletében pedig Felkai László államtitkár urat a Belügyminisztérium 
részéről, Dankó István államtitkár urat a Honvédelmi Minisztérium részéről, látom, 
hogy Répássy államtitkár úr továbbra is megtiszteli a bizottságot a kormányzati 
képviselet részbeni ellátásával, és dr. Balogh András jogi főosztályvezető urat.  

A háttéranyagban található a Honvédelmi és rendészeti bizottság egypontos 
módosító javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú, a 
Magyar Szocialista Párt, illetve a kormánypártok által előterjesztett módosító 
javaslata. Nézem, hogy a módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspont 
ismertetésére kinek adhatom meg a szót a kormány részéről. (Jelzésre:) Felkai 
államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, államtitkár úr. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Ha 

generális nyilatkozatot kell tenni, akkor azt mondom, hogy az MSZP módosító 
javaslatát a kormány nem támogatja, a másikat igen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr jelzi, hogy a Szocialista Párt módosító javaslata 

kivételével a többi módosító javaslatot a kormány támogatja.  
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A vitát megnyitom, de előbb, bocsánat, még az előterjesztő képviseletében egy 
mondatra megadnám a szót Tuzson Bence alelnök úrnak. Bocsánat! Parancsoljon!  

  
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő, a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr, a szót. A jogszabály maga fontos, a fontosságát nem kell kiemelni, 
kétharmados támogatást igénylő jogszabály-módosításokról van szó, ami a 
tekintetben fontos, és itt nyilatkozva a módosító indítványokról - mert, gondolom, 
ennek van itt most e tekintetben jelentősége -, hogy a kormány álláspontjának 
megfelelően ugyanígy támogatjuk mi is a módosító indítványokat, tehát az MSZP-s 
képviselők módosító indítványain kívüli módosító indítványokat támogatom. 
Köszönöm szépen. 

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

szót. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy 
tisztelettel azt szeretném kérni, mielőtt belemegyünk a törvényjavaslat részleteibe és 
lesz számos szakmai kérdés, amikre Dankó úrtól legalább választ szeretnék kapni, 
hogy legyen olyan nagyvonalú és tisztességes, Tuzson úr, és kérjen bocsánatot azért, 
amit a múlt héten művelt.  

Tehát az, hogy 41 képviselő listázásával szólal föl a parlamentben, hogy mi a 
nép ellensége vagyunk, és gyakorlatilag egy lejárató kampányt indítottak ellenünk 
azért, mert a négyötödös szavazásnál nem járultunk ahhoz hozzá, hogy ez a törvény 
egy nap alatt elfogadásra kerüljön (Révész Máriusz közbeszól.), és óriási 
önmérsékletet kérnék szépen Révész Máriusz képviselőtársamtól is, ugyanis most 
éppen ott tartunk, Révész Máriusz képviselőtársam, hogy a rendőrségi törvény felét 
már a múlt héten a Honvédelmi bizottsági ülésen kivette maga a kormánypárti 
szavazattal, amit elmondtunk, hogy alkotmányellenes és nem jó javaslat, ma pedig 
azért ülünk itt, mert önök éppen támogatni készülnek azt a javaslatot, amelyben maga 
a kormányzó párt ismeri be szövegszerűen, hogy az eredeti törvényjavaslat szerint a 
magyar katonáknak a határon törvény szerinti kötelezettsége lett volna a 
fegyverhasználat, amiről mi másfél hete próbáljuk a közvéleményt meg önöket 
meggyőzni, hogy ez a törvény így őrültség.  

Ma annyival vagyunk előrébb, hogy önök ma meg fogják szavazni legalább a 
saját javaslatuk alapján, ahol ezt beismerik, és kiveszik a törvényből. Csak tudják, ez 
nem játék. Nem játék a katona szemszögéből sem, mert ha ő a törvény értelmében 
fegyverhasználati kötelezettséggel teljesíti a szolgálatát, akkor, ha ő ezt nem teljesíti, 
akkor is hadbíróság elé kerül, ha meg teljesíti egy civillel szemben, azt a szituációt 
meg legyenek kedvesek önök oda a lelkükbe eltenni, ahova azt gondolják. Ezért ilyen 
szempontból mindenféleképpen előremutató az, hogy ma ez a javaslat idejött, de 
mindenféleképpen minimum egy elnézéskérést és egy bocsánatkérést ér meg, Tuzson 
úr, az, hogy ez a törvény ma hatályban lenne az eredeti szövegével, ha nem lassítjuk le 
legalább annyira, hogy önöknek is legyen idejük átgondolni, hogy mit csinálnak. 

Ami a mi javaslatunkat illeti: mi semmi mást nem írtunk bele a javaslatunkba, 
mint azokat a fideszes és kormányzati, a kormány által bejelentett, a nyilvánosság felé 
elhangzó dolgokat, amiket önök mondanak: a miniszterük, a másik miniszter, az 
államtitkár, Rogán úr, Kósa úr. Azokat írtuk bele módosító javaslat formájában, mert 
a törvényjavaslat köszönő viszonyban nincs azzal, amit mondtak. Három ilyet 
emelnék ki.  
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Önök az első perctől kezdve - sőt a miniszterelnök is - arról beszélnek, hogy a 
magyar katonáknak be kell segíteni a határon a határ védelmébe a rendőrségnek, az 
önök törvényjavaslata viszont arról szól, hogy az ország bármely pontján fel lehet 
használni a katonákat. Mi beadtunk egy módosító javaslatot, és kérnénk szépen egy 
indoklást, hogy ha tényleg a határ védelmébe kell őket bevonni, akkor milyen alapon 
nem támogatják azt, hogy ez a törvényben is jelenjen meg, és legyen világos, hogy a 
határon és mondjuk annak 10 kilométeres sávjában lehet a katonákat ilyen munkára 
felhasználni. Nyilván azt mondják, hogy ez nem így van, azzal egyértelműen 
beismerik, hogy önök az ország minden pontján készülnek arra vagy látják a 
lehetőségét annak, hogy a közeli vagy távoli jövőben a katonákat ilyen módon 
felhasználják, akár Budapesten, akárhol máshol. De akkor meg ezt kéne mondani. 

Kettő: hogy a rendőrök munkáját fogják segíteni, ebben a törvényben ennek a 
kizárása van szövegszerűen. Tehát megjelent egy olyan utasítás a minap, a 
belügyminiszter és a honvédelmi miniszter közös utasítása, ami azt mondja, hogy a 
konkrét feladatteljesítés esetén a rendőr lesz az intézkedés ura úgymond. És most 
abba bele se mennék, hogy ilyenek vannak benne, hogy ha látja vagy ha eléri a katonai 
parancsnokot, akkor majd tőle kér engedélyt, hogy a mellette lévő katona mit 
csináljon; ha nem éri el - nem tudom, lemerül a telefonja, vagy nincs nála CB-rádió, 
vagy hogy kell elképzelni ezt, hogy nem éri el, vagy nincs látótávolságban -, akkor ő 
direktben utasíthatja majd a mellette lévő honvédot. Ebben a törvényben meg 
változatlanul az van, hogy a Magyar Honvédség ezt a feladatot saját szervezeti 
kötelékében, saját parancsnokainak irányításával látja el. A kettő kizárja egymást. Egy 
kétharmados törvénybe azt írják bele, hogy saját parancsnokainak irányítása alatt 
saját kötelékében, a honvédségi szervezetek katonai függelmi rendszerben, saját 
parancsnokaik vezetésével hajtják végre, míg egy miniszteri utasítás ennek az 
ellenkezőjéről azt mondja, hogy ja, nem, nem, majd a rendőr megmondja a 
katonának, hogy mit csináljon. Ez nonszensz.  

Egyébként ezt nyújtottuk be, hogy akkor írják azt a törvénybe, hogy az ilyen, 
közreműködési típusú feladatoknál a rendőrök lesznek az ügy urai úgymond, tehát ők 
mondják meg a mellette lévő katonának, hogy mi a dolga és mi nem. Nyilvánvalóan ez 
már egy teljesen más koncepció része is. Ez szólna arról, amit önök a 
kommunikációban mondanak.  

A harmadik a fegyverhasználat, amiről természetesen napok vagy hetek óta 
lehet hallani, hogy én személy szerint riogatok meg micsoda dolgokat mondtam én a 
honvédelmi miniszter meghallgatásán, hogy vér fog folyni.  

Ez a javaslat, amit önök benyújtottak ma, ami szövegszerűen azt írja le, hogy a 
katona tevékenységére, amikor ilyen válsághelyzetben a rendőrség munkáját segíti, 
akkor nem vonatkozik a honvédelmi törvényben lévő fegyverhasználati kötelezettség, 
ez a nyílt beismerése annak, amire én az elmúlt héten fölhívtam a figyelmet - hogy 
van, az eredeti szöveg szerint lett volna fegyverhasználati kötelezettsége, nem 
lehetősége, kötelezettsége. Hogy ezt mindenki értse, nagyon egyszerűen mondom, aki 
volt katona, az tudja, az őrszolgálatból a történeteket mindenki hallotta: ez az „Állj! Ki 
vagy?” Aztán figyelmeztető lövés, aztán célzott lövés. Ez van a honvédelmi törvényben 
objektumvédelmi feladatok ellátása során vagy személyvédelmi feladatok ellátása 
során. Ezt most még a fideszes javaslat is részben rendbe fogja nagyjából tenni.  

Ami a fideszes javaslatot érinti, biztos nagyon alaposan átgondolták, most már 
én csak kérdezni szeretnék: ha a törvény szövegében az van, ha a kényszerítő 
eszközökre csak egy utalás van az önök javaslatában - mindjárt előkeresem, egy perc 
türelmet, bocsánat - arra, hogy a rendőrségi törvény szerint kell majd ezeket 
alkalmazni, ellenben a mondat első felében lévő paragrafusok, amelyekre hivatkozik, 
egyike sem a kényszerítő eszközökre vonatkozik, hanem a rendőrség intézkedési 
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jogosítványára, próbálom egyszerűen és magyarul mondani, az a) pontról van szó a 2. 
javaslatban, a rendőrségről szóló törvény, a ’94. évi törvény 29., 32., 33. és a többi 
pontjában, illetve a 42., 43.-ban meghatározottak szerint jogosult intézkedni, illetve 
kényszerítő eszközt alkalmazni, de az előbbiekben felsorolt pontok egyike sem a 
kényszerítő eszközök alkalmazásáról szól, hanem kizárólag a rendőri intézkedésről 
szól. Hiszen, mint ahogy a mi javaslatunkban benne van, a VI. fejezetben, ha jól 
emlékszem, a 48. §-tól kezdődnek egyáltalán a kényszerítő eszközök és azok 
alkalmazása. Tehát itt egy fél odavetett mondat van, hogy „illetve kényszerítő eszközt 
alkalmazni”, de a hivatkozások nem arról szólnak.  

A második: nekem a HM-hez egyetlenegy érdemi kérdésem van, azzal együtt, 
hogy azt szeretném rögzíteni azok után, amit az elején politikailag mondtam, hogy ez, 
azontúl, hogy beismerése annak, hogy igazunk volt, egy előremutató javaslat, és arról 
szól, hogy önök is látják annak a súlyát, hogy mi fog bekerülni ebbe a törvénybe. 
Sokkal inkább elviszi abba az irányba ezt az egészet, amiről önök beszélnek, hogy itt a 
katonákat nem fegyveres katonai műveleti egységként kívánják bevetni Magyarország 
területén, hanem arról van szó, hogy elfogyott a rendőr, és valakit egyenruhában oda 
kell állítani, mert, lássuk be, erről van szó. És ha erről van szó, válsághelyzetben 
egyébként lehetne is ilyenről tárgyalni. Persze a beszélgetések, általában a 
tárgyalások, a közös nemzeti ügyek nem úgy szoktak kezdődni, hogy berúgom az 
ajtót, lerakom, hogy ez lesz, és aki nem szavazza meg, az hazaáruló, ugye. Tehát 
általában a nemzeti ügyeket nem így szokták intézni. Ezt csak azért mondom, mert 
kifejezetten igényelnénk ilyen esetekben, hogy épkézláb, normális egyeztetés legyen, 
és csodákat fognak látni; ha jogállami megoldásokat adnak cserébe, akkor azokat akár 
támogatnánk is a dologban.  

Egy kérdésem van: azt valaki végiggondolta-e, Dankó úr, hogy az önök 
javaslatában a 6. § érintetlenül marad? A 6. § a honvédelmi minisztert, illetve a 
kormányt felhatalmazza, hogy kormányrendeletben honvédelmi objektumokat 
jelöljön ki, amit a hadsereg katonai erővel fog védeni. A katonai erővel való védelem 
ugyanott van, amiről az előbb beszéltem, az, pontosan tudjuk, a Hvt. 56. §-a szerinti 
kötelező fegyverhasználatot jelenti.  

Azonkívül, hogy önök azt mondják, vagy azt mondták a Honvédelmi bizottság 
ülésén, hogy bizonyistenre higgyük el, hogy nem fogja a kormány kijelölni sem a 
kerítést, sem a tranzitzónát, és nem azért kerül be ez a felhatalmazás, hogy akár a 
kerítést, akár a tranzitzónát ilyen honvédelmi objektummá minősítsék, hanem nem 
tudom, miért egyébként, ez egy jó kérdés, hogy akkor miért kerül ez bele, hogy 
onnantól kezdve az egy teljesen más szituáció, Dankó úr, ugye? Tehát ha a 
Honvédelmi Minisztérium megkapja azt a feladatot, hogy a kerítést katonai erővel 
védje a javaslat 6. §-a alapján, ahhoz még válsághelyzetet sem kell kihirdetni, és 
annak semmi köze nem lesz a rendőrség munkáját segítő, úgynevezett h) pont alapján 
lévő eljáráshoz. Hanem az egy sima honvédelmi feladat lesz, amit az előbb 
elmondottak alapján lőfegyverrel, katonai műveletként kötelező tűzparanccsal kell 
végrehajtani. Erre, kérem, válaszoljon: ugye, ez így van?  

A másik kérdésem az, nyilván nem nagyon lehet mást mondani, mint hogy így 
van, hogy azonkívül, hogy önök azt mondják, hogy de higgyük el, hogy nem azért van 
ez a rendelkezés, hogy majd egyébként ezt a két objektumot erre kijelöljék, azonkívül 
milyen más érvet tud fölhozni, hogy ez nem lesz így, és nem ez a célja a kormánynak. 
Vagy akkor mondja meg kerekperec, hogy az a célja a kormánynak, hogy katonai 
erővel őrizze és védje a kerítést és a tranzitzónát, mert az is világosabb lenne most 
már, mint amit látunk. 

A harmadik, és persze közvetlenül a törvényjavaslatra vonatkozik, hogy arról 
áruljon el nekünk valami részletet, államtitkár úr, hogy ma állig felfegyverzett 
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katonák páncélozott terepjárókkal, géppuskalöveggel, és a többi, és a többi, mit 
keresnek a magyar határon. Mármint milyen jogi felhatalmazás alapján teljesítenek 
ott szolgálatot, és legalábbis imitálják azt az MTI munkatársainak és mindenkinek az 
egész világon, hogy a magyar katonák ma teljes joggal őrzik a magyar határt, 
miközben arról a törvényről vitatkozunk - jövő hétfőn fogunk róla szavazni -, ami 
alapján ők egyáltalán ott lehetnének? Attól függetlenül, hogy értem én, mi a cél, a 
cirkusz, az megy, de hogy ebben a jogi felhatalmazás része hogyan van, azt szerintem 
sokan szeretnék tudni. Köszönöm szépen a türelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelzem, hogy Révész Máriusz képviselőtársunk 

Pesti Imre képviselő urat, Horváth László képviselőtársunk Balla György alelnök urat 
helyettesíti. Már csak személyes megtámadtatás miatt is Tuzson Bence alelnök úrnak 
adom meg a szót. Parancsoljon! 

 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő, a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Harangozó Képviselő Úr! Azért tegyünk tisztába egy-két dolgot! Önök arra 
mondtak nemet, hogy egyáltalán tárgyaljuk ezt a törvényjavaslatot, arra mondtak 
nemet, hogy abban az eljárásrendben gyorsan el tudjuk fogadni ezt a 
törvényjavaslatot. Nem arra mondtak nemet annak idején, hogy ehhez még esetleg 
milyen módosító javaslatok jönnének be és azokat egyébként hogyan tárgyaljuk, 
hanem arra mondtak nemet, hogy egyáltalán ezt gyorsan tárgyaljuk. Teljesen 
egyértelmű, hogy nem ismerték föl vagy nem akarták felismerni, hogy ez egy sürgős, 
megoldandó feladat. Azt gondolom, hogy súlyos felelőtlenség egy ilyen esetben - 
látjuk, hogy mi történik nemcsak Magyarországon, egész Európában -, hogy nem 
látják be ezt. Mert mikor sürgős, ha nem ekkor sürgős egy ilyen törvénynek a 
megtárgyalása? Nem arról van szó, hogy a törvényjavaslatot nem támogatták, hanem 
egyáltalán a tárgyalásra mondtak nemet. 

Egyébként szeretném megjegyezni, hogy az esetek 99 százalékában minden 
párt eljár az ötpárti egyeztetésekre, kivéve az önök pártja. Emellett számon kérni azt, 
hogy milyen egyeztetések vannak a pártok között és hol van nemzeti konszenzus, úgy 
gondolom, hogy ez minimum nevetséges. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Apáti képviselő úr, parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is ott folytatnám, ahol 

Harangozó képviselő úr abbahagyta, mert ha helyes volt az érvelése, akkor azt kell 
mondanom, hogy ez valóban súlyos ellentmondásokat és problémákat takar, tehát itt 
a közös miniszteri vagy az együttes miniszteri utasítások és a törvény közötti 
ellentmondásra valóban mi is érdemi választ várnánk, mert azért ez egy nagyon 
fontos része ennek a javaslatnak. Úgyhogy ez nem egy kákán is csomót kereső típusú 
kérdés volt egyébként Harangozó úr részéről, hanem ez a mi érdeklődésünket is 
jelentős mértékben felkeltette, hogy akkor ezzel kapcsolatban mi a kormány 
álláspontja. Azzal együtt, hogy az egész, amit itt látunk, annak az elismerése, hogy a 
kormányzat megpróbált ugyan egyfajta jogi erőszaktétellel egy olyan megoldást 
áterőltetni, amiről ők maguk sem, szerintem egyébként a lemondott Hende miniszter 
úr sem feltétlenül volt meggyőződve, hogy alaptörvényszerű vagy alkotmányos a 
honvédség felhatalmazása. Ennek egyetlen oka volt: egy nappal korábban nyújtottuk 
be mi a saját alaptörvény-módosító javaslatunkat, és ezért a Fidesznek nehezére esett, 
hogy elismerje, hogy ennek a támogatása jelenti a helyes megoldást. Mi ugyanis nem 
válsághelyzet nevű új kategóriát kreáltunk, hanem a veszélyhelyzet egy új altípusát, a 
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humanitárius katasztrófahelyzet fogalmát építettük be, és ehhez szabtuk az 
elgondolásainkat, ami egyébként megfelel az alaptörvényi kritériumoknak. 

Nos, azért arra is emlékeztetném - túl azon, hogy az előbb elismertem, hogy ez 
egy fontos ellentmondás, vagy fontos ellentmondásra világított rá Harangozó 
képviselő úr -, hogy önök még azért néhány héttel ezelőtt ott tartottak, hogy a 
készenléti rendőrség levezénylése - azt hiszem, pont ön tartott sajtótájékoztatót, ha 
nem tévedek -, a készenléti rendőrség, magyarul rohamosztagok levezénylése meg 
fogja oldani ezt a problémát, és nem szükséges a honvédség bevetése. A honvédség 
bevetése kétségkívül szükséges, és bár érzek némi előrelépést az önök hozzáállásában, 
de csak egy nagyon keveset, tehát próbáljanak abból a helyzetből előrelépni, hogy a 
veszélyérzetük ne egy kétéves gyerekéhez legyen hasonló, tehát próbálják kiélesíteni 
az érzékszerveiket, és próbálják helyesen értelmezni a folyamatokat, mert a 
kerítéseknél, kerítésnél most is gyűlik a tömeg, működnek provokatőrök is, akik 
hergelik és heccelik őket. Arra egyébként én is szeretnék választ kapni, hogy milyen 
kényszerítő eszközök állnak éles helyzetben rendelkezésre, mert bár adja a Jóisten, 
hogy ne legyen igazam, mindig így kezdem, de tartok tőle, hogy nagyon hamar 
alkalmazni kell kényszerítő eszközöket. A palackos könnygáz, a könnygázgránát, a 
testi kényszer, a csapaterőben történő oszlatás, gumilövedék, elfogó háló - nem 
tudom, milyen eszközök állnak még a hivatásos állomány rendelkezésére -, ezek közül 
mi az, amit bevethetnek, és valóban az éleslőszer-használat vagy az éleslőparancs 
kérdése kardinális kérdés. 

Nagyon szerencsétlen megfogalmazásnak tartjuk azt, amit a 7. §-ban látunk. 
Igazából a katonákat fogja leginkább elbizonytalanítani és őket fogja a legnehezebb 
helyzetbe hozni, hogy nem terheli fegyverhasználati kötelezettség. Most akkor „nem 
terheli kötelezettség”, de azért „joga van hozzá”? Vagy majd az egyéni életösztönre, a 
túlélési ösztönre fogjuk bízni azt, hogy ő mikor használja akár a maroklőfegyvert, akár 
a nála lévő gépkarabélyt, ha van nála? Egyáltalán éleslőszer van kiosztva amúgy az 
állománynál vagy igazából csak a pszichológiai hadviselésig jutnak el, mert a kerítés 
túloldalán gyülekező migráns horda nem látja azt, nem tudja azt megítélni - bár sok 
katona van köztük, tehát lehet, hogy ebben is tévedek -, hogy hogyan van betárazva a 
fegyver, de valószínűleg külső ránézésre nem tudják megmondani, hogy a tárban 
vaktöltények vagy éleslőszerek vannak. 

Tőlünk is távol áll az a gondolat, hogy gyermekekre, asszonyokra, általában 
fegyvertelenekre éleslövedékkel lőjenek, de egyébként akkor megkérdezném főleg a 
liberális oldalt, tehát nem is inkább a baloldalt, annak is a legszélét, a liberális oldalt, 
hogy egyébként akkor mivel riasszuk el a bűnelkövető vagy a bűnelkövetésre készülő 
migráns csoportokat: vízipisztollyal? Tehát ha ők a könnygázt is túlzásnak tartják. 
Mert persze ők úgy gondolják, hogy könnygázt Magyarországon csak hazafiak ellen 
lehet bevetni teljesen törvénytelen módszerekkel.  

Azért azt is szeretném elmondani, nem tudom, önöknek milyen élménye van 
ezzel kapcsolatban, gyanítom, hogy semmi, hogy azért a rendőrség által használt 
könnygázgránát, legyen bármilyen kemény dzsihád harcos valaki, meg fogja 
térdeltetni. Tehát ha azt beküldik a tömegbe, azok vissza fognak futni valószínűleg 
Belgrádig. Tehát, bár nem vagyok rendőr szakértő, nem vagyok katonai szakértő, de 
nekem ártatlan szenvedő alanyként volt szerencsém egy sör és egy hamburger 
elfogyasztása közben megtapasztalni ennek a nem tudom, milyen vegyi összetételű - 
nem paprikaspray. Ha ez a könnygázpermet az ember bőrére kerül, komoly kémiai 
elváltozásokat tud okozni. Egy héttel az eset után, ha víz érte, még mindig lángvörös 
volt az alkarom. Nem tudom, hogy lejárt szavatosságú lehetett, esetleg 2006-ról 
maradt meg (Derültség.), vagy honnan szerezték ezt be, milyen eljárás során és 
milyen összetevőkkel, de az nem erős paprikából készült kivonat volt. És ha ott egy 
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olyan helyzetben nincs valakin gázálarc, akkor teljesen mindegy, hogy világbajnok 
küzdősportoló, teljesen mindegy, hogy kicsoda, meg fog hátrálni. Esetleg előfordul-e 
az a szégyen, mint ami, ha jól tudom, a múlt héten előfordult, hogy elfogyott a 
palackos könnygáz is? 

Az pedig, ne haragudjanak, a rendőrség alapvető szakmai presztízskérdése meg 
egyébként alapvető magyar rendvédelmi kérdés, ami az elmúlt hetekben történt, hogy 
az illegális bevándorlók kényük-kedvük szerint zárták le a magyar autópályák 
bármelyikét. Tehát az, hogy a forgalommal szemben vagy menetirány szerint 
elindulnak kényük-kedvük szerint, elképesztő balesetveszélyt előidézve, úgy hiszem, a 
rendőrségre is rossz fényt vetett. Minden elismerésem az erőn felül teljesítő rendőri 
állománynak, minden elismerésem, hogy ilyen kitartóak, és valószínűleg nem 
feltétlenül jó élelmezési és ellátmányi viszonyok között is ilyen hősiesen helytállnak, 
de azért az alapvető eszközökkel, és nemcsak az élelemre meg a vízre gondolok, talán 
érdemes lenne őket ellátni, de ez egy kardinális kérdés. Nagyon tartok attól, hogy 
emberi tragédiák sorozata előtt állunk, úgyhogy a lőfegyverhasználat kérdését 
rendezzük, és ne hozzuk a katonákat abba a helyzetbe, hogy majd nekik kelljen adott 
esetben többéves hadbírósági eljárás után számot adni arról a, mondjuk, 5-10 
másodpercről éveken keresztül; neki 5-10 másodperce lesz adott esetben, hogy 
döntsön, majd öt évig fogják hurcolászni adott esetben előzetes letartóztatásban a 
hadbíróságon, hogy ő most jogszerűen használta a fegyverét vagy nem használta 
jogszerűen a fegyverét. Én is annak örülnék, ha erre nem kerülne sor, de ha jól 
értesültem tegnap állandó autózásaim közepette, akkor a kerítés építése tovább fog 
folytatódni, hiszen egyébként mi is érzékeljük azt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 
hogy elkezdtek szivárogni a magyar-román határátkelőhelyeknél is, Csenger, 
Csengersima, Tyukod térségében is láttunk már mi is felderítő migránsokat, akik 
vélhetően civil ruhában a mélységi felderítés nemes szakmáját űzik, hiszen sem 
kerítés, sem élőerő, sem természetes fizikai akadály, nyugodtan jöhetnek. Ártánd felől 
is jönnek, de Bedő község környékére is felhívnám a figyelmüket, és ha valóban a 
kormány elrendelte a kerítésépítés folytatását, akkor ez pontosan ezt támasztja alá, 
csak attól tartok, hogy ők gyorsabban tudnak irányt váltani, mint amilyen gyorsan a 
kerítés épül. És mi történik akkor, ha Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs megye 
határszakaszát is őrizni kell? Nyilván élő erőt könnyebb telepíteni, gyorsabb 
telepíteni, mint kerítést, de hol lesz erre már ember? Hol lesz erre katona, hol lesz 
erre rendőr? Ugye, hogy milyen jól jönne, tisztelt fideszes képviselők, egy teljesen 
mindegy, hogy milyen elnevezésű - legyen honi gárda, magyar nemzeti gárda, teljesen 
mindegy, én a honi gárdával is ki vagyok békülve, semmi problémám vele -, olyan 
önkéntes társadalmi szervezet, amelyik például az Egyesült Államokban is 
nagyszerűen működik nemzeti gárda néven, vagy az olaszoknál a rendőr, a csendőr és 
a gárdista megfér egymás mellett; ugye, hogy milyen jó lenne, ha az államot kímélő, 
az állami költségeket megkímélő módon lenne olyan önkéntes rendvédelmi erő, 
akiket lehetne mozgatni, és nemcsak árvízi helyzet esetén, mert ez sokkal rosszabb, 
mint bármelyik árvíz, a határok megvédésére? Tehát itt a kényszerítő eszközökről 
tételesen kérnék választ, hogy mi az, ami az állomány számára engedélyezve van. 

Azon pedig, nagyon kérem a liberális képviselőket, gondolkozzanak el, hogy 
mennyire torz az ő felfogásuk. Elképesztően torz. Ugyanis azt a lehetőséget 
biztosították a Fidesz számára magukat függetlennek álcázó, szélsőséges liberálnácik, 
hogy magyar katonák Afganisztánban meg Irakban építsék az amerikai típusú 
demokráciát. Tehát a magyar haderő világ túlsó felén való bevetésének semmiféle 
akadályát nem látták, de az nem tetszik nekik, hogy a magyar katona magyar földön 
magyar határt, magyar érdeket, magyar életet, magyar egészséget védjen. Ez azért 
döbbenetes ellentmondás. És gondolkozzanak el azon is - bár március 15-e még soká 
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lesz -, hogy a magyar katonákat ebben a helyzetben nagyobbrészt hívják haza 
külföldről, mert jelzem, hogy az iraki demokráciaépítésre semmi szükség, itt védjenek 
meg minket az irakiaktól meg az afgánoktól meg a szírektől meg az ISIS-terroristáktól 
meg a járványoktól, a közbiztonsági katasztrófahelyzetektől és minden egyébtől. És 
abba akkor még most bele sem akarok menni, hogy egyébként - talán ez ezen a 
javaslatcsomagon túlmutat - mi a kormányzat terve a visszatoloncoltak kérdésében. A 
beözönlés lehet, hogy most időlegesen megállt, de nem vagyok e téren optimista. Ha 
Nyugat-Európa elkezdi visszatoloncolni - az előjeleit látjuk, a katonaságot a németek, 
az osztrákok a hadsereget bevetették, előbb-utóbb elkezdik azokat az ezreket, 
tízezreket visszatoloncolni, akiket az ősbűnt elkövetve mi itt elkezdtünk regisztrálni. 
A múltkor egy bolgár rózsakert nyílt a lelkemben, amikor néhány ezer migránst már 
átbuszoztattak az osztrák határ felé regisztráció nélkül. Hová fogjuk őket tenni? Mert 
egyébként szerintem a görögökre kellene zsuppolni, mert olyan egyszerűen azért ne 
nézzék már az Európai Uniót hülyének, hogy mert ők elmulasztják, mert nekik az az 
érdekük, akkor ennek az árát Magyarország fogja megfizetni.  

És azért azt is kommunikálják a sikerpropagandáik közepette, tisztelt 
kormánypárti képviselők, hogy milyen sunyi letelepítése kezdődött el itt azért egyes 
migránscsoportoknak. Valószínűleg önök is érzékelik vagy az önök szakértői vagy az 
ezzel foglalkozó politikusaik, hogy egy jó részük sajnos már így is, úgy is itt marad, 
mert ezek már még egyszer nem fognak visszafordulni a Közel-Keletre. És azt a 
liberális érvelést - ez most nem a Fidesznek szól -, hogy ezeket az embereket az 
életösztön meg a halálfélelem hajtja, azonnal fejezzék be. Önök Görögországban, 
Macedóniában, Szerbiában, Magyarországon tudnak háborús helyzetről? Mert lehet, 
hogy én maradtam le valamiről, de én nem hallottam arról. Onnantól kezdve, hogy 
átmennek Görögországba, már nem a halálfélelem, hanem a német, a norvég, a svéd 
és a nyugat-európai szociális rendszereken való élősködés vágya hajtja őket. Odáig el 
tudom fogadni, hogy átjöttek Európába, hogy féltik az életüket. Ez teljesen 
természetes, mindenki menti a bőrét, ha életveszélyes helyzetbe kerül, és valóban 
vannak olyan országok abban a térségben, ahonnan indokolt a menekülés, de 
onnantól kezdve, hogy átjön Görögországba, mi hajtja? Ki fenyegeti az ő életét? 
Onnantól kezdve a német szociális rendszert akarják lehúzni. Ennyire egyszerű a 
történet. A németek is nagyon hamar rájöttek arra, mert valószínűleg a közvélemény-
kutatási adatokat Merkel asszony elé tárták, és rájött, hogy pontosan az ellenkezőjét 
kell annak csinálni, mint amit két-három héttel ezelőtt mondott.  

Tehát az integrált iskolai oktatás, az NGM-rendeletben megjelenő 59 ezer 
lehetőség szerinti munkahely biztosítása, a gombamód szaporodó menekülttáborok - 
teljesen mindegy, milyen megnevezés alatt - létesítése, ez mind arra utal, hogy egy 
részük, ha tetszik nekünk, ha nem, kvótával vagy kvóta nélkül, de itt fog maradni. A 
kvótarendszer pedig azért sem megoldás, mert ez tipikusan arra a magyar népmesére 
hajaz, amikor a farkas beteszi az egyik lábát. Lehet, hogy még most csak 1412-t kéne 
befogadnunk, amire azt mondhatnánk, hogy nem egy jelentős szám, és 
tulajdonképpen nem jelent semmilyen problémát, megterhelést. Csak aztán majd 
lehet, hogy jövőre 14 500-at kell befogadni, aztán majd 225 500-at, tehát onnantól 
kezdve már csak a számokat kell kicserélni. És ez az ország ezt nem bírja el, és nem is 
kötelességünk egyébként. Mi bőven megtesszük a kötelességünket azzal, hogy itt 
etetjük-itatjuk őket, gondoskodunk róluk. Az pedig egyébként joggal irritálja a 
magyar adófizetőket, hogy háromszor annyit költünk az ő élelmezésükre, mint egy 
kórházi beteg élelmezésére, és kétszer annyit költünk átlagban a napi ellátásukra, 
mint egy Magyarországon a munkába meg adófizetésbe belerokkant 
munkanélkülinek az ellátására.  
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Tehát, amikor a Magyar Szocialista Párt meg különböző nanoszatellit pártjaik a 
határon túli magyarok, a saját véreink ellen lázítottak, mondván, hogy 23 millió 
román bejön, elveszik a nyugdíjunkat, elveszik a kórházi ellátásunkat, elveszik 
mindenünket - teljesen alaptalan és hazug módon tették ezt ők -, akkor most mi 
történik? Most, amikor tényleg arról szól a történet, hogy ezek aztán el tudják venni a 
szociális ellátásunkat, a nyugdíjunkat, az amúgy is nagyon gyenge állapotban lévő 
egészségügyi rendszerünkre egy elképesztő megterhelést jelentenek, akkor valahogy 
természetesnek tartják, hogy ezeket fogadjuk be. Egyetlen céljuk van, hogy 
választójogot adva nekik valahogy visszakecmeregjenek még egyszer a hatalomba, 
mert a magyar választók akarata révén belátható időn belül ezt nem fogják tudni 
megtenni. Ezt is egyszer s mindenkorra ki kellene mondani. És bár nem túl jelentős a 
menekültek száma, akiket menekültként ismer el ez az ország, de az önkormányzati 
választásokra vonatkozó szabályokból ki kellene venni, hogy a menekültstátusban 
részesültek szavazati joggal rendelkeznek. Ez az önkormányzati választásokra 
vonatkozik, de még ilyen szinten se engedjük be a farkasnak ezt a lábát se ebbe a 
házba.  

Mi egyébként támogatni fogjuk természetesen a honvédség bevetését annál is 
inkább, mert mi kezdtük el ezt időben legkorábban mondani és kiabálni, és azért, bár 
lehet, hogy a korrektség meg a köszönet meg a hála nem feltétlenül politikai 
kategória, de talán a politikai kultúrát és a kormány-ellenzék viszonyát nagyban 
javítaná, ha azért annyit el tudna ismerni időnként a miniszterelnökük vagy az önök 
megszólalói, szóvivői, hogy ez a lehetőség, a katonaság levezénylése és ez a megoldás 
nem lenne lehetséges, ha nem támogatná a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mert 
önöknek önállóan már nincs kétharmaduk. Nélkülünk ez nem megy, viszont 
számunkra ez nem pártpolitikai meg belpolitikai kérdés, ez a nemzeti túlélés kérdése. 
Természetesen szíves örömest támogatjuk, és annak is örülünk, hogy bár nem 
egészen úgy, ahogy mi elképzeltük, de lényegében elismerték, hogy szakmailag is 
nekünk volt igazunk akkor, amikor azt a bizonyos módosító javaslatot, alaptörvény-
módosító javaslatot egy nappal önöket megelőzve benyújtottuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A téma kiemelt fontosságára tekintettel én a 

véleménynyilvánításban senkit nem akarok korlátozni, de elvileg a módosító 
javaslatról kellene hogy a vita folyjon, úgyhogy kérem, hogy mindenki ehhez legyen 
kedves magát tartani. Vas Imre képviselő úr következik szólásra.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Harangozó 

képviselőtársunk azt találta mondani, hogy ennek az előttünk fekvő 
törvényjavaslatnak a Honvédelmi bizottság a rendőrségre vonatkozó részének a felét 
kivette. Ezzel szemben az az igazság, hogy a törvényjavaslat 11 paragrafusos, ebből 
három szól a rendőrségről, a rendőrségi törvény módosításáról, ebből egy paragrafust 
javasol a Honvédelmi és rendészeti bizottság kivenni. Ez egyébként a legrövidebb 
paragrafusa a törvényjavaslatnak, és ezt is azért, mert egyébként nem ad újat hozzá, 
tehát a rendőrségi törvény jelenlegi 39. §-a is megfelelően szabályozza a tárgykört.  

Aztán még Tuzson képviselőtársamat kiegészítve, hogy Harangozó képviselő úr 
mennyire nem érezte e törvényjavaslat elfogadásának a sürgősségét: még múlt hét 
szerdán a Honvédelmi és rendészeti bizottságon amellett érvelt Harangozó 
képviselőtársam, hogy a 2-9. §-okat vegyük ki, tehát képviselőtársam meghagyta 
volna az 1. §-t, illetve a 10-est, ami a hatálybalépést és a 11-est, ami a sarkalatossági 
záradékot tartalmazza. Tehát úgy próbálták megoldani a problémát még múlt hét 
szerdán is a Honvédelmi bizottság ülésén, hogy gyakorlatilag a törvényjavaslat döntő 
részét elhagyták volna. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Fodor Gábor képviselő úrnak adnám meg a szót Schiffer 

András kényszerű, de önkéntes hozzájárulása esetén, mert ő lenne előbb. Úgyhogy 
Fodor képviselő úr, parancsoljon!  

 
FODOR GÁBOR (független): Elnök Úr! Engedjék meg képviselőtársaim, hogy 

röviden a Liberális Párt álláspontjáról hadd mondjak néhány mondatot, de hadd 
kezdjem azzal, hogy Apáti képviselő úr véleményére kénytelen vagyok reagálni 
természetesen, és megjegyzem - ugye, ezt képviselő úrnak említem -, hogy nem 
szeretnék végigmenni azokon a pontokon, amiket mondott, mert nyilvánvaló, hogy 
egy világ választ el minket egymástól, és az a helyzet, hogy nincs is értelme 
természetesen most egy ilyen bizottsági ülés keretein belül megvitatni azt, hogy miért 
választ el minket egy világ egymástól. De képviselő úrnak szeretném felhívni a 
figyelmét arra, hogy a civilizált és kulturált vitakultúrához hozzátartozik az, hogy az 
ember nem mond olyanokat, hogy migránshorda, meg nem mond olyat, hogy 
liberálnáci. Természetesen ez mindenkit saját magát minősíti, azt gondolom, és azon 
túl én visszautasítom a képviselő úrnak az ilyen típusú megjegyzéseit, mert 
természetesen, amikor azt mondom, hogy egy világ választ el egymástól minket, 
akkor érdemi dolgokról is lehet vitatkozni és nem pedig minősítésekről. És magam 
szeretnék tartózkodni attól, hogy minősítem természetesen a képviselő urat. 
Nyilvánvaló, hogy nem fogok a figyelmébe ajánlani liberális gondolkodókat 
olvasgatásra, mert azt gondolom, hogy ez képviselő úrtól valószínűleg távol áll, de, 
mondjuk, Ferenc pápát figyelmébe ajánlanám azzal kapcsolatban, hogy mit mond a 
hozzáállásról, gondolkodásról és egyáltalán a felfogásról, többek között erről az egész 
Európát és az egész világot nehéz helyzetbe hozó problémáról, amit 
migránsproblémának nevezünk. 

Na, akkor Apáti képviselő úron túllendülve, az érdemi kérdésekre 
rákanyarodva röviden hadd mondjak annyit, hogy mi a magunk részéről nem fogjuk 
támogatni a kormány javaslatát, de itt is szeretném előrebocsátani azt, hogy 
természetesen ez is egy olyan javaslat, ami ebben a rendkívüli helyzetben, azt 
gondolom, érdemben megvitatható, és nagyon sok szempont felvethető jogosan, amit 
a kormány felvet. Tehát nem az a helyzet, itt se javasolnám azt, hogy valami érzelmi 
álláspontot foglaljunk el, és csak azért, mert a kormány javasolja, eleve rossz és eleve 
elfogadhatatlan, ami elénk kerül. Mi magunk mindig is tartózkodunk ettől, 
liberálisok, hogy ilyen előítéletekkel felvértezve vagy ilyen szemüvegen keresztül 
nézzük ezeket a javaslatokat. Én itt érdemi problémákat látok.  

A legfőbb érdemi probléma a hadsereg bevetésével kapcsolatban vagy a 
hadseregre vonatkozó jogszabályi lehetőségek kiterjesztésével kapcsolatban, amit 
egyébként több képviselőtársam is szóvá tett már, és ezt csak szeretném aláhúzni, 
mert ez ott a sorok között volt, hogy maga a hadsereg nincs erre felkészítve. Tehát egy 
olyan helyzet állhat elő egy rendkívüli szituációban, amikor, még egyszer 
hangsúlyoznám azt, hogy a hadsereg valamilyen módon, valamilyen formában adjon 
ehhez segítséget, ez nyilván egy értelmes vitakérdés lehet, de hogy ennek a formája az 
legyen, hogy lényegében - mint ahogy az előterjesztett javaslatban és módosító 
indítványban is szerepel - a rendőrség jogosítványait maguk a katonák megkapják, ez 
elfogadhatatlan a számunkra. Elfogadhatatlan azért, mert a rendőröket nem 
véletlenül erre képezték ki, a katonák nincsenek erre kiképezve. Amikor arról 
beszélünk, hogy könnyen előállhat egy olyan rendkívüli szituáció vagy egy drámai 
szituáció, amikor nem jól reagál egy katona, hiszen egy rendőrt is éveken keresztül 
képeznek ki arra, hogy mit jelent az - csak előveszem a rendőrökre vonatkozó 
jogszabályokat vagy törvényeket -, hogy mi az, amit most egy katona számára is 
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lehetővé tesznek, az igazoltatás, fokozott ellenőrzés, ruházat, csomag, jármű 
átvizsgálása, elfogás, előállítás, tehát nyilvánvalóan ezek a dolgok, mert a jogszabály 
ezeket lehetővé fogja tenni innentől kezdve a honvédek számára is, vagy legalábbis a 
katonák számára, bocsánat, tehát ha ez be fog következni, akkor egy lehetetlen 
helyzetbe kerülnek a katonák, erre nincsenek kiképezve.  

Tehát az én kérdésem arra vonatkozna elsősorban, hogy hogyan képzelik el ezt, 
hogyan fog ez történni a gyakorlatban, mert szerintem ez problémák tömegét fogja 
magával hozni. Ezért én azt javaslom, hogy maradjunk az alkotmányos kereteken 
belül, a honvédségnek nem az a dolga, hogy rendvédelmi feladatokat ellásson, nem 
véletlenül ez az, ez nemcsak egy szójáték, hanem e mögött nagyon kormoly tartalmi 
problémák húzódnak meg. A honvédség segíthet ennek a rendkívüli helyzetnek a 
megoldásában, amibe Magyarország és az Európai Unió is került, de ennek keresni 
kell a megfelelő formáit; ez biztos, hogy nem az, hogy rendőrökké lényegében 
átavanzsálnak a katonák.  

És szeretném azt is megkérdezni, ha már erről beszélünk egyébként, hogy 
miközben látjuk a katonákat a határon, itt fölmerül az - itt beszélünk arról, hogy 
ennek megvan-e a jogszabályi alapja -, hogy egyébként, ha ott vannak, akkor milyen 
jogszabály alapján kaptak utasítást az ottani járőrözésre. Mikor kapták ezt az 
utasítást? Ki adta ezt a parancsot? Vagy ha nem kaptak ilyen típusú utasítást, akkor 
milyen jogi alapon vannak jelen pillanatban ott? Szerintem ezek mindenképpen 
tisztázandó kérdések.  

Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, és már elnök úrnak jeleztem, hogy 
sajnos nekem nemsokára el kell mennem, úgyhogy ne haragudjanak, ha közben a vita 
továbbhúzódik, és én nem tudok itt lenni a válaszok idején, ezt majd nyilván a 
jegyzőkönyvből el fogom olvasni, tehát ezt ne vegyék udvariatlanságnak, de sajnos egy 
idő után nekem is el kell mennem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András frakcióvezető úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Alapvetően Apáti 

képviselőtársamnak szeretnék itt válaszolgatni. Nyilván nem arra számít, hogy én 
ismerjem el, de én készséggel elismerem azt, hogy egyrészt a Jobbik kezdeményezte 
először a hadsereg bevetését, másrészt pedig a Jobbik támogatása nélkül nem lenne 
meg a kétharmad, ez egy ténykérdés. Tehát ha a fideszesek nem is, én ezt készséggel 
elismerem.  

A második: továbbra is én azt szeretném megerősíteni, amit az általános 
vitában is elmondtam, hogy van egy alapvető alaptörvényi, alkotmányossági 
probléma - tetszettek volna egy másik Alaptörvényt csinálni! Az a helyzet, hogy a 
hatályos Alaptörvény - hasonlóan a korábbi alkotmányhoz - világosan szétválasztja a 
rendőrség és a honvédség funkcióit, világosan megkülönbözteti a határrendészeti és a 
határvédelmi feladatokat. Ez nem pusztán egy ilyen alkotmányjogászkodás, mert 
ebből következnek azok a képesítési problémák, amikre itt Fodor Gábor is az imént 
utalt. Egész egyszerűen arról van szó, hogy azok a feladatok, amikkel egyébként a 
módosítás is - nem véletlenül próbál kezelni néhány ellentmondást - fel kívánja 
ruházni a honvédeket, rendészeti feladatok, erre a honvédek nincsenek kiképezve. 
(Dr. Gulyás Gergely elhagyja a termet.) Tehát Apáti képviselőtársamnak csak azt 
mondanám, hogy abban teljesen igaza van, hogy igen, adott esetben egy fegyveresnek 
egy ilyen szituációban 5-10 másodperce van arra, hogy döntsön. Csak éppen a helyzet 
úgy áll, hogy szemben azzal a képpel, amit ön lefestett, hogy most is, nem tudom, 
ezrek állnak ott Röszkénél a kerítés túloldalán, azok az ezrek nem azt jelenti, hogy 
mind az ezer vagy kétezer dzsihadista fegyveres lenne. (Apáti István: Nem is 
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mondtam ilyet.) Oké. Azok között - és itt jön a probléma, hogy ez alapvetően 
rendészeti és nem védelmi jellegű feladat - meg kell tudni különböztetni, hogy ki az, 
aki csecsemővel a karján van, ki az, aki ott egy öregember, ki az, aki nem az, és ennek 
megfelelően ki az, aki erőszakosan lép fel, ki az, aki nem lép fel erőszakosan és így 
tovább. A rendőrök erre vannak kiképezve, a katonák nem.  

Úgy mellékesen azt is megkérdezném, ha már egy ilyen huszárvágással a 
honvédséget kívánják rendészeti feladatokra bevetni, van-e egyáltalán gondolkodás 
azon a Belügyminisztériumnál, illetve a honvédelmi tárcánál, hogy a 
törvénymódosításra tekintettel akkor legalább, hogy úgy mondjam, sürgősséggel 
megkezdeni az ilyen jellegű rendészeti feladatokra a felkészítését a honvédeknek. 
Mert igaz az, amit Apáti képviselő úr elmond, 5-10 másodperc alatt kell életről, 
halálról, beavatkozásról, jogos, illetve jogszerűtlen fellépés között választani, dönteni, 
csakhogy ezt a rendőri képzésnél kapják meg a rendőrök. A katonák nem erre vannak 
kiképezve. (Dr. Gulyás Gergely visszatér a terembe.) Arról nem beszélve, hogy az 
alapvető megoldás pedig az lenne, ha az Európai Unión belül nem pusztán 
kvótarendszerről, hanem egy egységes menekültügyi eljárás-, illetve 
szervezetrendszerről állapodnánk meg, Magyarország pedig mindenféle segítséget 
megkapna a közös schengeni határok védelméhez. 

Jegyzem meg még Apáti képviselő úrnak, hogy a kvótarendszer ebben a 
tekintetben pontosan nem azt jelenti, hogy akkor ma ezer, holnap tízezer, holnapután 
200 ezer embert le kell telepíteni, az azt jelenti, hogy egy meghatározott 
mechanizmus szerint bizonyos határon túl Magyarországnak nem kell terheket 
vállalnia. Lehet erre eleve nemet mondani, mondom még egyszer, önmagában én 
nem a kvótarendszerben hiszek, önmagában a kvótarendszer valóban nem old meg 
semmit; ha ehhez társul egy közös eljárásrend, társul egy közös szervezetrendszer 
megfelelő pénzügyi alappal, és ráadásul megvan a segítség Törökország, Libanon és 
Jordánia számára, hogy lehetőleg azt a sok millió menekültet ott lehessen tartani, 
akkor, azt gondolom - nem csak Törökország, ott van az összeomló Libanon másfél 
millió menekülttel -, ha ebben a segítségadásban meg tud állapodni az Európai Unió, 
akkor ezt a krízist meg tudjuk úszni. Egyébként pedig lehet itt izmozni, hogy 
honvédeket bevetünk rendészeti feladatokra, meg merre húzzuk még szét a kerítést - 
ideig-óráig lehet a tüneti kezelésekkel eredményt elérni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla György alelnök úr Horváth László alelnök 

urat helyettesíti.  
Harangozó Tamás következik. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Szeretném 

megkímélni ezt a vitát a politikai adok-kapoktól, ezért még egyszer lassan mondom, 
hogy Tuzson úr is megértse: én kifejezetten büszke vagyok rá és örülök neki, hogy 
nem a törvényjavaslatot - valóban, ahogy ön mondja -, hanem ennek az őrült, egy nap 
alatt való elfogadását, érdemi vita nélküli elfogadását megakadályoztuk. Mert 
jöhetünk itt számmisztikával, Vas úr, a rendőrségi törvény részéből, három 
paragrafusból kettő vonatkozik a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben lévő 
rendőrségi jogkörökre. A kettőből az egyiket kivették, az a fele… (Dr. Vas Imre: 
Három.) Olvassa már el az (1) bekezdést, nem a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetről szól, csak el kellene olvasni. 

Kettő: megint nem a számok miatt, de 11 paragrafusból állt, ha jól emlékszem, 
a javaslatuk, a hatálybaléptetéssel együtt, ma ott tartunk, hogy a saját javaslataik 
ebből ötöt vagy hatot átírnak. És ezzel csak azt szeretném mondani, hogy Tuzson úr, 
értse már meg, ez nem pártpolitikai kérdés. És szerintem nagyon csúnyán 
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megtámadtak minket, igaztalanul. Nem a kerítésről volt szó, vagy a honvédség 
részvételéről, csak arról, hogy nem lehet egy nap alatt egy törvényt elfogadni, mert 
tele lehet hibával, és tele van hibával. És amit mondtunk - és ezzel lezárom -, sokszor 
mondtuk, ez nem arról szól, hogy vasárnap kinyit-e egy bolt vagy nem. Ez arról szól, 
hogy egy fegyvert fogó magyar állampolgárnak le kell-e lőnie egy másik embert vagy 
nem. És ennek a felelőssége a miénk is itt, az asztal körül, nemcsak a közvetlen 
parancsnoké, hanem azoké, akik a szabályokat kialakítják.  

Ezért még egyszer mondom, nagyon örülök neki, hogy megakadályoztuk, hogy 
ez a törvény eredeti szövegével egy nap alatt, mindenféle érdemi vita nélkül átmenjen 
a parlamenten, Tuzson úr, függetlenül attól, hogy most egyébként ki mit gondol. Mert 
lehet, hogy azt kértük és azt mondtuk annak idején még - és itt napról napra, hétről 
hétre változott minden, az önök álláspontja is -, hogy a magyar állam elsődleges 
dolga, hogy a rendvédelmi szervekkel tartsa fenn a rendet. És igen, az ötezer fős 
Készenléti Rendőrséget mondtuk, akit le kéne vinni talán a határra beavatkozni, ha 
már valakinek kell mennie, és nem az 5400 fős legénységi állományból kell 4300-at 
odavinni, mert azért, ha már belemegyünk, tessék már nekem megmondani, Dankó 
úr: meddig lehet ezt az állapotot fenntartani? Meddig tudja a Magyar Honvédség nem 
az alapfeladatait ellátni, hanem a kerítés körül járőrözni? És akkor ki fogja a Magyar 
Honvédség alapfeladatait ellátni? Majd a BKV-ellenőrök? És akkor így megyünk 
sorban? Majd a végén a pékek meg a BKV-ellenőrök fogják elvégezni a feladatokat? 
Nyilván nem lehet egy állandó megoldás a Magyar Honvédség rendőri feladatokkal 
való felruházása. Átmenetileg elképzelhető, pontosan azért, mert - és ez az egész 
lényege - nincs ma elég rendőr, hogy a feladatot ellássa. Csak a BM-nek, és akkor 
talán ezt a mondatot kellett volna az elején elmondania.  

Úgyhogy azt szeretném kérni Tuzson úrtól, hogy folytathatja ezt, csak azt értse 
már meg, hogy nem a törvényjavaslatot szavaztuk le, pont, ahogy mondta, hanem azt, 
hogy ezt egy nap alatt ész, értelem és vita nélkül fogadja el a Magyar Országgyűlés. 
Igen jót tesz ennek a törvénynek, hogy volt még egy hét, hogy végiggondolják önök is, 
hogy mi jó benne és mi nem jó benne.  

Egyébként pedig még egyszer mondom, minden egyes állításomat, minden 
egyes mondatomat nyugodtan lehet idézni. Akkor is azt mondtuk, ha a kormány 
beismeri, hogy nem tudja tovább a rendőrséggel szavatolni Magyarország biztonságát 
és a határ védelmét, akkor mondja ki. Egyébként a mai alkotmányban is vannak erre 
megfelelő pontok.  

És igen, Vas úr, azért adtuk be először azt a javaslatot, amikor semmilyen 
kommunikációra és semmilyen egyeztetésre nem voltak hajlandóak, hogy az egész 
válsághelyzettel kapcsolatos szabályozást vegyük ki, mert megítélésünk szerint a 
Magyar Honvédség belföldön való felhasználása ilyen keretek között, ahogy eredetileg 
a törvényjavaslatban volt, még csak nem is alkotmányos, azonkívül életveszélyes. Ma 
ez, amit ideterjesztettek, egyébként már egy más történet, és végezetül erre szerettem 
volna mondani, hogy milyen jó lenne, ha legközelebb nem megváltó atyaúristent 
játszana Orbán Viktor és fideszes képviselőtársai - including Gulyás Gergely meg a 
törvény benyújtói -, nem azt játszanák el a magyar nép előtt, hogy ők aztán a nem 
tudom, és aki velük szembe jön, az dögöljön meg, hanem leülnénk az asztal köré, 
elmondanák, hogy mi a probléma, elmondanák, hogy mit kéne megoldani, és arra 
milyen javaslatuk van. Egyszer ezt tényleg kipróbálhatnák már.  

Illetve nem akarom tovább reklámozni a dolgot - ezt elmondtam a 
vezérszónoklatomban is -, az önök dolga, hogy eldöntsék, ebben az irányban kívánnak 
kétharmados támogatást, és ebben az irányban kívánnak menni tovább, amerre a 
Jobbik viszi önöket, vagy hajlandóak visszatérni oda, ahol egyébként a Fidesz 
legalábbis eddig állt, hogy jogállami módon intézi az ügyeit, és nem így. (Dr. Répássy 
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Róbert: Ezt most először hallom!) Ebben az utóbbiban továbbra is partnerek 
kívánunk lenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ugyan nem akarok a szereposztáson változtatni, de képviselő úr 

felszólalása mégis azt a privát érdeklődést szülte bennem, hogy jól értem, hogy ebben 
az esetben ezekkel a módosításokkal támogatni fogják a törvényt? (Dr. Répássy 
Róbert: Azt azért nem hiszem!) Ha nem akar, képviselő úr, nem kell válaszolni, csak 
érdekel.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Elnök Úr! A mi javaslatunk elfogadása 

esetén nyilván megfontolnánk. Az önök javaslata, mint ahogy sok-sok kérdést 
föltettem, közel sem jelenti azt, amit mi leírtunk, de hadd hallgassam meg a 
válaszokat először. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, Balla alelnök úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: (A képviselő mikrofonja nem 

működik.) Csak nagyon rövid megjegyzés… Most jó vagy nem? 
 
ELNÖK: Balla alelnök úrnak szeretnék szót adni. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tudja, képviselő úr, azért volt 

fontos ez a válasz, mert a napnál világosabb, hogy mindaz, amit előtte egyébként 
kilenc percben összehordott, hablaty. Önök nem akarják se ebben a formájában, se 
másik formájában egyébként ezt a törvényt elfogadni, és mindent megtettek azért, 
hogy ez a törvény minél később kerüljön elfogadásra. Ez a valódi igazság, minden más 
meg hablaty. (Dr. Harangozó Tamás közbeszól.) 

 
ELNÖK: Megadom a szót a kormánynak válaszadásra. (Révész Máriusz 

jelentkezik.) Az összes kormányzati mikrofon bekapcsolását kérem szépen! (Révész 
Máriusz közbeszól.) Én értem, hogy Révész Máriusz nem híve annak, hogy itt mi vitát 
folytassunk a törvényről a továbbiakban, de miután az a szokás alakult ki a 
Törvényalkotási bizottságban, hogy egy reakcióra a válaszadást követően van mód, 
ezért ezt a liberális vitavezetést továbbra is, amíg én vagyok, fenntartom. De az a jó 
hírem, hogy kettőre német képviselők jönnek hozzám, ezért átadom az elnöklést Balla 
alelnök úrnak, aki egy egészen másféle ülést vezet. (Derültség.) A kormánypárti 
képviselőknek mondom, hogy van remény azért. Most pedig a kormánynak megadom 
a szót válaszadásra. Parancsoljon! 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Haladnék sorban a kérdésekkel.  
Harangozó képviselő úr kérdéscsomagja. Miért nem elegendő, hogy csak a 

határ védelmében működjenek közre a katonák a rendészeti tevékenységben, miért 
jobb az, ha a tömeges migrációs válsághelyzet teljes területére kiterjed ez? Azt 
gondolom, ezt különösebben magyarázni nem is szükséges. Itt a cél: a katonák 
közreműködését a válsághelyzet okozta bármilyen tevékenységben való 
közreműködésre biztosítania kell a keretjogszabályoknak, jelesül a Hvt.-nek. Tehát itt 
nem a határőrzésről van szó ebben a pillanatban, hanem a kormány által elrendelt 
válsághelyzetben való katonai közreműködésről.  

A rendőr utasítja-e a katonát vagy nem? Ismerjük, hogy van egyfajta 
jogszabályi hierarchia. Az az alapelv továbbra is él - alapelv? törvényi alapszabály -, 
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hogy a katona csak saját parancsnoka irányítása alatt végzi a dolgát, az ő parancsai 
szerint cselekszik. Ehhez képest ez a BM-HM együttes utasítás csak az együttműködés 
két nagy fő keretét határozza meg. Azt nem feltétlenül tudja képviselő úr meg senki, 
hogy ez alatt milyen további normák léteznek még.  

Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg aláírásra került a két országos 
parancsnok között egy megállapodás, amiben az együttműködés, illetve a katonai 
közreműködés részletei benne vannak. Ezenkívül a Honvéd Vezérkar főnöke kiadott 
egy intézkedést, tehát egy parancsot - ő a legfőbb parancsnoka a katonáknak -, 
amiben részletes eligazítást adott a katonának, hogy mi a dolga. Tehát a Hvt.-ben 
szereplő parancsnoki jogkör itt megjelenik. Az együttes utasításban szereplő 
elsőbbsége a rendőrnek a rendőrjárőrök tekintetében van. Járőrpárban, 
járőrcsoportokban teljesítik a feladatukat, illetve fogják majd teljesíteni a feladatukat, 
és ott egyfajta szakmai irányítási joga van a rendőrjárőrt vezető rendőrnek. Úgyhogy 
itt semmiféle jogszabályi hierarchikus problémát nem látunk.  

Fegyverhasználati jog, fegyverhasználati kötelezettség. A módosító javaslat a 
fegyverhasználati kötelezettséget, ami egy általános, katonai feladatokhoz kötődő, és 
a Hvt.-ben megtalálható rendelkezés, lazítja, jogosultságra szűkíti. Ez azt jelenti, hogy 
a katona alapvető jogosultsága az, hogy használja a fegyverét, ha az ennek 
szükségességét alátámasztó feltételek megvannak. Ezek a feltételek továbbra is az 
alap Hvt.-s feltételek. Ezek nem változnak. És ezt természetesen befolyásolja az, hogy 
konkrétan milyen parancsot kap katonai elöljárójától. Persze az is él, hogy a 
jogellenes parancsot meg kell tagadni vagy meg lehet tagadni, ezért felelősségre a 
katona nem vonható.  

Továbbra sincs semmiféle szándék arra, hogy a migrációs válság kezelésének 
során a katonák használjanak fegyvert. Fegyvert csak akkor használhat, akkor 
jogosult, ha a saját vagy a járőrtársa életét, testi épségét közvetlen, másként el nem 
hárítható veszély fenyegeti.  

A képviselő úr a 7. §-sal kapcsolatban jelezte, hogy ott valami 
koherenciaprobléma lehet. A 7. §-ban megállapított 54/D. § (1) bekezdése a 
rendőrségi törvényben szereplő intézkedési formákat határozza meg, hogy mit tehet a 
katona, hogyan működhet közre rendészeti tevékenységben. Most felsorolom: 
igazoltatás, fokozott ellenőrzés, ruházat-, csomag-, járműátvizsgálás, 
felvilágosításkérés, idegenrendészeti intézkedés, határforgalom-ellenőrzés, 
területzárás, képfelvétel-, hangfelvétel-készítés, helyszínbiztosítás, valamint a közúti 
forgalom irányítása. A (3) bekezdése ugyanennek a paragrafusnak tartalmazza az 
egyéb kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó általános engedélyt.  

A Honvédelmi bizottságban is igyekeztünk korábban a vita során 
megvilágítani, hogy mit jelent a kényszerítő eszköz fogalma. A kényszerítő eszköz 
fogalmába beletartozik a lőfegyver, és beletartoznak az úgynevezett egyéb kényszerítő 
eszközök. Ezeknek a felsorolása a Hvt.-ben megvan. Itt a „más kényszerítő eszköz” 
fogalmát használjuk, és gyakorlatilag így a katona felhatalmazást kap a Hvt. alapján 
arra, hogy a migrációs válsághelyzet esetében az összes olyan esetet gyakorlatilag 
bármilyen kényszerítő eszközzel kezelje, amely a rendelkezésére áll. Ez adott esetben 
egy fadarab is lehet, vagy akármicsoda vagy a rendőrségnél rendszeresített felszerelés. 

Kérdés volt az, hogy milyen kényszerítő eszközök állnak a katonák 
rendelkezésére, tehát mi van rendszeresítve. Ez a Hvt. alapján nem nyilvános 
információ. De az általános válasz az, hogy gyakorlatilag bármilyen eszközt 
kényszerítő eszközként igénybe lehet venni. Attól függ, hogy mit kíván meg az adott 
helyzet. De a más, illetve az egyéb kényszerítő eszközöket csak az adott célra lehet 
alkalmazni, tehát élet kioltására alkalmas vagy az élet kioltását célzó tevékenységre 
tilos használni - ez is a Hvt.-ből egyértelműen következik.  
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Elhangzott, hogy a katonák azért kellenek, mert elfogyott a rendőrség ereje. 
Erre, gondolom, az államtitkár úrnak is lesz reakciója. Határozottan szeretném 
cáfolni, hogy erről lenne szó. A tömeges migrációs válsághelyzet kezelése egy állami 
feladat. Az állam végrehajtó szerve a kormány, és a kormány köteles minden 
rendelkezésére álló eszközt a közfeladat ellátása céljából igénybe venni, rendelkezésre 
bocsátani. Mindemellett pedig ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy mikor és 
milyen súlyos irányba fordulhat egy-két napon vagy egy héten vagy egy órán belül a 
migrációs válsághelyzet okozta terhelés az országban. A kormány határozott 
szándéka, hogy felkészüljön mindenféle eshetőségre. Tehát kellő mennyiségű eszköz, 
ember és megfelelő jogi keretszabályozók álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy bármit 
tudjanak kezelni, ha problémaként felmerül. 

Kerítés: csak tájékoztatásul szeretném jelezni, hogy maga a kerítés mint 
építmény szeptember 15-éig különleges honvédelmi rendeltetésű építmény volt, 
szeptember 16-ától pedig nemzetbiztonsági rendeltetésű építmény. Tekintettel arra, 
hogy kihirdetésre került a migrációs válsághelyzet, innentől kezdve a katonának nem 
az a feladata, hogy a kerítést védje, hanem a migrációs válsághelyzetben 
közreműködjön a rendőrség munkájában azokban az esetekben, amikor 
jogszabálysértés, adott esetben új Btk.-elemként megjelenő kerítésrongálás és egyéb 
tényállás történik, és az elkövetőkkel szemben fellépjen. Ezt természetesen a 
rendőrség csinálja továbbra is, a határőrizet a rendőrség dolga. Ebben csak 
közreműködik a Magyar Honvédség, illetve a katonák. 

Mit keresnek most ott a katonák? Milyen közjogi alappal vannak ott? Ebben a 
pillanatban tényleg arról a törvényről vitatkozunk, amely lehetővé teszi majd 
alapfeladatként a Magyar Honvédség közreműködését ezekben a feladatokban, a 
migrációs válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatokban. Amíg ez meg nem 
történik, addig a katonák, mint ahogy azt közzé is tettük és teljesen nyilvános, a 
„Határozott fellépés 2015” elnevezésű gyakorlaton vesznek részt. Felkészülnek azokra 
a feladatokra a helyszínen, a helyszín közelében, a helyszín közelében lévő katonai 
objektumokban és gyakorlótereken, adott esetben a határ mellett, a kerítés mellett, 
amelyeket majd végezniük kell, ha a Hvt. hatályba lép. Egészen addig a katonák 
együtt járőröznek a rendőrökkel, de intézkedési jogosultsága csak a rendőrnek van. 
Abban az esetben, ha a rendőr életét, testi épségét közvetlen veszély fenyegeti, köteles 
a katona számára segítséget nyújtani. Ha testi kényszert kell alkalmaznia, vagy 
kényszerítő eszközt, akkor természetesen a nála rendszeresített kényszerítő eszközzel 
ezt köteles is megtenni, és nem csak jogosult.  

Apáti képviselő úr azon kérdésére is igyekeztem válaszolni, hogy miért kell az 
MH-t igénybe venni erre a feladatra. Kényszerítő eszközökről is beszéltünk.  

Román határ, a román kerítés továbbépítésének a kérdése: van szerencsém 
arról tájékoztatni a képviselő urat, hogy a Magyar Honvédség minden eszközzel 
felkészült arra, hogy a kerítést rendkívül gyors ütemben bármilyen irányban 
továbbépítse. Az utóbbi egy évben óriási erőket csoportosítottunk át erre a feladatra. 
Az eszközök is rendelkezésre állnak ehhez, sőt most, hogy befejeztük gyakorlatilag a 
déli határszakaszon a kerítés építését, bármelyik pillanatban nagy erőket tudunk 
mozgósítani erre a feladatra. Tehát ha ilyen jellegű döntés születik, igyekszünk a 
határainkat, legalábbis ebből a szempontból, a lehető leggyorsabban megvédeni. Attól 
függően, hogy milyen hosszú lesz a megépítendő új kerítésszakasz vagy szakaszok, 
tudjuk megmondani, hogy mennyi idő alatt készül el, de itt napokról vagy egy-két 
hétről beszélhetünk, mert olyan mértékű kapacitás áll rendelkezésre, meg most már 
tapasztalat is a százötven-egynéhány kilométernyi kerítés, illetve a 175 kilométernyi 
ideiglenes drótakadály telepítése kapcsán, ami ezt megalapozottá teszi. 
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Fodor képviselő úr úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlan a katona rendőri 
feladattal való felruházása, mert a katonák nincsenek felkészítve erre a feladatra. Ez 
nem felel meg a valóságnak. Egyrészt mindenki, aki katona, egy alapkiképzésen részt 
vesz, ahol már bizonyos rendészeti feladatokat is el kell sajátítania, de nem is ez a fő 
lényege a dolognak, hanem az, hogy folyamatosan veszünk részt jó néhány éve a 
balkáni missziók keretében katonai rendészeti feladatokban. Az az állomány, amely 
most le van vezényelve és gyakorlatozik a határnál, szinte teljes egészében ezekre a 
feladatokra fel van készítve, már évekkel ezelőtt és azóta is folyamatosan ez a misszió 
megy a Balkánon, így megfelelő felszereléssel és kiképzettséggel rendelkeznek. Tehát 
arra a feladatsorra, amelyet a rendőrségi törvény alapján végeznünk kell, teljes 
mértékben fel vannak készítve a katonák.  

Fodor képviselő úr említette, hogy ha nincsenek felkészítve, akkor már el 
kellene kezdeni. Másfél hete folyik a felkészítés a helyszínen, illetve az ismeretek 
frissítése. Ez alatt konkrétan azt kell érteni, hogy a rendőrséggel együtt belföldön 
eddig ilyen jellegű gyakorlás nem volt. A katonák természetesen rendőrségi szakmai 
iránymutatások alapján készültek fel a nemzetközi missziókban végzett rendészeti 
feladatokra, de itthon közös gyakorlás, legalábbis rendszerszinten nem volt, ezt kell 
most begyakorolni, egyébként mindenki tudja a dolgát. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy 
ez a kérdés is teljes mértékben rendezett. 

Harangozó képviselő úr utolsó megjegyzése, hogy ha sokáig tart, akkor ki fogja 
a katonai alapfeladatokat csinálni - a válaszom erre egyértelműen az, hogy amit most 
a katonák csinálnak, meg amit fognak majd ezután csinálni, az katonai alapfeladat. 
Ettől az alakulatok működnek, természetesen vonultatunk be önkéntes 
tartalékosokat, akiknek az egyik legfőbb feladata az alapkoncepció szerint is az, hogy 
ha a katonáknak, az aktív katonáknak, az aktív állománynak nagyobb számban kell 
műveletbe vagy bármilyen feladatra elmenni, akkor a helyükre beállnak a 
laktanyákban. Tehát jelentem, üzemel a Magyar Honvédség, végzi az alapfeladatait.  

Nem hívtunk egy embert sem haza a külföldi missziókból, folyik a külföldi 
missziók váltásának a felkészítése. Ha jól emlékszem, három nagy katonai 
hadgyakorlat folyik emellett a „Határozott fellépés 2015” gyakorlat mellett most, 
ebben a pillanatban is. NATO-hadgyakorlatok folynak, minősítő gyakorlatok folynak 
és minden egyéb más, ami az alaprendeltetéshez és az arra való felkészüléshez 
feltétlen szükséges. Mindemellett képes a Magyar Honvédség ezt a feladatot is ellátni 
addig, ameddig szükséges, és - nyilván majd Felkai államtitkár úr megerősít - ugyanez 
vonatkozik a rendőri állományra is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt az utolsó 

mondatát tényleg nem értettem, államtitkár úr, de biztos tisztázzuk majd. Remélem, 
a rendőri állományt nem úgy gondolta, hogy a katonai alapfeladatokra is bevethető és 
fordítva, mert ezt tényleg nem értettem itt most. Az, hogy a rendőr el tudja látni a 
rendőri feladatát, azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy kevesen vannak, azt vettük 
észre az utóbbi időben ezek szerint.  

De akkor visszafelé megyek, még egyszer megkérdezem, államtitkár úr, tehát 
ön szerint hosszú távon, alapfeladatként - és innentől kezdve aztán tényleg csak azt 
tudom mondani, hogy tök alkotmányellenes, amiről ön beszél - a Magyar Honvédség 
rendészeti feladatokat fog ellátni Magyarországon, és ez ön szerint így rendben van, 
és nem kell a honvédség létszámát fejleszteni, nem kell a rendőrség létszámát 
fejleszteni, és végül is nem az alkotmányos szervet, mondjuk a rendőrséget kellene 
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olyan helyzetbe hozni, hogy képes legyen a megváltozott feladatok mellett ellátni a 
feladatát.  

Ugye, csak a történelmi hűség kedvéért, amikor önök elkezdtek kerítést 
építeni, akkor világosan azt mondtuk, hogy a kerítésnek egymagában semmi értelme 
nincsen. Nem kellett messzire menni, mert sajnos az ország szakembereinek jó része 
még pontosan emlékszik, hogy ’89 előtt hogyan működött a szögesdróttal való 
körbevétele ennek az országnak és lehetett tudni például, hogy azon a 175 kilométeres 
szakaszon közel 7000, azaz hétezer határőr, ráadásul sorállományú határőr védte a 
kerítést. Tehát ha 20 évvel, 25 vagy 30 évvel ezelőtt így volt, akkor nagyjából ki lehet 
számítani, hogy most is így van, feltéve persze, hogy önök azt a megoldást 
választották, hogy szögesdrót és gyalogos ember, aki ott van. Van ennél ma már 
modernebb megoldás, ezt is elmondtuk, de ezen már túl vagyunk. Mind a kettő 
egyébként a határrend biztosítását eredményezi. 

De ön tehát azt mondja, hogy a legénységi állomány jó részének rendőri 
munkával való ellátása hosszú távon a Magyar Honvédség alapfeladata lesz, mert ön 
most ezt mondta ki. Ez már sokkal több, mint ami eddig elhangzott, mert egyébként 
az Alaptörvényben az azért világosan benne van, hogy az alapfeladata és elsősorban 
mi a feladata a katonáknak, és különleges esetben esetleg mire lehet még használni. 
Ön most ezt is megcáfolta, ön most azt mondja, hogy rendőri feladata lesz a Magyar 
Honvédség állománya döntő többségének, alapfeladatuk a magyar rendőrök segítése 
és rendvédelmi feladatai ellátása. Ez így azért egészen más megvilágításba teszi ezt a 
kérdést. Én olyan válaszra számítottam, megmondom őszintén, Dankó úr, hogy 
persze, rendkívüli helyzetben ezt csináljuk, de egyébként ennyi meg ennyi 
létszámfejlesztésre biztos szükségünk lesz a Belügyminisztériumtól; hogy persze, be 
kell nekünk most segíteni, de ha ez hosszú éveken keresztül így lesz, akkor biztos 
vagyok benne, hogy a határvédelmi és a határrendészeti állományt meg kell duplázni 
például.  

Itt például nem kell kicsit álmodni, mert ha akarjuk védeni ezt a határszakaszt, 
előbb-utóbb nem katonákkal, hanem normális működésben határrendészekkel, akkor 
biztos vagyok benne, hogy ennek az állománynak a többszörösére lesz szükség, és 
nem alapfeladatuk, Dankó úr, a magyar katonáknak, nem alapfeladatuk igazoltatni 
meg autókat megállítani, rendőröket kísérgetni sem alapfeladatuk. Rendkívüli 
helyzetben elfogadható és van olyan alkotmányos helyzet, amikor most is benne van, 
hogy mikor van ilyen dolga. Kifejezetten nem alapfeladata. A Magyar Honvédségnek 
az az alapfeladata, azonkívül, hogy nemzetközi kötelezettsége alapján külföldön 
missziókat végezzen, hogy felkészüljön Magyarország területi integritásának és 
szuverenitásának fegyveres megvédésére. Amikor katonák jönnek szembe meg 
mindenféle fegyveres emberek, ezért van a honvédség; a rendőrség meg egész másért, 
de ezt már néhányszor végigbeszéltük.  

A „Határozott fellépés 2015” nemzetközi hadgyakorlat, Dankó úr, ugye, ez az, 
ahova az amerikai katonák is most éppen jönnek sok százan. Ön azt mondja, hogy ez 
a közös amerikai és mindenféle NATO-hadgyakorlat szól arról, hogy a magyar 
katonák a kerítés mellett jönnek-mennek kutyával, fegyverrel a vállukon, és 
gyakorlatozzák az új törvény hatálybalépését. Mert ezt mondta ön, hogy a most a 
kerítés mellett és a rendőrök kíséretében, amit lehet látni, fegyveres katonákat 
járőrkutyával, mindenfélével - ezt mutatja az MTI nekünk - meg a nagy páncélozott 
terepjárók lövegtoronnyal és a többi, ez a nemzetközi NATO-hadgyakorlat részeként a 
magyar kerítés védelme, és ez benne van ebben a Brave Warrior 2015-ben. (Dr. 
Répássy Róbert közbeszól.) Csakhogy ön ezt mondta, itt most ezt állította. (Balla 
György: Ügyrendi!)  
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Harmadik és utolsó kérdésem: a legfontosabbra nem válaszolt még mindig. Én 
nem tudom, mitől szélsőséges, már elnézést, Vas Imre képviselőtársam, ha 
megkérdezem, hogy egy nemzetközi katonai hadgyakorlat része-e az, hogy a magyar 
katonák a kerítés mellett sétálnak, mert elég nehezen tudom elképzelni, hogy ez így 
lett betervezve. Azt szeretném csak, ha igazat mondana itt mindenki a teremben, erre 
szeretnék kilyukadni.  

A járőr. Azt mondja államtitkár úr, hogy teljesen tiszta az utasítás és aztán 
mindenféle parancs, nem nyilvános parancs alapján, hogy mind a katonának, mind a 
rendőrnek mi lesz a dolga. Azt mondja, hogy teljesen világos, hogy ott, egyébként 
helyben a járőrvezető például, mint rendőr fogja megmondani az ott lévő katonának, 
hogy mi a dolga. Ezt jól értem, ugye, ezt mondta, hogy ez van az utasításban, valóban, 
pontokra lebontva.  

Államtitkár úr, de a törvényben nem ez van! A törvényben világosan az van 
nagyon egyszerűen leírva, hogy kizárólag a saját alakulatában, a saját 
parancsnokainak az utasításait hajthatja végre. Akkor miért nem ezt írják bele a 
törvénybe, ezt, hogy utasítás? (Zaj a kormánypárti képviselők között.) 

Megfordítom. Egy perc türelmet kérek. Nem tudom, a kutyát nem érdekli, 
hogy mi lesz a katonáinkkal meg a rendőreinkkel; megfordítom, engem érdekel 
(Révész Máriusz közbeszól.), engem érdekel, Révész úr. Megfordítom: baj történik, 
valami, intézkedés jogszerű, nem jogszerű, fegyver eldördül akár. Ki viseli a 
felelősséget? A járőrvezető rendőr vagy a törvény értelmében a katona parancsnoka? 
És most nem akarok abba belemenni, modellezni még egyszer, hogy ott, konkrét 
szituációban, amikor 5-10 másodperc van, akkor hogyan fogja a katona elérni a 
parancsnokát vagy éppen az elöljáróját, amikor ő egy rendőrrel fog ott járőrözni.  

De még egyszer mondom, a törvényben nem ez van, és a felelősségi viszonyok 
tekintetében lehet, hogy ön jónak tartja azt, hogy a törvény szövegével ellentétes 
utasítás meg majd egy parancs mást fog mondani. És azt is értem, hogy nincs 
rosszindulat önökben, azt mondják, hogy higgyük el, hogy itt a lehető legjobb 
megoldást akarják választani, de itt most azon a helyen ülünk, ahol ezt normálisan a 
törvényben le lehetne írni, és én csak amellett szeretnék lobbizni, hogy a törvénybe is 
normálisan kerüljön bele az, amit ön mond, és ne annak az ellenkezője. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Apáti képviselő úr, illetve bocsánat, Balla alelnök úr 

először, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én félig-

meddig ügyrendi javaslattal szeretnék élni, elnök úr. Arra kérném önt nagy 
tisztelettel, hogy lehetőség szerint egy olyan képviselőnek ne adja meg a válaszadásra 
való reagálás lehetőségét, aki a válasz meghallgatása helyett folyamatosan hátradőlve 
- ez Harangozó képviselő úr, ha valaki nem tudná - a haverjával röhög, oda sem figyel 
arra, hogy mi hangzik el, utána folyamatosan és tényszerűen hazudik arról, hogy a 
válaszadó mit mond. Egyetlenegy szava nem igaz, egyetlenegy olyan mondata nem 
volt, amit a válaszadó adott és a válaszadó szájába adna. Teljesen értelmetlen egy 
ilyen képviselőnek egyébként negyedszer szót adni, mert nem az ügy megoldása 
érdekli. A röhögés, a hisztéria, a pánikkeltés, a baromkodás, az érdekli, de az, hogy mi 
történik, hogyan lesz megoldva Magyarország védelme, mi történik a hadsereggel, mi 
történik a rendőrséggel, az nem. 

Szerintem egy olyan képviselőt, amikor itt vannak a felelős vezetők, és 
válaszolni próbálnak az ő kérdésére, és oda sem figyel, hanem a haverjával röhög 
körülbelül tíz percen keresztül, azt nem érdekli, de ez kiderült a hozzászólásából is, 
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mert egyetlenegy olyan mondata sem volt, amikor az államtitkár urat idézte volna, 
amit az államtitkár mondott, sőt mindig az ellenkezőjét állította annak, vagy az 
ellenkezőjét adta az államtitkár úr szájába. Értelmetlen, felháborító és primitív 
viselkedés ez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Apáti képviselő úr, parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. (Dr. Harangozó Tamás: 

Reagálni szeretnék. Személyes támadás volt, vagy legalább ön válaszoljon.) 
 
ELNÖK: Apáti képviselő úrnak megadtam a szót, úgyhogy parancsoljon! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy 

Fodor képviselő úr kiment a teremből. Hozzá csak egy kicsit költőien két mondatot 
intéznék, mert nem tudnék nyugodtan nyugovóra térni ma este, ha ezt nem tenném 
meg. Az egyik az, hogy ugye, milyen rossz, ha valakiket náciznak? Ugye, milyen rossz? 

A másik pedig: az, hogy ő Ferenc pápára hivatkozik, külön mosolyt csalt az 
arcomra. Nem tudom, hogy annak idején a haverjaival együtt ki tüntetett a pápa 
látogatása ellen. Azért egy szigorú önvizsgálat még 20-25 évre visszamenőleg is talán-
talán szükséges lenne, bár a tüntetgetők között azért voltak mások is, de ezt most 
hagyjuk, nem ez a javaslat tárgya. 

 
ELNÖK: Eddig szigorúan a tárgyhoz szólt hozzá a képviselő úr. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Jó, most fordulok rá a tárgyra. Én is szeretnék egy 

kicsit szőrszálhasogatóvá válni, de hozzáteszem, hogy én jó szándékkal. Két vagy 
három kérdésem lenne.  

Az egyik az, hogy hacsak nem minősített adat, mennyi ilyen értelemben a 
honvédség menetteljesítménye, tehát kilométer/napban ki tudja-e körülbelül fejezni, 
hogy a kerítésépítés milyen ütemben képes haladni. Arra nem kaptunk választ, hogy 
ha a kerítés megépül, annak nagyon örülök, ha ez sokkal gyorsabb, mint ahogy mi azt 
eredetileg elképzeltük vagy gondoltuk volna, de élőerőt hogyan fogunk tudni a kerítés 
mellé rendelni, amikor - valljuk be őszintén - az emberállomány igencsak véges, 
legalábbis a kiképzett állományra ez még inkább igaz. Most nem tudom, hány száz 
kilométer még a mostani kerítésvégpont kelet felé, Románia felé haladva, de 
gyanítom, hogy legalább még egyszer annyi, ha nem több, mint ami eddig megépült. 
Hogyan jut kellő számú élőerő? Képes-e erre akár egyik napról a másikra, egyik hétről 
a másikra a honvédség és a rendőrség?  

Én értem az önkéntes tartalékos haderővel kapcsolatos kijelentéseit, örülök is 
neki, és biztos, hogy az én ismereteim hiányosak, nem vagyok tagja egyébként a 
Honvédelmi bizottságnak, de hacsak nem titkos vagy nem minősített adat, mennyi 
ennek az önkéntes tartalékos haderőnek most a létszáma? Mert amikor én erről - 
igaz, hogy 4-5 évvel ezelőtt - valamilyen cikket olvastam, akkor maximum néhány 
százas, néhány tucatnyi létszám rémlett, nyilván azzal nem leszünk kisegítve. 
Tulajdonképpen ezzel is azt a kérdést érintjük és kapargatjuk, hogy bár önkéntes 
tartalékos haderőként nyilván elfogadhatóbb nemzetközi vonatkozásokban is, de 
ugye, milyen jó lenne, ha akár honvédségi vagy rendőrségi kötelékben - megint erre 
kanyarodok vissza - lenne olyan a társadalmi szervezet, az elnevezésétől, a jelképeitől, 
a ruházatától most teljesen függetlenül, ez huszadlagos, amelyet ilyenkor vagy akár 
árvízi katasztrófahelyzetben is mozgósítani lehetne. Tehát mennyi a létszáma az 
önkéntes tartalékos haderőnek, milyen gyorsan tudják - mert gyanítom, hogy 
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alacsony - esetleg ennek a létszámát bővíteni? Egyébként tudják-e azt rövid időn belül 
garantálni, hogy ugyanolyan gyors ütemben tudnak adott esetben a magyar-román 
határszakaszokra embert vagy katonát, rendőrt vezényelni, mint amilyen gyorsan 
meg tudták ezt tenni most a déli határnál? Mert ezzel kapcsolatban azért vannak 
aggályaink. Erre kérnék, ha lehet, és ha nem érint minősített adatokat, pontos választ. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Miután mindenki a kormányzati válasz után már 

hozzászólt, kérdezem Harangozó Tamást, hogy milyen címen kíván szólni. (Dr. 
Harangozó Tamás: Személyes!) Akkor egy percben megadom a szót. Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bele fog férni. Én azt elhiszem, Balla úr, 

hogy ön sem a kérdéseket, sem a válaszokat nem érti. Kettőnk közül valószínűleg én 
foglalkoztam ezzel a törvénnyel viszonylag sokat, ön nem. Kettőnk közül valószínűleg 
én vagyok az, aki tudom, hogy mi van ebben a törvényjavaslatban, ön valószínűleg 
nem vette a fáradságot sem, hogy megnézze. 

Azt pedig kikérem magamnak a kollégám nevében, hogy maga itt haverozza az 
én szakértőmet, akivel igenis a válaszok hallgatása közben rendszeresen fogok a 
jövőben is egyeztetni, mint ahogy a kormány képviselői is rendszeresen egyeztetnek a 
mögöttük ülő szakértőkkel. Ezt a jogot még szeretném fenntartani, és nyilván az 
élethez való jogot és a teremben tartózkodás jogát, mert az ön hozzászólása szinte 
már azt is kétségbe vonta. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A vitát lezárom. Megadom a szót viszonválaszra a kormánynak. 

Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Harangozó képviselő úr kérdéseire szeretnék válaszolni, 
de mielőtt ezt megtenném, egy mondatban összefoglalnám: lehet, hogy baj van a 
hangrendszerrel, de egyik kérdés tekintetében sem azt mondtam, amit a képviselő úr 
értett. Kezdem én is a végéről.  

Gyakorlatilag itt a kérdés az volt, hogy akkor ki dönt a fegyverhasználatról. A 
fegyverhasználatról maga a katona, aki belekerül abba a helyzetbe, amit kezelnie kell. 
A parancsadás jogáról, hogy most egy egyszerű utasítás elvonta vagy nem vonta el az 
irányítás jogát a katonai parancsnoktól, azt is levezettem. Semmiféle elvonás nincsen. 
A legfőbb katonai parancsnoka minden katonának a Magyar Honvédség vezérkari 
főnöke, ő pedig egy parancsban utasította az alsóbb szintű parancsnokokat, hogy mit 
adhatnak parancsba a katonáknak. Ez az egész rendszeren végigment.  

A „Brave warrior” nevezetű gyakorlat egy tavaly óta tervezett nagy NATO-s 
gyakorlat, semmi köze a kerítésépítéshez, illetve a tömeges migrációs helyzet okozta 
válsághelyzet kezelésében való magyar honvédségi közreműködéshez. Én azt 
mondtam, hogy a Magyar Honvédség ereje nem annyiból áll, hogy a kerítéshez 
kivezényeltük az embereket gyakorlatra, és akkor ott van mindenki, és kiürültek a 
laktanyák, semmiféle más katonai alapfeladatot képtelenek elvégezni a katonák. Pont 
az ellenkezőjét mondom és mondtam is. Lám, képesek egy ilyen nagy NATO-
gyakorlat véghezvitelére. Ott is jó néhány száz magyar katona vesz részt eszközökkel 
és mindennel, és nemcsak ez a gyakorlat megy a „Határozott fellépés” gyakorlattal egy 
időben, de attól teljesen elkülönült területen, elkülönülő állománnyal és elkülönülő 
céllal, hanem számos katonai tevékenység folyik. De egyiknek sincs köze semmilyen 
szempontból a „Határozott fellépés 2015” gyakorlathoz, illetve nem lesz köze a 
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Magyar Honvédség migrációs válsághelyzet kezelésében való közreműködéséhez sem, 
ha ez a törvénymódosító csomag hatályba lép. 

Azt akarja a képviselő úr kikényszeríteni belőlem, hogy innentől kezdve a 
katonák rendészeti feladatokat alapfeladatként fognak ellátni. (Dr. Harangozó 
Tamás közbeszól.) Na jó, hagyjuk ezt, jó? (Dr. Harangozó Tamás közbeszól.) Nem 
erről van szó! Ön azt akarja, hogy ezt mondjam. De a valóság az, hogy a katonák a 
rendőrök tekintetében rendészeti közreműködési feladatokat csak tömeges migrációs 
válsághelyzet kihirdetése esetén adhatnak, nem általánosságban. Azt pedig, hogy mi 
egy katona alapfeladata, jogszabályok határozzák meg. Meghatározza az Alaptörvény 
egy bizonyos körben, és az Alaptörvény felhatalmazása alapján a Hvt. Ez a feladat, 
amiről most beszélünk, a Hvt.-be került bele vagy fog belekerülni, ha elfogadja a 
parlament. Innentől kezdve a katona alapfeladata, de ez a rendészeti közreműködés 
kizárólag csak migrációs válsághelyzet esetén annak területére és meghatározott 
feladatok tekintetében joga és kötelezettsége a Magyar Honvédségnek. Semmi más 
körre nem terjed ki. Nem váltjuk ki a rendőrök munkáját a normál működési 
időszakban, csak erre a korlátozott területre terjed ki. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Ennek 

megfelelően először a háttéranyagban a Honvédelmi bizottság 8. számú 
módosítójáról szavazunk. A kormány és az előterjesztő is támogatja ezeket. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy támogatják-e. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 25 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú, a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Ez az MSZP javaslata. A kormány és az előterjesztő nem 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 24 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül elutasította. 

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Ezt a kormány és az előterjesztő is támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot a bizottság 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett támogatta. 

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről szóló döntés 
következik. Ezeket a kormány és az előterjesztő támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Mengyi Roland képviselőtársamat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Mengyi Roland képviselő urat 
bizottsági előadónak kijelölte. Kisebbségi előadót kíván-e a Szocialista Párt vagy a 
Jobbik állítani? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Gondolom, a szavazásból 
adódóan, mert csak tartózkodás volt. Úgyhogy kisebbségi előadója a bizottságnak 
nincs. 
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Üzenet az Európai Unió vezetőinek címmel benyújtott H/5984. 
számú határozati javaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most pedig áttérünk az utolsó napirendi pontra, ez pedig az Üzenet az Európai 
Unió vezetőinek címmel benyújtott H/5984. számot viselő határozati javaslat. 
Köszönöm államtitkár uraknak a részvételt.  

A kormány képviseletében továbbra is Répássy Róbert államtitkár urat 
köszöntjük, az előterjesztő képviseletét pedig Tuzson Bence alelnök úr látja el. 
Megadom a szót az előterjesztőnek.  

 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő, a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen 

a szót, elnök úr. Egy, már az Országgyűlés által részben tárgyalt… 
 
ELNÖK: Bocsánat, átadom az elnöklést Balla alelnök úrnak, elnézést kérek.  
 

(Az ülés vezetését Balla György, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő, a bizottság alelnöke: …előterjesztésről 

van szó, ami kiemelt jelentőséggel bír. Ezt egyébként az Európai ügyek bizottsága már 
megtárgyalta, és az Európai ügyek bizottsága több módosító javaslatot fogalmazott 
meg, melyek elsősorban pontosító jellegű javaslatok. Ezeket a javaslatokat egyébként 
előterjesztőként támogatom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hozzászólási szándékot egyelőre nem 

jeleznek képviselőtársaim. Ebben az esetben a vitát lezárom. Megkérdezem a 
kormány véleményét a javaslatról. (Közbeszólás: Hamarabb kellett volna átvenni az 
ülés vezetését. - Derültség.) 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, a 
plenáris ülésen bejelentettem, hogy a kormány nem tárgyalta a határozati javaslat 
tervezetét. Ellenben a határozati javaslatban a kormányra vonatkozó részt - van 
benne egy rész, ami a kormányt felkérné bizonyos tevékenységre, bizonyos döntések 
meghozatalára - természetesen a kormány végre fogja hajtani, vállalja ezt a 
határozatban foglalt felkérést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Apáti István szólásra jelentkezik.) 

Apáti képviselő úr, a vitát lezártam, de kössünk egy kompromisszumos javaslatot! 
Nem biztos, hogy az ügyrendünk szerint ez tökéletes javaslat lesz, de szerintem meg 
tudunk állapodni abban, hogy egyszeri hozzászólásra megadom önnek a szót.  

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Bár jogszerűtlen intézkedésre 

még saját magam érdekében sem szeretném kérni az elnök urat, úgyhogy köszönöm 
szépen a módfelett sportszerű elbírálást.  

Nagyon rövid leszek, mert egy gyors ebéd után a frakcióm összes tagjához 
hasonlóan Szeged és Röszke irányába kell vennem az irányt, pusztán csak egy rövid 
hozzászólás lenne az üzenettel kapcsolatosan.  

Bár értem én, hogy önök miért nem merték, akarták belecsempészni azokat a 
mondatokat vagy kijelenéseket, amelyeket mi a teljes igazság érdekében fontosnak 
tartottunk volna, nevezetesen, hogy nagyon helyes, hogy az Európai Unió vezetőit 
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ilyen értelemben ekézzük, ennek már réges-régen itt van az ideje, de „ami késik, az 
eljön” alapon végre ezt is megértük. 

Az Egyesült Államok és világhatalmi szövetségesei kitétel rendkívül hiányzott, 
mert azért a legfőbb agresszor, a világ csendőrének meg a demokrácia exportálójának 
szerepét különböző módon betöltő Egyesült Államoknak elévülhetetlen felelőssége 
van az arab tavasz előidézésében meg abban, amilyen állapotban most a Közel-Kelet  
és az érintett államok vannak. Ehhez képest ő nem érzi magát felelősnek, ehhez 
képest ő nagyvonalúan befogadna 1500 illegális bevándorlót; ez körülbelül 14 órányi 
termés volt alaphangon a déli határon. Tehát 14 órányi idő alatt, durván fél nap alatt 
ideérkező migránst nagylelkűen befogadnának. Ez egyébként a vicc meg a nemzetközi 
pofátlanság kategóriájának minősített esete. Tehát nagyon is helye lett volna annak, 
hogy az Egyesült Államok is… Persze értem én, hogy sok oknál fogva nem mernek 
idáig elmerészkedni, de a teljes igazsághoz nagyban hozzátartozik, hogy a hódító 
háborúik, a természeti erőforrások, a fosszilis energiaforrások megszerzése iránt 
indított háborúk árát megint ezzel a szerencsétlen kis országgal akarják benyeletni. 
(Közbeszólás.) Révész úr, a férfiklimax korai tüneteit tapasztalom magánál, ne 
haragudjon. (Révész Máriusz közbeszól.) Dehogynem! Az Európai Unió vezetőinek 
szánt üzenet címében… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, egészségügyi kérdéseket ne most, a bizottsági ülésen 

vitassunk meg! 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak a képviselő úr olyan 

türelmetlen. De én egyébként emberileg is kedvelem önt, nem értem, hogy miért ilyen 
barátságtalan velem sokszor, de ez most csak egy megjegyzés volt.  

Igenis a címben és a tartalomban helye lett volna annak, hogy nemcsak az 
Európai Unió vezetőinek, hanem az Egyesült Államoknak és egyéb nagyhatalmi 
szövetségeseiknek is üzenünk, pont. Ennyi a lényege. Köszönöm. (Horváth László: 
Ebben igazad van.) 

 
ELNÖK: Révész képviselő úr, a hozzászólási szándék valós vagy véletlen? 

(Révész Máriusz: Valóságos.) Akkor egy nagyon rövid, valóságtartalmú hozzászólást 
várunk. 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak szeretném jelezni, hogy 

az általánosvita-részt lezártuk, és csak erre céloztam. Vannak konkrét módosító 
javaslatok, és arról kellene hogy folyjon a vita, és képviselő úr, ebben a kérdésben sem 
és az előzőekben sem - mondjuk nem ön volt ebben a zászlóvivő - a konkrét módosító 
javaslatokról beszéltünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a vitát végképp lezártam. A szavazás előtt 

meg kell kérdeznem államtitkár urat, hogy jól értettem-e, hogy akkor a 
háttéranyagban szereplő, 3 pontból álló módosító javaslatból valamennyit támogatja 
a kormány. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

nem mi vagyunk az előterjesztők, tehát ennek… 
 
ELNÖK: Azt tudom.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): …túl sok 
jelentősége nincsen, hogy mi támogatjuk-e. Nem tárgyalta meg a kormány sem a 
módosító javaslatokat, sem az országgyűlési határozati javaslatot. 

 
ELNÖK: Jó. Az előterjesztő viszont megtárgyalta és támogatja is ezen 

javaslatokat, úgyhogy most erről következik határozathozatal.  
Kérem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztő által támogatott módosító 

javaslatról alakítsák ki a véleményüket, szavazzanak most! (Szavazás.)  
A bizottság 23 igen szavazattal egyhangúlag a javaslatot elfogadta.  
Ennek megfelelően az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés 

elfogadásáról fogunk most dönteni. Kérem, szavazzanak, képviselőtársaim! 
(Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal egyhangúlag a javaslatot elfogadta.  
Bizottsági előadónak Mengyi Roland képviselőtársamat javaslom. Kérem, 

kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
Kisebbségi előadót nem jelentünk be, mert nem volt kisebbségi szavazat.  

Az ülés berekesztése 

Ezennel a bizottság ülését lezárom.  
Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a megjelenést, és ne felejtsék el, hogy 

pénteken újra találkozunk! Hogy hánykor, az egy jó kérdés; most úgy tűnik, hogy 10 
óra 30-kor. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 28 perc)  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

 

Balla György 
a bizottság alelnöke 
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