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Napirendi javaslat  
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(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel 
összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6625. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

3. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 
törvényjavaslat (T/6623. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

4. Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek 
teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6634. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! A bizottsági ülést megnyitom. Ismertetem a helyettesítési rendet: 
Hiszékeny Dezső Harangozó Tamást, Gőgös Zoltán Bárándy Gergelyt, Kucsák László 
Dunai Mónikát, Salacz László Hadházy Sándort, Bóna Zoltán Révész Máriuszt, 
Répássy Róbert Vécsey Lászlót, Nyitrai Zsolt Mengyi Rolandot, Tapolczai Gergely 
Szűcs Lajost, én pedig Balla alelnök urat helyettesítem. Megállapítom, hogy ezzel 
együtt a bizottság határozatképes. 

Köszöntöm Répássy Róbert képviselőtársunkat úgy is mint a bizottság 
alelnökét. A bizottság minden, kormányban bekövetkező változást egy szempontból 
üdvözöl: hogy ezzel a bizottság kormánypárti oldala tovább erősödik, úgyhogy alelnök 
úrnak a bizottság keretei között is jó munkát kívánunk. 

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kapták.  
(Jelzésre:) Ja, bocsánat, még egy dolgot bejelentenék. Miután az ügyrendben 

feltüntettük a helyettesítési sorrendet, és korábban a helyettesítési sorrendben 
Horváth László, illetve Tuzson Bence képviselőtársam szerepelt alelnökként, ezért azt 
javasolnám, hogy most Hende Csaba alelnök úr kerüljön Tuzson Bence helyére a 
helyettesítési sorrendben, Horváth László képviselőtársunk helyére pedig Répássy 
Róbert. Erről viszont szavaznunk kell, mert az ügyrend melléklete tartalmazta az 
alelnökök sorrendjéről szóló megállapodást, és ezt is szavazással fogadtuk el. Tehát az 
a kérésem képviselőtársaimhoz, hogy ennek megfelelően az alelnökök helyettesítési 
sorrendjének a bizottsági tagságban bekövetkezett változásokra tekintettel indokolt 
módosításáról szavazzunk! (Szavazás. - Közbeszólások a Jobbik soraiban.) 
Ügyrendi? Igent kell nyomni. (Derültség.) 

A bizottság 24 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül ezt 
elfogadta. Ennek megfelelően változott a helyettesítési sorrend. 

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kapták. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most a napirendről szavazzunk! (Szavazás. - Közbeszólások 
a Jobbik soraiban.) A Jobbik-frakció belső válságát tükrözi az, hogy ordítva 
beszélgetnek egymással, vagy pedig más? (Dr. Lukács László György és Szilágyi 
György közbeszól.) Szabad, csak kérdés, hogy ezt úgy kell-e, hogy én itt halljam. 
(Derültség. - Közbeszólások a Jobbik képviselői körében.) Ki a zajos? (Közbeszólás: A 
radiátor! - Derültség.) 

Közben eredményes volt a szavazás, és megállapítom, hogy a napirendet 29 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló T/6410. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően soron következik 1. napirendi pontként a közigazgatási 
bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló T/6410. számú 
törvényjavaslat. A kormány képviseletében tisztelettel köszöntöm Kovács Zoltán 
államtitkár urat, illetve munkatársait.  

A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 28 pontos terjedelmű módosítója, 
illetve a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatai 1., 2. és 3. hivatkozási 
számon találhatóak, ebből az 1. és a 3. kormánypárti, a 2. pedig a Szocialista Párt 
indítványa.  
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Megadom a szót az államtitkár úrnak. Kérem, hogy legyen szíves a 
kormányzati támogatás vonatkozásában nyilatkozni.  

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! A frissen érkezettek vonatkozásában tárcaálláspontot tudunk 
mondani, a többiben kormányzati álláspontot. Mi legyen a metódus?  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, szerintem az elegendő, ha az Igazságügyi bizottságnál 

is, illetve a TAB-módosítóknál is azokat a nem támogatott, vagy akár a támogatott, 
ahogy egyszerűbb, nem tudom a tárca támogatási preferenciáját, tehát nem érdemes 
egyesével végigmenni, hanem ha az államtitkár úr egyben jelzi a támogatott, illetve 
nem támogatott módosító indítványokat, akkor az nekünk maximálisan elegendő.  

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Akkor e szerint a 

metódus szerint a 2., 7., 18. és 20. az, ami nincs támogatva.  
 
ELNÖK: Ez az igazságügyi, igen. És akkor a Törvényalkotási bizottság 1. 

hivatkozási számú módosítóját? 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Ott pedig a 3.-at.  
 
ELNÖK: Ott a 3. kivételével… 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): …mindet támogatjuk. 

A 3.-at nem.  
 
ELNÖK: A 2. hivatkozási számú szocialista módosítót?  
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Egyiket sem.  
 
ELNÖK: Azt nem támogatja a kormány. A 3. hivatkozási számú 

kormánypártit? 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Azt támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán 

képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A 3. javaslathoz, a 
kormánypárti kezdeményezéshez, ami a háttéranyag 7. pontja, szeretnék egy rövid 
kiegészítést tenni. Azt szeretném kérni, hogy a bizottság ne támogassa ezt a javaslatot.  

A törvényjavaslat eredeti szövegében arról volt szó - a fogyasztóvédelmi 
referensekről van szó, hogy értse mindenki -, hogy ne legyen kötelező az 
alkalmazásuk, hanem csak lehetőség legyen. Ez szerintünk elfogadható lenne, mert 
nem minden esetben gondoljuk azt, hogy ilyen szereplőre szüksége van egy 
vállalkozásnak. Viszont ennek az elvnek homlokegyenest szembemegy a háttéranyag 
7. pontja, ami a 3. számú módosító, amelyben az Igazságügyi bizottság azt javasolná, 
hogy maradjon a kötelezettség, de az eddigi állami iskolarendszerben szerzett 
végzettség helyett, ami eddig elő volt írva ehhez, valami megfoghatatlan papír legyen 
szükséges, amivel az a baj, hogy a sajtóhírek szerint ez az egész arról szól, hogy egy 
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újabb mutyi készül, ami egy jó lehetőség bizonyos köröknek. Hiszen a sajtó azt írja, 
hogy Németh Szilárd rezsibiztos közvetlen munkatársához köthető egy olyan 
vállalkozás, amely ilyenfajta képzésekkel foglalkozik. Nagyon nem szeretnénk, ha 
ebből az lenne, hogy az eddigi államilag megszerzett jogosultság helyett egy ilyen 
mutyiszerű vizsgával, mutyiszerű jogosítvánnyal lehessen ilyen végzettséget szerezni, 
amivel nincs baj, csak az, hogy ez kötelező előírás legyen az állami rendszerben, 
eléggé érdekes dolog lenne. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt semmiképpen ne 
támogassuk, mi mindenképpen ellene fogunk szavazni. 

Még egy dolog, ez már szavazási technika: a háttéranyagban a 25. pontról, 
tehát a Harangozó Tamás-féle módosító javaslatról külön szavazást kérnénk majd, 
ami egyébként támogatott, csak szeretnénk külön szavazásra kérni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselő úr is, azt hiszem, így említette, csak hogy 

világos legyen: a kormány nem támogatja a 7. pontot, hanem ebben a tárgyban a 
Törvényalkotási bizottság 3. hivatkozási számú saját módosító javaslatát támogatja. 
Köszönöm. Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. A javaslat címe 

bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítást jelez, és ha a 
bürokráciacsökkentésről beszélünk, azért el kell mondanom azt, amit itt a 
bizottságban már módom volt egy más törvénnyel kapcsolatban is elmondani, hogy ez 
egy helyes célkitűzés, egyébként megjegyzem, minden kormánynak célkitűzése 
valamilyen módon, helyes, támogatható, és megjegyzem, a javaslatban is jó néhány 
olyan elem van, ami szerintem jó és támogatható. Azonban összességében azért meg 
kell nézni, hogy miközben a kormány szavakban azt mondja, hogy a 
bürokráciacsökkentésért tesz, és vannak is apró lépések, amelyeket ebbe az irányba 
megtesz, összességében nem ez a helyzet.  

Ha az adatokat nézzük - ez az, amire utaltam, hogy már itt a bizottságban 
egyszer beszéltem erről, de érdemes még egyszer elmondani -, 2009-hez képest 11,5 
százalékkal nőtt az államapparátusban dolgozók létszáma. Tehát 
bürokráciacsökkentésről beszélünk, ehhez képest növekedés van. 2009-hez képest 
11,5 százalék azért nem mellékes, nem egy-két százalék, hanem 11,5 százalékos 
növekedés, ami nagyon súlyos, nagyon jelentős. 2010-ben a statisztikák szerint 
12 584 köztisztviselő, kormánytisztviselő, közalkalmazott volt, 2014-ben 17 708, ezek 
közül 2009-ben 155 állami vezető 1,8 milliárd forintba került a kimutatások szerint, 
2014-ben már 324 állami vezető volt, és 3,6 milliárd forintba került.  

Tehát ha bürokráciacsökkentésről beszélünk, akkor ezek az alaptényezők, 
amelyekkel foglalkozni kellene. Ezek fontosak, még egyszer hangsúlyoznám, amelyek 
megjelennek ebben a javaslatban apró, mellékes tényezőként, de ezek az igazi drámai 
adatok. Tehát szemben minden szöveggel, hogy így fogalmazzak, nemhogy 
bürokráciacsökkentés történik, hanem egy drámai bürokrácianövekedés pénzben és 
létszámban, ami bekövetkezik 2010 óta. Ez az egyes számú általános észrevételem az 
egész javaslathoz.  

Hogy miért nem támogatjuk, miközben - hivatkoztam rá - van jó néhány elem 
ebben a törvényjavaslatban, ami egyébként rendben van: többek között azért, mert 
van az általános részen túlmenően egy másik probléma is ebben a javaslatban, 
méghozzá az, hogy jó néhány területen határidőket csökkent bizonyos szakhatóságok 
eljárásánál. Ez jól hangzik egyébként így távolról nézve, de ha közelebbről megnézzük 
például a környezetvédelem, természetvédelem területén ezeket a határidő-
csökkentéseket, ezek azt fogják eredményezni, hogy lényeges kérdésekben ezek a 
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szakhatóságok nem fogják tudni elvégezni a munkájukat. Például az atomenergia 
területén - a javaslat kitér erre - több területen csökkent határidőket; ezt elméletileg, 
koncepcionálisan és gyakorlatilag sem tartom helyesnek, mert ezek a szakhatóságok 
így sem tudják ellátni a munkájukat, és nem tudják rendesen elvégezni a feladatukat. 
A környezetvédelem területén más ügyben és más területen is megjelenik ez az 
aggály, ez a probléma, például a természet védelméről szóló ’96. évi törvény 
módosításánál. Itt is az ügyintézési határidőt úgy próbálja módosítani ez a javaslat, 
ami lényegében - akik ismerjük közelről ezt a területet, tudjuk - lehetetlenné fogja 
tenni azt, hogy a szakhatóság megfelelő minőségben ellássa a munkáját.  

Tehát mi az előbb említett általános szempontok miatt és ezek miatt sem 
fogjuk támogatni ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak azért kértem szót, mert az, 

hogy mennyi köztisztviselő van, szerintem nem jellemzi teljes mértékben a 
bürokráciacsökkentést, különösen ha ezt nemzetközi összehasonlításban tesszük, 
mert nagyon sok olyan feladat van, amit például elláthat hatóság is, bizonyos 
országokban pedig magánszervezetek látnak el, és jelenleg is vannak egyébként olyan 
tevékenységek, amelyeket ellát hatóság is és egyébként magánszervezetek is. Ha 
hatóság látja el, akkor azt köztisztviselők látják el, ha meg magánszervezet látja el, 
akkor nyilván ebbe a létszámba nem számít bele. Például idehoznám a járművek 
időszakos műszaki vizsgálatát, ahol ha felhatalmazott javítóműhely alkalmazottja nézi 
meg, hogy az autónk műszakilag megfelel-e, akkor az nem számít bele a 
köztisztviselői létszámba, míg ha ugyanezt a kormánytisztviselők, kormányhivatalok 
műszakivizsga-biztosai nézik meg az állami műszakivizsga-állomáson, akkor meg a 
köztisztviselői létszámba tartozik bele.  

Tehát ez, amit Fodor képviselőtársam mondott, kicsit félrevezető az abszolút 
számok tekintetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Miután további hozzászólási szándékot nem látok, ezért a 

vitát lezárom, és államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Gőgös képviselő úr hivatkozott pontját az előterjesztő 
sem támogatja - (Gőgös Zoltán Hiszékeny Dezsővel egyeztet.) Gőgös képviselő úrnak 
mondom, ha figyel -, és pont az állami oktatás visszaemelése van a 3. javaslatban. 
Erről ennyit, azt gondolom, hogy erről nem is érdemes vitát nyitnunk. Tehát a 
támogatott a régi rend helyreállítása nemcsak lehetőségként, hanem kötelezésként a 
nagyok esetében, a kkv-k esetében pedig lehetőségként.  

Ami Fodor képviselő úr felszólalását illeti: szeretném elmondani, hogy a 
feladat nőtt. Azért nőtt a létszám, mert az önkormányzatoktól kilencezer fő átjött a 
járási hivatalokhoz feladatokkal együtt, az önkormányzati feladatok körülbelül 40 
százalékát áthozták a kormányhivatali rendszerbe. A 2015. április 1-jei integrációval is 
került a kormányhivatali rendszerbe mintegy háromezer ember. A vezetők létszáma 
pedig jelentősen csökkent az integráció következtében, mintegy kétezer fővel 
kevesebb lett a vezetői létszám. Tehát ha én ezzel önt meggyőzhetem e 
vonatkozásban, akkor ezt szeretném elmondani.  

A másik részére, amit pedig a természetvédelemről mondott: a speciális 
szabályokban megmaradtak akár az egyéves vagy 180 napos határidők, az általános 
eljárásban rövidültek a határidők. Tehát ahol, mondjuk, egy életciklust kell vizsgálni 
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egy állatpopulációnál vagy növénynél - ezeket többségükben kormányrendeletek 
szabályozzák -, ezek a határidők megmaradtak, az általános eljárási szabályokban lett 
rövidebb, ez még az integráció mellett is elősegíti a bruttó határidő csökkenését. 
Ezekre szerettem volna válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy Selmeczi képviselő asszony 

Horváth Lászlót, Jakab István alelnök úr Mátrai Márta háznagy asszonyt, Hende 
Csaba miniszter úr Pesti Imre képviselő urat, illetve Vejkey Imre képviselő úr 
Rubovszky György képviselő urat helyettesíti. Mindezekre is tekintettel most 
megkezdjük a határozathozatalt.  

Először az Igazságügyi bizottság háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatának az előterjesztő által támogatott 1., 3-6., 8-17., 19., 21-28. pontjairól 
szavazunk, kivéve a 25. pontot, mert arról külön fogunk szavazni a Magyar Szocialista 
Párt kérésére.  

Úgyhogy most a háttéranyagban szereplő, a kormány által támogatott 
módosító javaslatokról - az előbb felsoroltak szerint - kérem a bizottságot, hogy 
szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás 
mellett a bizottság ezeket a módosító javaslatokat támogatta. 

Most a Szocialista Párt kérésére a 25. pontról külön szavazunk. Ezt a kormány 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban szereplő módosítók közül a 
25. pontban foglaltat 34 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Most a háttéranyag további, 2., 7., 18. és 20. pontjairól kell szavaznunk. Ezeket 
a kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az említett módosító javaslatokat a bizottság 33 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú kormánypárti törvényalkotási bizottsági javaslat 
előterjesztő által támogatott 1., 2. és 4-16. pontjairól szavazunk. Ezek a kormány 
támogatását élvező módosítások. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozás számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
kormány által nem támogatott 3. pontjáról döntünk. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatot támogató 
szavazat nélkül, 33 nem ellenében egyhangúlag nem támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról döntünk. Ez a Magyar Szocialista Párt javaslata. A kormány nem 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosító 
javaslatot 9 igen szavazattal, 25 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem 
támogatta. 

Most a 3. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról döntünk. A kormány ezt a módosító javaslatot támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 3. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 
tartózkodás mellett támogatta. 
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Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 29 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javasolom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vas Imre képviselő urat jelölte ki 
bizottsági előadónak.  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) A Szocialista Párt és 
a Jobbik jelzi, hogy nem. Fodor Gábor képviselő urat kérdezem. (Fodor Gábor nemet 
int.) Ő is jelzi, hogy nem. Erre tekintettel a bizottságnak kisebbségi előadója nem lesz. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és a munkatársainak a részvételt. (Dr. 
Kovács Zoltán: Köszönjük szépen. Viszontlátásra!) Viszontlátásra! 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel 
összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló 
T/6625. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most áttérünk a 2. napirendi pontra, ami a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, 
valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló T/6625. 
számú törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány képviseletében Felkai László 
államtitkár urat. 

A háttéranyagban található a Honvédelmi és rendészeti bizottság 9 pontos 
módosító indítványa, illetve 1. hivatkozási számon a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslata. Kérem államtitkár urat a kormányzati álláspont ismertetésére. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. A 9 
pontost támogatom, a másikat nem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az 1. pontban szereplő, 

Harangozó Tamás és Demeter Márta képviselőtársaink által benyújtott javaslatról 
külön szavazást szeretnék kérni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további felszólalási szándék? (Nincs jelzés.) 
Ha nincs, annyiban én szólnék hozzá érdemben, hogy a Törvényalkotási 

bizottság saját módosító javaslatánál egy még le nem folytatott vita áll a frakció és a 
kormány előtt. Ilyen értelemben a frakció támogatását bírja a Törvényalkotási 
bizottság saját módosító javaslata, de ez még nem egy véglegesen eldöntött kérdés, 
ezért a frakció javaslatának megfelelően a kormánypárti többség vélhetően ezt a 
módosító javaslatot támogatni fogja, viszont ki fogjuk kérni, és így lehetőség lesz 
érdemben arra, hogy a kormányzati álláspont ismeretében a frakció döntsön a 
támogatásról. Ezt szeretném előrebocsátani a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatával kapcsolatosan. Egy filozófiai és egy praktikus, gyakorlati 
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szempontokon alapuló vita áll e mögött, ami szerintem helyes és indokolt, és ennek a 
lefolytatása csak erősíti a kormánypártot, nem pedig gyengíti. Úgyhogy ennyit 
szerettem volna még hozzátenni.  

Ha van további hozzászólási szándék, megadom a szót. (Nincs jelzés.) Nincs 
ilyen. Akkor a vitát lezárom, és ennek megfelelően megkezdjük a 
határozathozatalokat.  

A Honvédelmi és rendészeti bizottság 9 pontos módosító indítványáról 
szavazunk, kivéve annak 1. pontját, mert ott a Szocialista Párt külön szavazást kért. 
Tehát a 2-9. pontokról szavazunk most. A kormány ezeket a módosító javaslatokat 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás 
mellett a bizottság ezeket a módosító javaslatokat támogatta.  

Most pedig a Magyar Szocialista Párt által külön szavazásra kért 1. pontról kell 
határoznunk. A kormány ezt támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 32 igen szavazattal egyhangúlag az 1. pontban foglalt módosító 
javaslatot támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Ezt a kormány nem támogatja, de a Fidesz-frakció igen. 
Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot 34 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 30 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Kucsák képviselőtársunkat javaslom, ő ezt vállalja. 
Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Kucsák képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte.  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzéki frakciók bármelyike bejelenteni? 
(Jelzésre:) Jelzik, hogy nem. Fodor Gábor is jelzi, hogy nem. Köszönöm szépen. 
Akkor kisebbségi előadó nem lesz.  

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről 
szóló T/6623. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérhetünk a következő napirendi pontra, ez az arcképelemzési 
nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló T/6623. számú törvényjavaslat. 
A kormányt továbbra is Felkai László államtitkár úr képviseli.  

Az Igazságügyi bizottság tízpontos terjedelmű, háttéranyagban található 
módosító indítványai, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú 
kormánypárti, valamint a Szocialista Párt által benyújtott módosító javaslata képezik 
a vita tárgyát.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak a kormányzati álláspont ismertetésére. 
Parancsoljon! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. A 

tízpontosat támogatom, lényegében a koherenciás 1. sorszámút támogatom, a 2. 
sorszámút nem.  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban található 
igazságügyi bizottsági módosítókról kell szavaznunk. A kormány ezeket támogatja. 
Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az Igazságügyi bizottság háttéranyagban 
található módosító javaslatait 27 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági módosítót 29 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás 
nélkül támogatta.  

Most a 2. hivatkozási számú, Magyar Szocialista Párt által benyújtott 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról kell döntenünk. Ezt a kormány 
nem támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú TAB-módosítót 5 igen 
szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 28 igen szavazattal, 5 nem ellenében elfogadta.  

Bizottsági előadónak Kucsák képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Kucsák képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte.  

Kérdezem az ellenzéki frakciókat, hogy kívánnak-e kisebbségi előadót állítani. 
(Jelzésre:) Jelzik, hogy nem kívánnak.  

Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós 
kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból 
történő módosításáról szóló T/6634. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Így áttérhetünk a következő és egyben utolsó napirendi pontra, ez pedig az 
egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése 
érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló T/6634. számú 
törvényjavaslat. Továbbra is Felkai államtitkár úr képviseli a kormányt.  

A módosító javaslatok között a Honvédelmi és rendészeti bizottság 15 pontos 
terjedelmű módosítói találhatóak. Ezzel kapcsolatosan kérdezem az államtitkár urat a 
kormány álláspontjáról.  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatom.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Az államtitkár úr jelzi, hogy a kormány ezeket támogatja. 
A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, 
ezért a vitát lezárom.  

A határozathozatal következik.  



14 

Először a Honvédelmi és rendészeti bizottság módosító javaslatairól kell 
döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzunk! A kormány 
támogatását élvezik a javaslatok. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban található módosító 
javaslatokat 25 igen szavazattal, 4 nem ellenében támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 28 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Salacz képviselő urat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel az ő személyéről szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Salacz képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte.  

Kisebbségi előadót az ellenzék (Jelzésre:) nem kíván állítani.  

Az ülés berekesztése 

Erre tekintettel a napirendi pont és a teljes napirend végére értünk. Az 
államtitkár úrnak köszönöm a részvételt, a képviselőtársaimnak a munkát és a 
megjelenést. A bizottsági ülést berekesztem.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 06 perc) 
  

Dr. Gulyás Gergely 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit 


