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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a képviselőtársaimat. A bizottsági ülést megnyitom. 
Ismertetem a helyettesítési rendet: Pesti Imre Mengyi Rolandot, Répássy Róbert 
Hende Csabát, Dunai Mónika Nyitrai Zsoltot, Kucsák László Selmeczi Gabriellát, 
Vejkey Imre Rubovszky Györgyöt, Horváth László Vas Imrét, Hadházy Sándor Mátrai 
Mártát, Vécsey László Szűcs Lajost, B. Nagy László Salacz Lászlót, Hiszékeny Dezső 
Gőgös Zoltánt és dr. Varga László Bangóné Borbély Ildikót helyettesíti, illetve Balla 
Györgyöt én helyettesítem.  

A helyettesítési rendre is figyelemmel megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes.  

A napirendi előterjesztést a képviselőtársaim kézhez kapták, ehhez képest azzal 
a módosítással teszek javaslatot a napirend elfogadására, hogy a 3. és a 4. napirendi 
pont kerüljön le a napirendről, tehát csak két napirendi pontunk marad az előterjesztés 
szerint. Kérem, képviselőtársaim, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet ebben a formában 26 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi 
Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló 
T/14241. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően most az 1. napirendi pont, az egyes állami tulajdonban álló 
ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba 
adásáról szóló T/14241. számú törvényjavaslat tárgyalására kerül sor. 

A kormány nevében Csepreghy államtitkár urat köszöntöm. A módosító javaslat 
az Igazságügyi bizottság négypontos terjedelmű, illetve a Törvényalkotási bizottság 
egypontos terjedelmű, 1. hivatkozási számú módosító javaslata. Az előterjesztő a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal egyetért.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak a módosító javaslatokkal kapcsolatos 
véleménynyilvánításra. Parancsoljon! 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Elnök Úr! A háttéranyagot és a módosító javaslatot is támogatja a kormány.  

Hozzászólás és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány a módosító javaslatot támogatja. A vitát 
megnyitom. (Szilágyi György jelentkezik.) A szándékot látom, de úgy látom, hogy a 
gépe viszont Szilágyi képviselő úrnak nem működik, de ha a kártyáját is elhelyezi… 
(Jelzésre:) Akkor sem működik. Ebben az esetben… (Jelzésre:) Most már működik. 
Szilágyi György képviselő úrnak megadom a szót. Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon rövid leszek. 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom tudja támogatni a javaslatot, és csak azért kértem 
szót, hogy ne mindig csak a negatívumok hangozzanak el, ismerjük el azt is, ha van 
pozitívum is. Vannak olyan kérdések, vannak olyan témák és vannak olyan 
minisztériumok, amelyek azért egy-egy témánál, én azt mondom, együttműködően 
állnak hozzá akár az ellenzéki javaslatokhoz is. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok, így a vitát 

lezárom. Gondolom, az államtitkár úr nem kíván az elhangzottakra reagálni. 
(Jelzésre:) Bárándy Gergely alelnök úr Tóth Bertalant helyettesíti a szavazásnál.  

Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő 
bizottsági módosító javaslatokról kell szavaznunk. A kormány ezeket támogatja. 
Kérem, képviselőtársaim, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 27 igen szavazattal, 7 
nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. A kormány ezt támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 7 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatását élvezi a 
javaslat. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 27 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Vejkey képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy Vejkey képviselőtársunkat bizottsági előadónak kijelöltük.  
Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Nem kíván, a Jobbik 

pedig támogatja, úgyhogy kisebbségi előadója ennél a napirendi pontnál a bizottságnak 
nincs.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm az államtitkár úrnak a kormány 
képviseletében a részvételt. 

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/14680. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, ami az egyes belügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/14680. számú törvényjavaslat. A határozati házszabályi 
rendelkezések 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján járunk el. Köszöntöm a 
Belügyminisztérium képviseletében Felkai államtitkár urat.  

A háttéranyagban a Honvédelmi és rendészeti bizottság 16 pontos terjedelmű 
módosító javaslata található, a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 
módosító javaslata pedig három pontból áll.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást, ezért csak a törvényalkotási bizottsági módosító 
javaslatról kérdezem az államtitkár urat. Parancsoljon! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatom. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Az államtitkár úr jelzi, hogy támogatja a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatát. Még mielőtt a vitát megnyitnám, egy szóbeli technikai 
pontosításra szeretnék javaslatot tenni, amiről majd természetesen szavazást is fogunk 
tartani, ez pedig az, hogy a háttéranyag 4. pontjában, a törvényjavaslat 17. §-ában a 
rendőrségi törvény 62/A. § (5) bekezdése a hivatkozott irányelv címében 2014. 
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szeptembert tüntet fel, de ez tévedés, a helyes dátum ehelyett 2016. szeptember, tehát 
a komoly jelentőségű technikai javaslatom, hogy a 2014 változzon 2016-ra. Ha 
megengedi a bizottság, akkor erről most szavaztatnék, mert annyira technikai, hogy 
kérem, erről most szavazzunk, és utána a vitát megnyitom. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a szóbeli technikai módosítási javaslatot 28 igen 
szavazattal, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a vitát megnyitom. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét rövid leszek: 

merem remélni, hogy egy nemzeti keresztény országban nem csak a véletlen műve, 
hanem esetleg a nagyhét és a húsvét közelsége okozza, hogy ez is egy olyan 
törvényjavaslat volt, itt is úgy állt hozzá a minisztérium ennek a törvényjavaslatnak a 
tárgyalásához, akár az ötpárti egyeztetést veszem figyelembe, akár azt, hogy az ellenzék 
javaslatait is figyelembe véve alakították és módosították a törvényjavaslatot, tehát úgy 
érzem, hogy így kellene esetleg működni a parlamentnek, mint ahogy most éppen ez a 
két napirendi pont kerül itt tárgyalásra. Úgyhogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
támogatni tudja a törvényt. Köszönöm. 

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

szót, elnök úr. Én nagyon nem osztom azt, amit Szilágyi képviselő úr mond, és a 
frakciónk sem, ugyanis ebben a törvényjavaslatban olyan dolgok szerepelnek, 
amelyekkel elvi alapon nem tudunk egyetérteni, így természetesen nem fogjuk 
támogatni, és a módosító javaslatokat sem fogjuk támogatni.  

Én azt gondolom, hogy ebben a tárgykörben vagy ebben a témakörben akkor 
lenne konzekvens a kormány, ha nem apróbb technikai módosító javaslatokat hozna 
most például ide, vagy a TAB-kezdeményezés sem arról szólna, hanem arról, hogy ezt 
a vizsgálatot, a személyi kört kiterjeszti a miniszterekre, az államtitkárokra vagy a 
kormánybiztosokra, mert én úgy gondolom, hogy a korrupció elsősorban nem a 
meghatározott személyi körben érhető ma tetten Magyarországon, hanem ebben a 
körben.  

Tehát biztos, hogy ezt a javaslatot sem így, sem úgy nem támogatjuk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez az MSZP véleménye, a 

Jobbiknak teljesen más a véleménye, ezért vagyunk mi két különböző párt, mi másképp 
láttuk ezt a kérdést, másképp láttuk a minisztérium hozzáállását is adott esetben, ez az 
önök szíve joga, mi pedig másképp fogunk szavazni, tehát mi támogatjuk a törvényt. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok, így az 

államtitkár úrnak adom meg válaszadásra a lehetőséget. Parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Itt valójában egyetlen felvetés hangzott el, nevezetesen ez a provokációs 
jogkör: ez egy olyan jogkör, amit valamikor 5-6 évvel ezelőtt vezettünk be, és nagyon 
nagy vitát váltott ki, nagyon nagy vitát váltott ki az állományon belül és az 
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érdekképviseleti szerveknél is, nevezetesen, hogy etikus-e az, ha egy 
bűncselekményhez hasonló helyzetet állítunk elő, és ily módon próbára tesszük az 
állományt. Nyilván a dolog szubjektív, ezért ennek a megítélése is az, de azt jelezni 
szeretném, hogy mondjuk, három évvel ezelőtt pont azok a szakszervezetek, belügyi 
szakszervezetek, amelyek a legjobban ellenezték ezt, mondták, hogy az eredmények 
hatására ők visszavonják az ellenkezésüket. Tehát én azt gondolom, hogy maga az 
intézmény bevált.  

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

elnök úr. Ha már kitértünk erre, államtitkár úr, akkor legyen szíves már megmondani 
azt nekem, hogy mi az elvi alapja annak, mert én nagyon nehezen tudom ezt megérteni, 
hogy ha ma Magyarországon a korrupciót alapvetően állami szinten lehet tetten érni, 
ha ebben a személyi körben, azt mondja ön, hogy ez bevált - én elvileg nem értek ezzel 
egyet, mert a provokáció mint műfaj, én azt gondolom, nem az igazságszolgáltatáshoz 
kéne hogy tartozzon, sőt még annak a tág köréhez sem, de -, ha már ez ennyire jó, akkor 
miért is nem terjesztik ki a kormányzati szereplőkre. Miért nem terjesztik ki 
államtitkárra, miniszterre? Miért nem terjesztik ki kormánybiztosra, ha ez ennyire jó? 
Ezt szeretném megkérdezni öntől. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr. 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Ami a 

jogi jóságát illeti, arra csak egy dologgal válaszolok: az Európai Uniótól - ami azért elég 
kritikus az utóbbi időben Magyarországgal szemben - vagy akár a strasbourgi emberi 
jogi bíróságtól egyetlenegy idevonatkozó kritikát jogilag nem kaptunk az intézménnyel 
szemben. 

Ami pedig a kiterjesztésének a hiányát illeti: a felsőbb szintű, tehát az állami 
vezetők, illetőleg emlékezetem szerint az ügyészek tartoztak ebbe a körbe, amit az 
MSZP javasolt; a hatalommegosztás elvénél fogva nem gondoljuk, hogy az ügyészségre 
mint önálló hatalmi ágra ezt ki kéne terjeszteni, jelenleg is a végrehajtó állományra van 
kiterjesztve. Az a szervezet pedig, amelyik végzi, lényegében innentől kezdve saját 
közvetett vagy közvetlen főnökeit provokálná, ha elfogadnánk azt, hogy miniszterekre, 
államtitkárokra kiterjesszük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Először a 

háttéranyagban szereplő pontokról kell dönteni. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 29 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell dönteni. A kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 30 igen szavazattal, 7 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk. 
A kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 29 igen szavazattal, 8 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Bizottsági előadónak Vejkey képviselőtársunkat javasolom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság őt kézfelemeléssel egyhangúlag bizottsági előadónak 
kijelölte. 

Kisebbségi előadót az MSZP állít, Bárándy alelnök úr lesz a bizottsági kisebbségi 
vélemény előadója. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendi pont és a napirend egészének végére értünk. Köszönöm szépen 
mindenkinek a részvételt, és áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja:11 óra 24 perc.) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit  


