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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 23 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy jelen vagyunk négyen. Hubay Györgyöt Móring József 
úr képviseli, Bartos Mónika Bíró Márkot, Harangozó Tamás Vadai Ágnest, én pedig 
Simon Miklóst. Ha stimmel, akkor nyolcan vagyunk, négy személyes jelenléttel, és 
négy helyettesítéssel, tehát határozatképesek vagyunk. Elnézést kérek a késésért, 
sajnos közbejött egy kis probléma. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslat a közbiztonság erősítése érdekében 
egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitája, az Országgyűlési Őrség jelentése a 2020. évi tevékenységéről és a 
Nemzetbiztonsági Kabinet által benyújtott, a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelmek megadása. Két mentesítési kérelem van előttünk. Ez 
a három napirendi pont van a napirenden. 

Tisztelt Bizottság! Ki az, aki támogatja a napirendet? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A 
bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a napirendet 
megszavazta. 

A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási 
törvények módosításáról szóló T/15705. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pontra térünk rá, ez pedig az egyes rendészeti igazgatási 
törvények módosításával kapcsolatos előterjesztés. Köszöntöm vendégeinket, az 
előterjesztő részéről Dargay Eszter szabályozási és koordinációs helyettes 
államtitkárt, Gergyeni Zoltán főosztályvezetőt és Pohner Katinka osztályvezetőt. Ez 
stimmel? 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nemes 

Lilla osztályvezető asszony jött végül velünk. 
 
ELNÖK: Oké, akkor legyenek szívesek, mutatkozzanak be a jegyzőkönyv 

kedvéért az előterjesztők: név, pontos cím! 
 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Én Dargay Eszter vagyok, szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár. 
A bal oldalamon ül Gergyeni Zoltán főosztályvezető úr, a jobb oldalamon pedig 
Nemes Lilla osztályvezető asszony. 

 
ELNÖK: A részletes vita első szakaszát nyitom meg, aminek a lényege az, hogy 

meg kell állapítanunk, hogy az előterjesztés megfelel-e a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdése a-d) pontjaiban meghatározott feltételeknek. Az előterjesztőt kérdezem. 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő álláspontja szerint a házszabály 
vonatkozó rendelkezéseinek a törvényjavaslat megfelel. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e kérdés, hozzászólás? 
(Jelzésre:) Harangozó Tamás! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Mi is úgy látjuk, hogy 

tartalmi szempontból megfelel. Azonban nyilván tartózkodni fogunk, mert továbbra 
sem tartjuk jó dolognak semmilyen módon, és a mai bizottsági ülésünk úgynevezett 
bizottsági módosító javaslata ékes példája lesz ennek ismét, hogy húsz törvényt egy 
törvényjavaslatba, salátatörvénybe hoznak be teljesen eltérő tárgykörökkel, óriási 
terjedelemben. Ha jól látom, ha jól emlékszem, gyakorlatilag 55 pontban kell ma 
módosítania ezt a törvényjavaslatot - annyira megfelel a házszabálynak - az 
előterjesztőnek a bizottságunk által, mert annyi elírás, helyesírási hiba és kodifikációs 
hiba van benne. Nem véletlenül mondja azt a jogalkotási törvény is alapvetően, hogy 
ez így nem jó, de nyilván nem törvénytelen maga a tárgykör szerintünk sem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs más hozzászólás, akkor döntünk a megfelelésről. Ki az, aki 

megállapítja, hogy a 44. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel az 
előterjesztés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett megállapította, hogy megfelel a házszabály 44. §-ban 
támasztott követelményeknek az előterjesztés. Így az első vitaszakaszt, a részletes vita 
első vitaszakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát. A kiosztott háttéranyag szerint 
fogunk haladni a képviselői módosító indítvánnyal. Az első háttéranyag-módosítást 
Harangozó Tamás jegyzi. Az előterjesztő kíván-e hozzászólni? 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, 

nem. 
 
ELNÖK: Harangozó képviselő úr, öné a szó. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Nincs sok módosító 

javaslatom. A törvény általános vitájában is egyrészt elmondtam, hogy van ebben a 
törvényjavaslatban számos olyan pont, amely kifejezetten támogatható. Azért is 
nyújtottuk be ezeket a módosító javaslatokat, mert ezek kifejezetten nem támogatható 
pontjai a javaslatnak. Egy közös van bennük, hogy vagy az állományt, vagy jelen 
esetben konkrétan a személy- és vagyonvédelmi szektorban dolgozó mintegy százezer 
ember életét teszik nehezebbé, vagy keserítik meg. Ezért kifejezetten nem örülnénk 
neki, ha bent maradnának ezek a javaslatok a törvénycsomagban, hiszen ezek nélkül a 
többi fennmaradó részt akár szívesen még ellenzéki pártként is megszavaznánk, mint 
például a Frontex, az Európai Határvédelmi Ügynökség hazánkban és akár a déli 
határszakaszon is bevethető élőerős és technikai segítsége jogi feltételeinek a 
megteremtését. Ez az egyik legnagyobb része a javaslatnak, de ne felejtsük el, hogy 
ennek a törvényjavaslatnak a része a Ptk. szigorítása, amelyet tavaly novemberben 
nyújtott be először Molnár Zsolt képviselőtársam. 

Aztán végül is a megoldás az lett, hogy ebbe a salátatörvénybe került be a 
szöveg, mert úgy tűnik, a kormány is egyetért azzal - most már így néhány hónap 
elteltével -, hogy a jogosítvány nélküli vezetés és azon túlmenően nagyon konkrétan 
az egyébként már vezetéstől eltiltott járművezetők által okozott újabb balesetek nem 
egyszerű szabálysértések vagy egyszerű botlások, hanem nagyon komoly 
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bűncselekmények, és ez most alapesetben bűncselekménnyé teszi ezeket az eseteket, 
hogy az egyébként az egész országot nem véletlenül hergelő M. Richárd-os eset után 
ne kelljen sokat gondolkoznia például a rendőrségnek, hogy akár az elfogása, akár az 
előzetes letartóztatásba helyezése egy ilyen embernek további jogi problémákat 
okozzon.  

Egy mondatot itt még engedjenek meg. Itt nemcsak erről van szó: az 
M. Richárd-ügy azért volt különösen felháborító és bosszantó, mert gyakorlatilag 
nevetségessé tették a teljes magyar rendőrséget és az igazságszolgáltatást; nem tették 
- tette ez az ember egyedül. Ki tudja, ki ő, és mit tudhat, hogy ő ezt meg tudta tenni… 
De azért ne felejtsük el, hogy hetente-kéthetente vannak maradandó károsodást vagy 
halált okozó olyan balesetek az ország minden részén - ez sajnos nagyon sűrűn 
előforduló jelenség -, amikor jogosítvány nélkül, mármint nem úgy „nélkül”, hogy 
nincs nála, hanem egyáltalán vezetői engedély nélkül vezető akár fiatalok, akár 
idősebbek, akár járművezetéstől eltiltott - nem tudok mást mondani - gazemberek 
ittas állapotban, drogosan, vagy csak egyáltalán, úgy okoznak balesetet, hogy más, 
vétlen fél ebbe belehal. Úgyhogy ezzel a jelenséggel szemben sajnos sokkal nagyobb 
szigorral kell lecsapni, és ez is része ennek a törvényjavaslatnak, ami miatt nyilván 
nagyon nagy örömmel szeretnénk megszavazni, hiszen a saját javaslatunk. 

Amik a módosítókban vannak itt jelen esetben - és akkor kérdezném is 
konkrétan az előterjesztő Belügyminisztériumot, mert államtitkár úr sem válaszolt a 
konkrét kérdésemre az általános vitán -, mi az indoka ennek a javaslatnak, amit én 
most kivenni szeretnék ebből a törvényből? Ugye, a javaslat arról szól, hogy a 
személy- és vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló rendelkezések 
szerint évente felül kell vizsgálni a minimális rezsióradíjat. Az elmúlt időszakban én 
magam is és az MSZP is nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy gyakorlatilag 
rabszolgasorban foglalkoztatott emberek tízezrei vannak ezen a területen, és a 
kormány egyébként pont ezt lépte meg, hogy a minimális rezsióradíjat bevezette, 
most mégis valamiért vissza akar ebből lépni. Mi ennek az oka? Azt nehezen tudjuk 
elképzelni, hogy az éves felülvizsgálatra nincs az ügyben éppen aktuális miniszternek 
évente tíz perce, tehát hogy egy papírt aláírjon, és az apparátus megvizsgálja, 
gondolom, minden évben, hogy a minimálbér meg egyéb munkakörülmények 
tekintetében, meg a piaci viszonyokat tekintve mennyi ez a minimális rezsióradíj, 
amit mindenképpen ki kell fizetni ebben a szektorban. Legyenek kedvesek 
megindokolni, hogy miért kell kivenni ezt a törvényből; mi az oka annak, hogy ez nem 
lesz benne? Egy eredményt biztosan lehet látni előre: ez egy remek alkalom arra, hogy 
mondjuk, a következő három-öt vagy akár tíz évre - ki tudja, meddig felejti el az 
aktuális miniszter ehhez hozzányúlni - befagyasszák ezeket a minimális 
rezsióradíjakat. Az biztos, hogy ez az ott dolgozó mintegy százezer embernek, százezer 
családnak nem szolgálja az érdekeit, ezért szeretnénk, ha ez kikerülne a törvényből. 
De ha valamivel meg tudnak minket esetleg győzni, hogy ez miért olyan jó, akkor azt 
szívesen meghallgatnánk.  

Köszönöm szépen. A következő alkalommal is szólnék, de akkor már sokkal 
rövidebb leszek. 

 
ELNÖK: Jó, szólni fogok. Tehát az a kérdés az előterjesztő felé, hogy mi 

indokolja ezt a rendelkezést.  
 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen; remélem, megnyugtató választ fogok tudni adni. A törvény szintjén, valóban, 
a módosítás annyiban áll, hogy a „tárgyévre vonatkozó” szövegrész kerülne hatályon 
kívül. Emögött viszont az a kormányzati szándék áll, hogy a vonatkozó 
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kormányrendeleti szabályozás, amely a javaslattétel rendjét szabályozza, akként 
módosulna, hogy beépítenénk egy automatizmust a rezsióradíj megállapításába, 
miszerint minden évben a garantált bérminimum órabér-alkalmazására irányadó 
összeg vonatkozó százalékos arányában automatikusan nőne minden évben a 
rezsióradíj. Mindamellett pedig a javaslattételi jogköre a kamarának és a bizottságnak 
megmaradna. Tehát a módosítás indoka az, hogy beépülne egy automatizmus, amely 
a garantált bérminimum változásával egyenes arányban növelné a rezsióradíjat 
minden évben. 

 
ELNÖK: Harangozó úr? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Mindannyian, akik 

ebben a teremben vagyunk, pontosan tudjuk, mi a különbség egy törvény és egy ígéret 
között. Tehát a törvényjavaslatból most egy garanciális szabály kikerül. Amit ön 
mond, egyébként abszolút vita tárgyát képezhetné, vagy még lehet, hogy jó is, de ez 
sem a törvényben, de még az indoklásában sem jelenik meg - mert ha én ezt jól 
tudom, most már az indokolásnak is van valamilyen normatív kötőereje. Például ha 
beleírták volna már legalább az indoklásba, hogy ezt majd biztosítják rendeleti 
szinten, már az is valamilyen módon kikényszeríthető lenne, de most ez az ön által 
elmondott nyilvánvalóan jogilag semmilyen módon nem kikényszeríthető dolog.  

Tehát azt szeretném megkérdezni, miért nem tud bekerülni ez akkor ebbe a 
törvényjavaslatba, hogy ez innen kikerül, és egyébként meg rendeleti úton a 
kormánynak ezt így vagy úgy rendeznie kell - ha ezt komolyan gondolják. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Kérem, válaszoljon! 
 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A szándék 

valószínűleg tényleg nem elég, de a szándék mindig is ez volt. A kormányrendeleti 
felhatalmazás ugyanúgy megmarad, és egy automatizmust szeretnénk beépíteni. Én 
úgy gondolom, azoknak a feleknek, akik ebben az eljárásban most is mint 
javaslattevők részt vesznek, ez soha nem volt kérdéses.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) 

Nincs.  
Akkor az 1. pontról fogunk szavazni. Először a kormányt kérdezem, támogatja-

e Harangozó Tamás javaslatát. 
 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja? (Kettő.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Hat.) 6 

nem szavazat mellett nem kapott többséget a javaslat. 
A 2. pont szintén Harangozó Tamás javaslata. Kérdezem Harangozó urat, 

kíván-e szólni. (Jelzésre:) Tessék! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Igen, köszönöm. Itt is egy indoklást 

szerettem volna kérni államtitkár úrtól, miniszterhelyettes úrtól a plenáris ülésen, de 
nem kaptam rá választ, hogy indokolja konkrétan ezt a javaslatot. 

Ez a javaslat arról szól, hogy az ideiglenes átrendelés 30 napos remek 
intézményét most akkor törvény által garantálva még egyszer 30 napra el lehet 
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rendelni, különösebb indoklás és minden nélkül. S ha jól értem és jól tudom, ennek a 
jogintézménynek a keretei között arról van szó, amikor nem valóban máshova 
rendelik át az embert, hanem ugyanannál a szervezetnél valami tök mással kell 
foglalkoznia, mint ami az ő dolga meg szakmája. Az sem piskóta, amikor az 
embereket küldözgetjük az ország egyik részéből a másikba, ideiglenes jelleggel, tüzet 
oltani, de mondjuk, azt csinálja, amihez ért, csak máshol. Ha jól értem, ez az a 
megoldás, amikor akkora baj van, vagy olyan szolgálatszervezési probléma, vagy én 
nem tudom, micsoda van, hogy mondjuk, az informatikusnak kell igazgatásrendészeti 
feladatokat ellátni, vagy nem tudom…, vagy mondjuk, az ig.rend.-eseknek járőrözni, 
mert erre rendszeresen van példa.  

Mi indokolja azt, hogy már 30 nap sem elég, és még egyszer 30 napot el kell 
rendelni? S ha ez az állomány alacsony száma és a fluktuáció magas száma miatt van 
így, akkor ugye, nem gondolják komolyan, hogy ezzel törvényi szinten hosszú távon 
meg lehet tartani egy állományt, és meg lehet oldani az átmeneti problémákat? Ha 
meg Covid-ügyben van nagy gond, mert azt el tudom képzelni, akkor árulják már el, 
hogy miért kell a törvénybe ezt véglegesen belerakni. Énszerintem kifejezetten 
demoralizáló és nagyon rossz ez a megoldás, de azért várnám a válaszokat, ha 
lehetséges. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérem! 
 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. A hatályos szabályozás most 30 munkanapot mond, ehhez képest a módosítás 
30 naptári plusz még egyszer 30 naptári napot mondana, tehát úgy gondolom, ha a 
határidőt nézzük, akkor mondjuk, másfélszer lenne több az időtartam, mint most. 
Tehát nem kétszeresére emelkedik, hanem csak másfélszeresére, mert az eddigi 
mostani munkanapszabályt sima napra váltjuk le.  

Az ideiglenes átrendelés szabálya szerint úgy értelmeztük - és ez volt a szakmai 
elképzelés -, hogy a szolgálatszervezési tapasztalatok megkívánják az átrendelésnek 
ezt a formáját, ami jóval kevésbé terhes az állomány tagjára, hiszen szervezeti 
egységen belüli átrendelésre ad lehetőséget, az ilyen időtartammal való megnövelése, 
figyelemmel a járványhelyzetre is, elfogadható. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

kérdezem a bizottságot, hogy Harangozó Tamás második számú pontban ismertetett 
módosítását támogatja-e. Az előterjesztő? 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Tehát 2 igen szavazattal, 6 nem ellenében nem kapott 
többséget. 

A 3. számú módosító indítvány tartalmilag összefügg a 4. és az 5. módosító 
indítvánnyal, úgyhogy együtt tárgyaljuk. Harangozó Tamás indítványa. Öné a szó. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Feladom a meggyőzést, és akkor csak 

elmondanám kerek-perec, egyáltalán nem tartjuk jónak, hogy a törvény mellékletéből 
kikerül bárkinek egyébként a bérére vonatkozó megállapítás. Itt most arról van szó, 
hogy a tisztjelöltek havi ösztöndíja és ennek a megállapítása a törvényi szintről 
kikerül, és majd a miniszter rendeletben fogja megállapítani. Elvi szinten nem tudunk 
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ilyet támogatni, főleg úgy nem, hogy ehhez sem volt semmilyen épkézláb indok. 
Hozzáteszem, én azt mondtam az általános vitában is, hogy ha nagyon szeretnék 
megemelni az ösztöndíjakat, akkor hozzák be a parlament elé, és száz százalékkal fog 
akár 2 nap alatt átmenni a parlamenten ez a javaslat, ha meg csökkenteni akarják, 
akkor meg ne úgy csinálják, hogy kiveszik a törvényből, és utána szép csendben egy 
miniszteri rendeletben meglépik. Remélem, az utóbbiról nem nagyon lehet szó, vagy 
nem lesz szó, tekintve az elmúlt években a rendvédelembe jelentkező újoncok igen-
igen alacsony számát. Gondolom, nem ezzel kívánnák ösztönözni őket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha jól értem, kérdés nem volt az előterjesztőhöz. 

Kívánnak-e adni valamilyen magyarázatot? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bocsánat, elnök úr, az lenne a kérdésem - 

lehet, hogy nem tettem a végére kérdőjelet -, ugyanaz, hogy itt mire gondoltak. Tehát 
miért van erre szükség? Mi az igazi szándékuk? Növelni akarják? Nem akarják a 
parlament elé hozni, vagy csökkenteni akarják? Azt megértem, hogy nem akarnák a 
parlament elé hozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Itt adott esetben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanulmányokat folytató 
hallgatók, tisztjelöltek ösztöndíjáról van szó, ami jelenleg törvényi szabályozási 
tárgykör. Egyrészt ez az ösztöndíj nem illetmény. Ez egy ösztöndíj, ami a 
tanulmányokat folytatóknak jár. Másrészt pedig megnézve más felsőoktatási 
intézményeknél tanulmányokat folytatók ösztöndíját, illetőleg különös tekintettel a 
HM tisztjelöltjeire vonatkozóan, ott sem törvényalkotási tárgykör. Ezzel egy konkrét 
témakör kapcsán szembesültünk, és ez adta ezt az indíttatást, hogy indokolt ezt a 
Hszt. szövegén is átvezetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor az előterjesztőnek mi az álláspontja? 
 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 6 nem szavazat. Nem kapott többséget. 
Így a végére értünk a háttéranyagnak, és most jön a bizottsági módosító 

javaslat tervezete, amelyet már Harangozó úr is előre jelzett. Az a helyzet, hogy 
egyetlenegy érdemi indítvány nincsen benne, kizárólag nyelvhelyességi, vagy pedig 
ilyen törvényalkotási pontosítás. Szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot, hogy a 
módosító javaslatról, mármint a tervezetről mi az álláspontunk, merthogy szeretném, 
ha ezt a bizottság nyújtaná be. (Jelzésre:) Harangozó úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Már 

említettem a javaslat nonszensz mivoltát, hogy 55 ponton kell átírni egy törvényt 
ismét. Engem egyvalami érdekelne - Vadai alelnök asszony szokott ezen hosszan 
lamentálni -, hogy vajon mi történt a Belügyminisztériumban, mert nem volt ilyen 
minőségű munka az elmúlt időszakban. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy covidos 
lett-e az osztály vagy a főosztály. Vagy nyugdíjba ment valaki? Vagy kirúgtak valakit? 
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Miért van az, hogy az elmúlt egy évben az önök által beterjesztett törvényjavaslatok 
majdnem mindegyike 10-20-30 oldalas nyelvhelyességi és kodifikációs módosításra 
szorul a benyújtása után? Nem akarok személyeskedni, és nem is tartom annyira 
nagyon nagy problémának, de mégiscsak szerintem egy óriási presztízsveszteség, és 
rettenetesen ciki a Belügyminisztérium számára, hogy ez a dolog idáig süllyedt. Mi az 
indok? Megbetegedett valaki? Vagy elment nyugdíjba az, aki ehhez eddig értett? Vagy 
kirúgták? Vagy mi lehet? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon! 
 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. A javaslatok szinte kizárólag olyanok, amelyek a jelenlegi törvényjavaslat 
benyújtott formájában is álláspontunk szerint megfelelők. A javaslatok befogadását 
mi azért támogatjuk, mert ezek az Országgyűlés Hivatala által tett nyelvhelyességi és 
kodifikációs jellegű módosítások. Álláspontunk szerint a szöveg így is jó, úgy is jó. Mi 
nem érzékelünk minőségi romlást a munkánkban, a Covidnak igyekszünk ellenállni. 
A magyarázat erre vezethető vissza, amit mondtam. 

 
ELNÖK: Hát, hogy is mondjam, ez egy részére igaz, más részére nem, mert 

van, ahol egyszerűen lemaradtak névelők és egy-két ilyesmi, amitől még egyébként 
lehet érteni a javaslatot, nem nyelvhelyességi probléma, tehát nem az a típusú 
probléma, hogy a parlament ezzel foglalkozó munkatársai máshogy értelmezik a 
nyelvhelyességet, bár itt is sok vita van, tehát ezeknek egy része nem eldöntött kérdés. 
Azonban van, ahol egész egyszerűen értelemzavaró módon maradt le egy-két dolog, a 
„t” betű, tehát a tárgy ragja, vagy névelő, vagy ilyesmi. Hozzáteszem egyébként, a 
módosító javaslatunk csak ezeket korrigálja, tehát érdemben nem tesz olyan 
javaslatot, amely az előterjesztő szándékát módosítaná. Ezzel együtt azt javaslom a 
bizottságnak, hogy tekintettel arra, hogy ha valamit meggyőződésünk szerint 
megpróbálunk javítani, akkor azt tegyük meg. Ez a dolgunk egyébként, hogy ha lehet, 
akkor a plenáris ülés, illetve a TAB elé jó szövegű törvényjavaslatok menjenek. 

Van-e még ezzel kapcsolatban, a bizottsági módosító javaslat tervezetével 
kapcsolatban bárkinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor kérdezem az 
előterjesztőt, hogy támogatja-e a javaslatot. 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, az 

előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Ki az, aki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodás mellett ezt a módosító javaslatot be fogja terjeszteni a Ház elé. 

Van-e tudomása bárkinek más módosító javaslatról, amit még kellene 
tárgyalnunk a részletes vita második szakaszában? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
akkor a vitát lezárom, mármint a vita második szakaszát zárom le. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Kérdezem a bizottságot, hogy 
elfogadja-e és benyújtja-e döntésünknek megfelelően a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot. Ki támogatja a benyújtást? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 6 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett be fogja nyújtani. 
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Ki az, aki egyetért, hogy ezzel lezárjuk a részletes vitát? (Hat.) 6 igen. Ki nem 
ért egyet vele? (Nincs ilyen jelzés.) Ki tartózkodott? (Kettő.) 2 tartózkodás mellett a 
részletes vitát lezártuk. 

Miután lezártuk a részletes vita egészét, kérdezem - bár ez értelemszerűen 
következik az előző szavazásból, tehát nem tenném fel még egyszer szavazásra azt, 
hogy elfogadjuk-e és benyújtjuk-e a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést, csak a 
jegyzőkönyv kedvéért -, tehát elfogadjuk-e és benyújtjuk-e a részletes vitáról szóló 
jelentést. Ki az, aki támogatja? (Hat.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs ilyen 
jelzés.) Ki tartózkodott? (Kettő.) 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett a bizottsági 
jelentésünket be fogjuk nyújtani. 

Ennek a napirendi pontnak a végére értünk. Köszönjük szépen. (A napirendi 
ponthoz meghívottak távoznak az ülésről. - Rövid szünet. - A következő napirendi 
ponthoz meghívottak megérkeznek az ülésre.)  

Jelentés az Országgyűlési Őrség 2020. évi tevékenységéről  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 132. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján) 

Tisztelettel köszöntöm vendégeinket. A 2. napirendi pontunk következik: a 
bizottság meghallgatja az Országgyűlési Őrség tavalyi évi tevékenységére vonatkozó 
beszámolót. Köszöntöm Tóth László vezérőrnagy urat, Dede Katalin dandártábornok 
úrhölgyet és Lisoczki László dandártábornok urat.  

Az írásbeli beszámolót megkapták a bizottság tagjai. Amennyiben az 
előterjesztéshez szóbeli kiegészítést kívánnak fűzni, önöké a szó.  

Tóth László szóbeli kiegészítése 

TÓTH LÁSZLÓ parancsnok (Országgyűlési Őrség): Köszönöm a szót, elnök úr; 
én is üdvözlöm a tisztelt bizottságot.  

Nyilván ez egy rendhagyó éves beszámoló, mert azok a témakörök, amelyeket 
korábban érintettünk, mind háttérbe szorultak a tavalyi pandémia következtében. 
Azelőtt egyfajta versenyfutás volt a számokkal, hogy még hány százezer látogatót bír 
el az Országház, és a többi; ez most természetesen a tavalyi évben mind háttérbe 
szorult. Elküldtem előre írásban a beszámolót. Azt kell mondjam, hogy a bevezetett 
rendkívüli biztonsági intézkedéseknek köszönhetően csendes, nyugodt év volt a 
tavalyi, különösebb rendkívüli eseményektől mentes.  

Ha visszatekintünk az előző évi beszámolóra, egy olyan témakört szeretnék a 
tisztelt bizottság figyelmébe ajánlani, amiben immár nagyon-nagyon hosszú ideje 
nem történt előrelépés, ez pedig a levélátvizsgálás szerepe. Tavaly megbeszéltük, hogy 
a levélátvizsgálás egy kiemelten fontos biztonsági feladat, ugyanakkor jogszabály 
senkire nem telepíti. Nyilván a feladat ellátatlanul nem maradhat, tehát mi csináljuk 
továbbra is ugyanúgy, mint eddig. A pandémiának köszönhetően egyébként az 
átvizsgálásra került levelek és csomagok száma még emelkedett is az azt megelőző 
évhez képest, tehát láthatóan emelkedett az írásbeliség. Csak szeretném jelezni, hogy 
előbb-utóbb valakinek, valamelyik tárcának indítványoznia kellene valamilyen 
jogalkotást ebben a kérdéskörben. Ugye, tavaly megbeszéltük itt a bizottságban, hogy 
a jelenleg fennálló állapot egyébként optimálisnak tűnik, mert egy olyan 
munkamegosztás alakult ki az évek során, amelyet abból a szempontból 
optimalizáltunk, hogy a feladat a lehető legrugalmasabban kerüljön végrehajtásra. 
Viszont tavaly ilyenkor még arról tettem jelentést, hogy két nagyon öreg, még egykori 
NDK-gyártmányú röntgengéppel végeztük ezt a munkát, amelybe még a 
Szovjetunióból hoztak hasadóanyagot. Most, 2020-ban az egyik gép sajnos már 
véglegesen, javíthatatlanul tönkrement; egyfajta technikai kannibalizációval, ami 
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alkatrész fölhasználható a másik géphez, azokat kimentettük. Az Országgyűlés 
Hivatala pedig vett egy vadonatúj és elég modern röntgengépet, de ennek a működési 
elve nyilván picit más, mint a régi gépé, és semmi nem garantálja azt, hogy a másik 
gép még hosszú időt kibír. Oda viszont egy nagyobb teljesítményű gépre lenne 
szüksége, ez viszont már olyan forrásokat igényel, amit csak úgy nem biztos, hogy a 
hivatal költségvetése el fog bírni. Tehát én csak tisztelettel jelezném ezt a helyzetet, 
hogy ebben előbb-utóbb valakinek kezdeményeznie kellene valamilyen 
normaalkotást, mert egyelőre jogszabályi felhatalmazás nélkül végzi minden szerv, 
amelyik ezt a feladatot végzi - összetett, bonyolult -: Miniszterelnökség, Honvédelmi 
Minisztérium, Országgyűlési Őrség, Állami Futárszolgálat, tehát mindenki érintve 
van benne. Mondom, a feladatok szerintem optimálisan vannak szétosztva, de ezt az 
egész tevékenységi kört egyébként valahol legalizálni kellene.  

Ami a fő kicsengése nyilván a 2020. évnek, az a pandémia. Szeretném jelezni, 
hogy az év elején mi is elkészítettük a pandémiás tervünket, rögtön hatályba is 
léptettük az abban megfogalmazottakat. A mai napig működtetünk elkülönítő 
helyiséget, a mai napig rendszeresen ózongenerátorral fertőtlenítünk mindent, amit 
csak lehet. Külön hangsúlyt fektetünk a személyvédelemnél a házelnök személyes 
biztonságára, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az Országgyűlés 
működőképességét biztosítsuk. 

Mindösszesen 71 főt érintett 2020-ban a Covid-járvány, de senki nem került 
kórházba. A különleges jogrendnek köszönhetően egy olyan szolgálatvezénylésre 
tértünk át, ami lehetővé teszi, hogy gyanús esetekben, tehát ha valaki napközben 
rosszul lesz, megbetegszik, belázasodik, nemcsak az adott személyt, hanem az összes 
olyan kollégát, aki aznap vele kontaktált, le tudjuk váltani készenléti szolgálatból, és 
azonnal tesztnek tudjuk őket alávetni. Erre elég sokszor szükség is volt, de 
szerencsére a szolgálatellátást semmi nem veszélyeztette. Hozzá kell tenni ehhez, 
hogy azért mi egy nagy rendszer, a Belügyminisztérium oldalvizén vagyunk, hozzá 
vagyunk egy kis csónakként kötve, tehát ott vannak olyan egyéb szabályok, amelyek 
ránk is kihatnak. 

A fluktuáció, mint olyan, negatívan hatott ránk. Évközben voltak emberek, 
akik leszereltek, elmentek, pályát módosítottak, viszont felvételiztetni nem nagyon 
tudunk, mert a különleges jogrend miatt érthető módon, teljesen logikusan egyébként 
úgy az alkalmassági vizsgálatok, mint az áthelyezési eljárások le lettek állítva 
központilag, tehát az üres álláshelyeink csak növekedtek egy év alatt, mert pótolni 
nem nagyon tudtuk őket. Ez alól kivétel a tűzoltók, akiknek még 2019-ben indítottuk 
az áthelyezését. Szerencsére a tűzoltóállománynál most tudjuk biztosítani azt a 
minimum létszámot, ami a megnövekedett feladatokhoz szükséges, 2020-ban 
bekapcsolódott a Szabad György Irodaház is, valamint a Nemzeti összetartozás 
emlékműve egy öröklánggal. Ezek mind-mind többletfeladatokat jelentettek, de 
szerencsére ezt a jelenleg rendelkezésre álló erőkkel meg tudjuk valósítani. Jelentem 
nagy tisztelettel, ennyiben gondoltam szóban kiegészíteni az írásos jelentést, és 
természetesen várom a tisztelt képviselők kérdéseit. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Vannak-e kérdések? (Jelzésre:) 

Harangozó Tamás, tessék, öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Parancsnok 
úr, kérem, először is tolmácsolja köszönetünket: erőt, egészséget kívánunk az 
állománynak, és köszönjük a munkájukat. Két kérdésem lenne, természetesen 
alapvetően a Covid-járvánnyal kapcsolatban, mert a beszámoló többi része, ha meg 
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nem bántom, valóban szinte unalomba fullad. Az egyik, hogy a beadott írásos 
beszámolóból nem az látszik, amit ön most szóban kiegészített a létszámhelyzet 
tekintetében, amin csodálkoztam is, mert ide az van írva, hogy tavaly gyakorlatilag 
mindenki helyett, aki leszerelt, új embert fel tudtak venni. Szám szerint itt az van, 
hogy a decemberi munkajogi létszám 422 fő, amelyből 418 szépen be van töltve, 21-en 
szereltek fel, és 22-en távoztak. A fluktuáció 5,21, amit szerintem más fegyveres 
rendvédelmi szervek igencsak megirigyelnének, még ha egy nagyobb létszámnál 
brutálisabb szám is. Ön itt azt mondta az előbb, hogy a fluktuáció nyilván probléma, 
és hogy miután le vannak állítva az alkalmassági eljárások, illetve az átvezénylések és 
minden ilyen ehhez hasonló, ezért ez most gondot okoz. De itt nem látszik, hogy ez 
’21-es állapot-e, amit mond, és ha igen, akkor legyen kedves, mondjon már egy 
számot, hogy lássuk. Ami ide le van írva, az azt jelenti, hogy egészen ideális módon 4 
fő hiányzik az állományból, és biztos, hogy nem tenné szóvá, ha így lenne még 
mindig. 

A másik kérdésem. Olvasom, és ön is említette, hogy 71 fő PCR-tesztje lett 
pozitív, teszem hozzá, százötvenvalahány, pontosabban 156 PCR-tesztből. Ez szintén 
csak a 2020-as évre vonatkozik, ha jól értem. Nekem ebből az tűnik ki, de javítson ki, 
ha nem így van, hogy ezek szerint rendszeres, automatikus tesztelése az állománynak 
itt sincs, merthogy 422 emberre 156 PCR-teszt egy év alatt nem lehetséges, hogy 
minden héten, mondjuk, legalább egyszer letesztelik az állományt. Tehát az lenne a 
kérdésem, hogy akkor itt sem tudták, vagy nem tudják megoldani azt, hogy mondjuk 
legalább az Országgyűlési Őrség végrehajtó állománya tekintetében - nyilván nemcsak 
a végrehajtó állományára vonatkozik, hanem azokra is, akik őrszolgálaton vannak, 
kapuban vannak, naponta találkoznak emberekkel, potenciálisan megfertőződhetnek, 
teszem hozzá, potenciálisan megfertőzhetnek egy rakás embert nap mint nap - 
automatikus, mondjuk heti vagy kétheti tesztelés legyen-e. Ha nincs, akkor 
indokoltnak tartja-e? Egyébként a 71, lássuk be, a 156-ból nem egy alacsony szám, a 
422-höz képest sem. Azt szeretném kérdezni, hogy most, áprilisban, a harmadik 
hullám jelenlegi állapotában hogy állunk. Idén ehhez a 71-hez hány ember jött még 
hozzá? 

Végezetül, nagyon remélem, amit a tavalyi beszámolóban mondott, hogy a 
kollégák közül, önök közül se kórházba nem került senki, pláne nem hunyt el senki, 
még mindig tartja magát. Ha majd erről még esetleg hallhatnánk, azt nagyon 
megköszönném. 

Amit pedig elmondott a szolgálatszervezésről - ami nem más, mint amiben én 
személyesen a plenáris ülésen, minden formában, akár a miniszterelnök úr irányába 
személyesen is próbálom, nem tudom másképp mondani, tépni a számat -, hogy a 
kontaktkutatás és az emberek, a betegek izolációja milyen fontos lenne ahhoz, hogy 
ne terjedjen ennyire durván a járvány, azt ebből a szempontbók önök, ha jól látom, 
példásan meg tudták szervezni, amihez gratulálok. Ez nyilván hozzájárult ahhoz, hogy 
talán az országos átlaghoz képest - elfogadható itt nincs - normálisabb, jobb számokat 
tudnak mondani fertőzöttség meg pláne súlyos betegség tekintetében, mint más 
szervezetek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki szólni? (Jelzésre:) Tessék, Bartos Mónika 

képviselő asszony! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen 

parancsnok úr beszámolóját is. Valóban, ahogy elmondta, az előző év nem volt átlagos 
év, de azelőtt nagyon sok évet éltünk meg együtt, és nagyon bízom abban, hogy lassan 
elérkezik az új tavasz, amely a világjárvány csendesedését és végét is jelenti. 
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Szeretném kifejezni a köszönetemet parancsnok úrnak, az egész állománynak és a 
munkatársainak azért, hogy ilyen kiválóan helytálltak ebben a különleges helyzetben, 
és valóban a mindennapjaink szintjén egyáltalán nem vettük észre, hogy önöket 
egyáltalán érintheti a világjárvány, merthogy minden rendben ment, és a 
biztonságunk száz százalékig garantálva volt. Én ezt nagyon nagy hálával és 
barátsággal köszönöm önöknek, mert az önök helytállása számunkra is egy olyan 
megnyugtató erő volt, amire tudtunk alapozni. Az egész állománynak nagyon jó 
egészséget kívánok, és nagyon bízom benne, hogy még nagyon sok szép időszakot 
töltünk együtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Ha a 

felvetésekre kíván válaszolni tábornok úr, akkor válaszoljon. 

Tóth László válaszai 

TÓTH LÁSZLÓ parancsnok (Országgyűlési Őrség): A képviselő úrnak a 
következőt tudom jelenteni. A létszámkérdésekről: hullámzóan hektikus volt. 
Tavasszal történt egy nagy zárás, amikor lefagyott a rendszer. Jeleztük, hogy 
működési problémáink vannak. Szeptemberben szerencsére beindult. Akkor fel 
tudtuk tornázni az üres álláshelyeket, de aztán jött a harmadik hullám, és most 
megint ugyanott tartunk. A mai friss adat szerint, mint megtudtam, 47 fő üres 
álláshelyünk van. Nyilván ennek a feltöltése nem megy hetek alatt. Ez hónapok 
kérdése. Pályázatot kell közzétenni, a pályázókat kiválogatni, megegyezni 
háromoldalú megállapodással a jelenlegi munkáltatókkal, az illetőket alkalmassági 
vizsgálatra küldeni, mindenkit kivétel nélkül AH-vizsgálatra is el kell küldeni. Amikor 
megjött az AH-tól is a kockázatmentesség, utána tudjuk csak felvenni. Ez néha 6-8 
hónapig eltartó folyamat. Nyilván amíg az üres álláshelyeken nincs senki, addig a 
meglévő állománynak kell azt a munkát is többletmunkában elvégezni, de - mondom 
- szolgálatszervezésileg úgy állunk per pillanat, hogy meg tudjuk oldani, mert a 
pandémiás intézkedések között olyanok szerepeltek például, hogy a tér felszínén lévő 
kapukat bezártuk, ezzel kapunként 2 embert megtakarítottunk. Hogy a 
Látogatóközpont szintén zárva van, ott is megtakarítottunk 4 embert. És akkor hadd 
ne mondjam a díszőröket! Nincs díszőr, jelenleg nincs díszelgési feladat, ők is 
természetesen az objektumvédelemben vesznek részt. Ezekkel a belső 
átcsoportosításokkal tehát folyamatosan el tudjuk látni a feladatot. 

Ami a teszteléseket illeti, tavaly év elején ez a tesztelésdolog nekünk is 
újdonság volt, akkor - talán emlékszik képviselő úr - ráadásul még szabadáras volt a 
PCR-teszt. Az egyik szolgáltató ennyiért adta, a másik annyiért adta. Mi akkor 
kialakítottunk egy olyan eljárásrendet, hogy van egy csapatorvosunk, és akit ő 
nevesített bármilyen okból, vagy lázas volt, vagy kontaktnak tűnt, közvetlen rokona 
megbetegedett, s a többi, mi azokat küldtük PCR-tesztre. Tehát nem rendőri 
végzettséggel rendelkező vezetők döntöttek a dologról, hanem a csapatorvos. 

Ebben nagyon nagyot léptünk előre. Újfajta gyorstesztek jelentek meg; a 
mostani gyorstesztek már nem 50-50 százalékos hatásfokúak, hogy vagy igen, vagy 
nem, hanem a „nem”-et is nagyjából 90 százalékos biztonsággal tudják mondani. 
Ebből van 5 ezer darab nálunk, kiképeztünk 12 fő elsősegélynyújtót, aki ezzel a 
pálcikával a mintavételt el tudja végezni; ezek zömében a személyvédelmi állomány és 
a tűzoltók, akik eleve, „gyárilag” egy magasabb szintű baleset-elhárítási képességgel 
rendelkeznek, és akármikor, itt, napközben is, bárkit le tudunk tesztelni gyorsteszttel. 
Ezt annyira szigorúan vesszük, hogy ha például össze kell jönni valamilyen értekezlet 
vagy egyéb esemény kapcsán, előtte aznap reggel, akik részt vesznek, hiába maszkot 
hordunk, hiába a szociális védőtávolság, egyebek, de akkor is leteszteljük az aznapi 
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résztvevőket. Nagyon jók a tapasztalataink, mert most már eljutottunk egy olyan 
szintre, hogy az állomány saját maga is tudja, hogy ha most kétes a dolog, inkább 
megyek és tesztelek, vagy már be sem jön, és elmegy PCR-tesztre. Tehát a mai napig 
küldünk PCR-tesztre is embereket. 

A rendszerességről annyit, hogy házelnök úr mellett mindennap egy autóban 
minimum egy személybiztosító és egy gépkocsivezető ül. Ennél kisebb légtér nincs, 
nem lehet távolságot tartani, mert egy autó akkora, amekkora. Le is írtuk, hogy ott 
heti szolgálatvezénylésre tértünk át, vasárnaptól vasárnapig tart a szolgálat, és 
minden héten pénteken elküldünk két váltást, hogy ha bárki közülük pozitív lenne, 
akkor legyen egy másik helyette. Szombaton jön meg az eredmény, és vasárnap úgy 
léphet mindig szolgálatba az a páros, hogy 24 órás negatív tesztjük van, és ilyenkor 
teljesen izoláljuk őket. Az alagsorban van egy külön helyiségük, és gyakorlatilag az 
étkezésen kívül nem engedjük meg nekik, hogy kijöjjenek és kontaktáljanak; és 
nyilván a munka, amikor az elnök urat bárhová vinni kell.  

A tesztelésről. Ezt a gyorstesztet, szeretném hangsúlyozni, a Honvédkórháztól 
kaptuk, ingyen. Csak most januárban, a gyorsteszt előtti utolsó hónapban több mint 
800 ezer forintot fizettünk PCR-tesztekre, tehát amelyeket mi rendeltünk el. Úgyhogy 
megbízhatóságban ugyanott tartunk, csak ezt most már gyakorlatilag ingyen tudjuk 
csinálni. Még így is vannak, akiket küldünk a Bajcsy Kórházba; ugye, le van írva az 
anyagban, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk a Bajcsy Kórházzal, és ők 
soron kívül vállalták a mi tesztelésünket. S egyébként meg le a kalappal előttük, mert 
tényleg volt olyan, amikor egy gyanús helyzetben lévő kollégát, és valami harmincan 
voltak vele kontaktok, péntek délután soron kívül 46 emberünket tesztelték úgy, hogy 
ott maradtak, pedig péntek délután ott már bezár ez a PCR-tesztelő hely, de 
megvártak minket, és a szolgálat letelte után még ezt elvégezték. Úgyhogy én 
szeretnék a Bajcsy Kórháznak innen is köszönetet mondani.  

Ami az ez évi adatokat illeti, mert volt róla szó, hogy mik a legfrissebbek: a 
harmadik hullám nálunk is erősebb volt. Az első negyedévben összesen 47 fő volt 
pozitív, és még 10 főt érintett közvetlen családtagok pozitivitása. Összesen 4 fő került 
kórházba, de lélegeztetőgépre senki. Halottunk még, hála istennek, most sincs. Ez az 
első negyedévi adatunk.  

Amit még erről az egész Covid-helyzetről érdemes elmondani. Amikor az 
ember valamilyen egyetemre jár, és úgy általában a különleges jogrendről tanul, s az 
ember utána egy olyan székbe kerül, ahol esetleg ezt a gyakorlatban is meg kell 
csinálni, akkor terveket szövögetünk - ezt válságmenedzselésnek hívják -, különböző 
típusú különleges jogrendi helyzetekre különböző eljárásrendeket kidolgozunk. Ezek 
le vannak írva, ott vannak az ügyelet széfjében; nyilván nem attól függ, hogy éppen 
aznap jó formában van-e egy ügyeletes vagy nem, hogy ez hogyan sikerül, hanem 
előveszi, és lépésenként végigmegy rajta. Mindegyik úgy kezdődik, legyen az 
bármelyik, hogy rendkívüli állapot, szükségállapot, váratlan támadás, megelőző 
védelmi helyzet - a jelenlegi különleges jogrendekről beszélek -, tehát mindegyik úgy 
kezdődik, hogy a parancsnok fogja magát, megnyom egy piros gombot, azt mondja: 
riadó! És akkor végigmegy egy telefonos kiértesítő lánc, mindenkinek kimegy, hogy 
azonnal vonuljon be a szolgálati helyére. Ugye, minden évben tartunk is ilyen 
gyakorló riadókat, meg van adva normaidőre, hogy budapestiek, száz kilométeren 
belül, háromszáz kilométer, s a többi, hogy hány órán belül el kell érnünk a körülbelül 
90 százalékos harckészültséget. Na, ez volt az a különleges jogrend, amikor nem volt 
szabad megnyomni ezt a gombot, mert nem volt szabad összeterelni az embereket egy 
légtérbe, hanem azon kellett meditálnunk, és olyan eljárásrendeket kidolgozni, hogy 
lehetőleg úgy oldjuk meg, hogy ne is találkozzanak egymással az emberek, a lehető 
legkevesebben legyenek itt bent egyszerre. S ha nekem ezt annak idején, amikor az 
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egyetemen én ezt tanultam, valaki ezt mondja, én nevettem volna ezen, hogy ilyen 
nincs. De az élet mindig felülírja ezeket a dolgokat, és ebből nyilván levontuk a 
szükséges tanulságokat: erre a helyzetre is kidolgoztunk válságkezelési terveket, és 
most úgy vagyunk vele, hogy per pillanat ez éppen folyamatban van, hiszen a 
harmadik hullám még itt csapkodja a térdünket, és remélem, hogy ennél rosszabb 
számok már nem fognak születni nálunk. 

Ami pedig Bartos képviselő asszony hozzászólását illeti: köszönöm szépen. Ez 
nagyon fontos, és nagyon jólesik az állománynak a pozitív visszajelzés. Mi mindig 
megpróbáljuk tudatosítani bennük azt, hogy érezzék át annak a súlyát, annak a 
felelősségét, hogy a legfontosabb magyarországi szervezet működésének a 
fenntartásáért dolgoznak. S én is azt látom, hogy egyébként a döntő többség minden 
tőle telhetőt elkövet ennek érdekében. 

Jelentem, elnök úr, befejeztem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor én 

szeretném megköszönni a bizottság nevében a tavalyi munkát, és sok sikert, erőt, 
egészséget, kitartást kívánok a következőkhöz is.  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Miután több hozzászólás nincs, kérdezem, elfogadjuk-e… 
(Jelzésre:) Képviselő úrnak még van? 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egy ügyrendim van: két szavazatom van, 

a sajátom igen lesz, a DK-é tartózkodás - csak hogy az érintettek tudják. 
 
ELNÖK: Rendben. Tehát, tisztelt bizottság, ki az, aki elfogadja az 

Országgyűlési Őrség jelentését? (Hét.) 7 igen. Ki az, aki nem fogadja el? (Nincs ilyen 
jelzés.) Ki tartózkodott? (Egy.) 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

A nyílt ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! A további napirendi pontok megtárgyalására a 93. számú 
teremben kerül sor, a helyünkön. Köszönjük szépen parancsnok úrnak (Tóth László: 
Köszönjük szépen.) és helyetteseinek a részvételét. Viszontlátásra! 

 
(Szünet: 11.21-től 11.26-ig) 

(A bizottság 11.26 és 11.42 óra között zárt ülésen tárgyalt, melyről külön 
jegyzőkönyv készült.) 

 

 

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és Vicai Erika 


