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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/649. szám)
(Lázár János és dr. Kocsis Máté (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

Meghívottak:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői

2. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/616. szám)
(Csampa Zsolt (Fidesz), Básthy Tamás (KDNP), Borkai Zsolt (Fidesz) és dr.
Simicskó István (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

Meghívottak:
Honvédelmi Minisztérium képviselői
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
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Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Básthy Tamás (KDNP) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Kövér László (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Kulcsár József (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig dr. Kocsis Máténak (Fidesz)
Földi László (KDNP) megérkezéséig Borkai Zsoltnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

További résztvevők

Balla Gergő (Jobbik) országgyűlési képviselő
Endrésik Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 38 perc)

Elnöki megnyitó
DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:

Tisztelettel köszöntöm a Honvédelmi és rendészeti bizottság megjelent tagjait, a
munkatársakat, minden kedves vendégünket. Köszöntöm körünkben dr. Gáva Krisztián urat, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát és a teremben ugyan még
nem látható, de itt, a közelben tartózkodó Simicskó István államtitkár urat.

Tisztelt Bizottság! Jó szokásunkhoz híven kérem, hogy a Házszabály 68. § (2)
bekezdése alapján Balla és Endrésik képviselő uraknak ügyrendi javaslatban adjuk meg a
hozzászólási jogot. Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. Kérem, hogy aki egyetért ezzel,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Elfogadtuk.

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség megállapítására kerül sor. Tizenkét fő
személyesen jelen van. Helyettesítési megbízást öt fő adott: Földi Lászlót Borkai Zsolt,
Kulcsár Józsefet Bíró Márk, Básthy Tamást Csampa Zsolt helyettesíti, Simon Miklóst én
magam helyettesítem, Kövér Lászlót pedig Mátrai Márta képviselő asszony helyettesíti. A
helyettesítésekkel együtt a bizottságunk 17 fővel határozatképes.
A napirend ismertetése és elfogadása

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs
változás. Az 1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény módosításáról szóló T/649. számú törvényjavaslat általános vitája, illetve az arra való
alkalmasság megállapítása. A 2. napirendi pont a katonai és rendvédelmi felsőoktatási
intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló '96. évi XLV. törvény
módosításáról szóló T/616. számú törvényjavaslat általános vitája.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. Aki
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki az, aki ellene van? (Szavazás.) Ki tartózkodik?
(Szavazás.) Iváncsik alelnök úr tartózkodott.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
T/649. számú törvényjavaslat (Lázár János és dr. Kocsis Máté (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) Általános vita

Az 1. napirendi pont tárgyalását megnyitom. Kijelölt bizottságként csak a
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk, ugyanis a Házszabály
39. § (3) bekezdése szerint a rendkívüli ülés napirendjére javasolt képviselői önálló indítvány
külön döntés nélkül az Országgyűlés tárgysorozatára kerül. Egyik előterjesztőként úgy
gondolom, hogy a módosítás iránya és elve egyértelműen kiolvasható az indoklásból,
ekképpen szóbeli kiegészítéssel nem élek.

Kérdezem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselőjét, tud-e kormány-
vagy tárcaálláspontot közvetíteni. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának ismertetése
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium): A kormány a javaslatot nem tárgyalta. Tárcaálláspontot tudok mondani. A
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatja a módosítást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendi pont vitáját megnyitom: kérdések,
javaslatok, hozzászólások, vélemények. (Jelzésre:) Iváncsik alelnök úr, parancsoljon!
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Hozzászólások
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Kérdést szeretnék feltenni, amelynek

a lényege az, hogy azon túl, hogy messzemenően nem értek egyet a javaslattal, nem igazán
értem, hogy mitől olyan sürgős most ennek a törvényjavaslatnak vagy
alkotmánymódosításnak a tárgyalása. Nagyon furcsa, hogy minden hétre jut egy
alkotmánymódosítás. Van-e valami praktikus, egészen közeli politikai célja, oka annak, hogy
ilyen sebességgel kell már megint egy törvényjavaslatot tárgyalni?

ELNÖK: Mint az alkotmánymódosítás indoklásából kiderül, ez régóta rendezetlen
probléma. A sürgősséget talán a közelgő önkormányzati választások is indokolhatják.
Egyébként pedig ez a normaszöveg-módosítás semmilyen olyan alkotmányossági aggályt
nem vet fel véleményem szerint, amely ne tenné lehetővé a mostani tárgyalását.

Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca sem tud ilyen kifejezett, közvetlen politikai indítékokról.

ELNÖK: Balla képviselő úr, parancsoljon!

BALLA GERGŐ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Államtitkár Úr! Amikor megláttam a honlapon ezt az alkotmánymódosítást, kicsit megakadt a
szemem, szívem majdnem megállt, mert ahogy benne volt ez a 4. pont az alkotmányban,
szerintem az úgy tökéletesen jó volt. Én nagyon érdekesnek tartom azt, hogy ötéves
időintervallumig valakiket kizárjunk abból, hogy politikai pályán induljanak, főleg úgy, hogy
ha már nem is tagja egy szervezetnek. Az úgynevezett rendszerváltás óta én nem tapasztaltam
ilyen dolgokat, és nem is láttam, hogy ebből bármikor is probléma lehetett volna. Nem
hiszem, hogy tömegével előfordultak ilyen dolgok, hogy ezt most bele kellene tennünk.
Annyira folyamatosan, szinte ötpercenként módosítjuk már az alkotmányt, hogy jobb lenne,
ha az önkormányzati választások utánra, ahogy mondta Orbán Viktor miniszterelnökük, akkor
próbálnánk meg ezekre sort keríteni, hogy jobban át tudjuk beszélni a dolgokat, mindenkinek
legyen ideje. Legyen ideje azoknak is nyilatkozni erről a dologról, akikről szól valójában,
akiket ki akarunk zárni öt éven keresztül a közéletből.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Tóth képviselő úrnak. Parancsoljon!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Koromnál
fogva nagy valószínűséggel, meg a múltamból egy-két dologból adódóan valószínűleg
nagyobb rálátásom van erre a műfajra, mint ifjú képviselőtársamnak. Én azt mondom, ennek
húsz évvel ezelőtt kellett volna megszületnie, az ilyenfajta módosításoknak. Biztos, hogy volt
oka, hogy akkor ezek nem történtek meg, és én magam is személyesen ismerek olyan
emberkéket, akik bizonyos szolgálatok köréhez tartozó emberekként politikai szereplőkké
váltak, meghatározó szereplőkké. Csak emlékezzünk a D-209-esre, meg sok minden másra
lehetne még emlékezni, akiket automatikusan ki kellett volna zárni a teljes politikumból!
Tehát nemhogy ez túl korai, sőt nagyon is elkésett.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Dr. Harangozó Tamás képviselő úr, öné a szó.
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Én is kérdezhetném, hogy
akkor most hogyan kerül a csizma az asztalra, de az általános vitára alkalmassággal
kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy nemzetközi kitekintése volt-e a javaslattevőknek,
tudnak-e bármilyen példát mondani arra, hogy európai demokratikus köztársaságokban vagy
európai demokráciákban hasonló választójogi korlátozást bárhol megengedne magának a
kormány, akármilyen többsége is van. S tényleg szeretném tudni, mi indokolja ezt, hogy ezt
itt most azonnal meg kell változtatnunk az alkotmányban, ami szerintem egyébként a passzív
választójogot olyan mértékben korlátozza, ami teljesen ellentétes a szükséges és arányos
korlátozással, semmilyen indokát nem látom. Ha viszont van, azt szeretném kérdezni,
visszatekintve az előbbi felszólalásra is, hogy ez hogyan áll összefüggésben, mondjuk, Pintér
Sándor ’98-as kormánytagságával, ahol ő két évvel a nyugdíjazása, illetve az aktív szolgálata
után a Magyar Köztársaság belügyminisztereként végzett nagyon kemény politikai
tevékenységet is. És akkor szeretném kérdezni, nem egészítjük-e ki ezt az
alkotmánymódosítást a kormány tagjaira is, hogy akik például ilyen jogviszonyokban voltak,
ők soha ne lehessenek a kormány tagjai – akkor ez egy nagyon következetes javaslat lenne.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Európai összehasonlításban nem ismeretlen a passzív választójognak az ilyen
módon történő korlátozása fegyveres testületek és/vagy rendvédelmi szervek esetében. Nem
indulhatnak a választásokon e szervezetek tagjai például Észtországban, Görögországban,
Lettországban, Litvániában, Máltán, Spanyolországban. Eltérő a szabályozás, van, ahol a
parlamenti választásokon, van, ahol az európai parlamenti választásokon, van, ahol egyiken
sem indulhatnak. A másik variáció pedig, amikor összeférhetetlenséget keletkeztet az e
szervezetekben betöltött tagság, ebben az esetben utólag kell megszüntetni a megválasztott
képviselőknek ezt a fajta összeférhetetlenséget.

ELNÖK: Harangozó képviselő úr, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Amit legalábbis én olvastam, azok szerint ez
objektíve nem fedi a valóságot, amit helyettes államtitkár úr válaszolt. Olyan megoldást én
nem látok, ahol már nem aktív, tehát vagy nyugdíjba vonult, vagy a szolgálati jogviszonyát
megszüntetett személyekkel kapcsolatban ilyen szabályozás van. Amiről ön beszél Európában
több helyen, az az aktív szolgálati jogviszonnyal rendelkezőkre vonatkozik; a nyugdíjba
vonultakra vagy a szolgálati jogviszonyukkal elvesztettekkel kapcsolatban legyen kedves
mondani egy konkrét példát, ahol ilyen szabályozás van.

Köszönöm.

ELNÖK: Borkai Zsolt képviselő úr, parancsoljon!

BORKAI ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, az a kérésem,
hogy pontosítsuk ezt az alkotmánymódosítást. Ez azt jelenti, hogy a törvény 8 napon belül
hatályba lép; aki 5 éven belül hivatásos állományban volt, 2010-ben az önkormányzati
választásokon nem lehet akkor ezek szerint jelölt, vagy azt jelenti, hogy aki még most
hivatásos állományban van, ahogy az alkotmánymódosítás hatályba lép, onnan kezdve
számítjuk az egész rendszert? A kérdésem tehát az, hogy aki mondjuk, 2007-ben még
hivatásos állományú tag volt, és 2010-ben önkormányzati választáson szeretne indulni, ő
indulhat-e vagy nem.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úr!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem. Tehát ezt a szélesebb értelmezést kell alkalmazni. Aki tehát korábban 5
éven belül volt a szervezetnek a tagja, már az sem indulhat az önkormányzati választáson
2010-ben.

ELNÖK: Harangozó képviselő úr, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bocsánat, de továbbra sem kaptam választ a
kérdésemre.

ELNÖK: Helyettes államtitkár úr!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Aminek ebben a kérdésben az európai szabályozásban utána tudtunk nézni,
arra válaszoltam.

ELNÖK: Borkai képviselő úr, parancsoljon!

BORKAI ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr, ügyrendileg én szeretnék
szünetet kérni.

ELNÖK: Ezzel abszolút egyetértek. Szünetet rendelek el.

(Szünet: 9.50 - 10.15
Borkai Zsolt a szünetben távozik az ülésről.)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkánkat. Az 1. napirendi pont vitája
zajlik. Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Nem beszéltünk erről, de azt gondolom, hogy
egy picit nyíltabban is kell beszélni a törvény, illetve az alkotmánymódosítás szándékáról. Az
alkotmánymódosítás alapvető szándéka az volt, hogy létrehozzanak egy lex Jobbik, kicsit
MSZP-törvényt, amely alapján volt rendőrök adott esetben nem indulhattak volna
önkormányzati választáson. Nyilvánvalóan ez a szándék most is így van. Az értelmezés
azonban Borkai Zsoltot nyilvánvalóan megzavarhatta, mert hiszen, ő öt éve még hivatásos
katona volt. Ez azt jelenti, hogy ha ezt a törvényt elfogadja a parlament, akkor ő sem indulhat
sajnálatos módon Győr város polgármesteri címéért. Az iménti közjáték gyakorlatilag erről
szólt. Azt mutatja ez is, a törvénytervezet benyújtása, ahogy az egészet csinálták, hogy a
nemzeti együttműködés rendszerében a hirtelen kapkodás egy vezérlő elv, ahol nincs
átgondolva, ahol az Igazságügyi Minisztérium képviselője is kicsit pironkodva kell mondja
azt, hogy ilyen törvény persze nemigen van a világon másutt. Olyan van, hogy valóban a
szolgálati viszonyban állókat tilalmazzák, hogy ilyen típusú közfeladatot lássanak el. Nem jó!
Tényleg nem jó, ha törvényeket ilyen módon fogalmaznak meg. Nem jó, ha ilyenfajta
kezdeményezést tesznek, nagy valószínűséggel egyébként ez nem is állja meg a nemzetközi
jogítészek próbáját, bárhol nagy valószínűséggel elbukna.
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Amit mondani szeretnék, az az, hogy vonják vissza. Ez a legkorrektebb. Azt azért nem
lehet csinálni, hogy most berakják, hogy kivéve Borkait, mert az azért mégis kínos volna. Egy
tanulsággal több, hogy ilyet nem lehet csinálni.

Ami Tóth Gábor képviselőtársam D-209-ét illeti, szeretném kérni, hogy Schmitt Pállal
és Martonyi Jánossal is beszélje meg ezt a kérdést, és akkor ennek fényében és tükrében nagy
valószínűséggel érdemes volna beszélni a közszereplésről és arról a kötelemről, ami itt és
most megvan. Mi nagyon támogatnánk önöket abban, hogy ezt a törvényt vonják vissza. Ha
ezt nem tennék, akkor teljesen természetesen ízig-vérig, minden ínunkkal ellene leszünk.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés van-e? (Jelzésre:) Tóth képviselő úr,
parancsoljon!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak a személyes érintettség
okán szólnék. Azt hiszem, nem kellene összekeverni a vízibiciklit a nagykabáttal, mert a D-
209-es adott esetben egy titkosszolgálatokhoz kapcsolódó valamiről szól. Hogy valaki az
MSZMP-nek tagja volt vagy egyebek, abból pedig aztán van bőven minden pártban, tehát
nem hiszem, hogy kettőnek paralel kellene futnia.

Hogy pedig kit milyen szinten érintenek ezek a várható intézkedések, bizony-bizony a
saját házunk táján is lehet, hogy a söprű esetleg majd lecsap egy-két helyre, de hát ez a saját
szocproblémánk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Iváncsik alelnök úr, parancsoljon!

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt gondolom Juhász
Ferenc képviselőtársamhoz hasonlóan, hogy az egyetlen - nem megoldása, de a legkisebb
kárral járó - lépés az lehet, ha visszavonják a benyújtott javaslatot. Teljesen jól látható, hogy
milyen káros lenne, ha például Borkai Zsolt nem indulhatna a választáson, de itt nem az ő

személyéről van szó. Arról van szó, hogy hozzá hasonló nagyon derék, korábban hivatásos
szolgálatot teljesítő magyar állampolgárokat méltánytalanul és nemzetközi értelemben
példátlanul fosztanának meg a passzív választójoguktól. Minden érzékem tiltakozik ellene,
hogy ezt megtehessék. Természetesen - mint látjuk - sok mindent megtehetnek, akár
visszamenőleg is lehetne érvényesíteni, parlamenti mandátumokra is érvényesíteni lehet.
Lehetne visszamenőleg, fel lehetne szólítani olyan parlamenti képviselőket, akik korábban
hivatásos szolgálatot teljesítettek, hogy mondjanak le a mandátumukról - nem akarom ezt a
sort folytatni. Nyilvánvalóan az egyetlen létező, elfogadható megoldásnak a benyújtott
javaslat visszavonását tekintem.

ELNÖK: Borbély Lénárd képviselő úr, parancsoljon!

BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem
szeretnék elmenni abba az irányba, hogy a bizottság egyik tagjáról vagy bármely képviselőről
szóljon ez a vita, hanem egy más megközelítést szeretnék mondani. Egyetértek sok
mindennel, ami előttünk elhangzott. Nyilvánvalóan mindenkit, minden pártot érinthet, kit
jobban, kit kevésbé ez a benyújtott törvényjavaslat. Én abból a megközelítésből vizsgálnám,
hogy a törvények és a törvények szelleme szerint a hivatásos állomány függetlenségét
biztosítani kell. Véleményem szerint ez az alkotmánymódosítás ezt a szándékot képes
erősíteni. Én éppen ezért általános vitára alkalmasnak tartom.

ELNÖK: Endrésik képviselő úr, parancsoljon!
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ENDRÉSIK ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót. Rögtön sejtettem, amikor megláttam
ezt a törvényjavaslatot, hogy miről van szó, és Juhász Ferenc képviselőtársam ki is mondta,
hogy mi van a háttérben. Mi is azt mondjuk, a Jobbik részéről azt mondhatom, hogy nem
támogatjuk ezt a törvényjavaslatot. Én is azt tanácsolom, hogy vonják vissza ezt az
előterjesztést. Hát, ha nem, akkor igen hosszú éjszaka elé fogunk nézni. Köszönöm szépen.
(Derültség. - Közbeszólás: Egyszer vége lesz az éjszakának is.)

Dr. Kocsis Máté válaszai
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy néhány szóban reagáljak az

elhangzottakra és a hosszú éjszakával való fenyegetésekre is. Fenyegettek már minket hosszú
éjszakával. Válasszuk ketté! Abban tökéletesen egyetértek, hogy adott esetben Győr városa
borzasztóan rosszul jár, ha nem Borkai Zsolt a polgármester. Ugyanakkor a szándék
megfogalmazódása nyilvánvalóan abból az irányból ered, hogy azok a személyek, akik az
említett rendvédelmi szervek dolgozói voltak, nyilvánvalóan olyan információkkal
rendelkezhetnek, olyan kapcsolatrendszerrel, befolyással, amelyek akár félelmet is kelthetnek
vagy befolyásolhatják a független politikai döntés felelősségét olyan irányba, amely irány -
Tóth képviselő úrral teljesen egyetértve - már az elmúlt húsz évben megszüntetésre kellett
volna, hogy kerüljön. (Balla Gergő távozik az ülésről.)

Én nem adnék ennek ilyen nevet, hogy lex MSZP meg lex Jobbik meg lex Doszpot
meg mindenféléket, hiszen látják, hogy ahogy elhangzott és önök is szóvá tették, ez akár lex
Fidesz is lehetne. Éppen ezért tartom viszonylag objektívnek.

Azt gondolom, a hosszú éjszakának azért van haszna, mert tény, hogy hosszas vitára
érdemes ez az alkotmánymódosítás. Ugyanakkor az általános vitára való alkalmassága,
amelynek a feltételeit az előző ülésen is már ismertettük, ebből az elhangzott
szempontrendszerből, amelyet önök is felvázoltak, nem vitatható. Egyetértve Borbély Lénárd
képviselő úrral, magának az általános vitára való alkalmasságnak az elfogadását én
önmagában problémásnak nem látom.

A napirendi pont vitája még mindig folyik. Kérdések, vélemények, hozzászólások?
(Nincs jelentkező.) Ha ilyen nincs, a napirendi pont vitáját lezárom.
Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérdezem, a tisztelt bizottság tagjai
közül ki az, aki a javaslatot támogatni tudja. (Szavazás. – 12 igen.) Ki az, aki ellene van?
(Szavazás. – 3 nem.) Bár már nem lehet ilyen, megkérdezem, ki az, aki tartózkodott.
(Szavazás. – Nincs tartózkodás.) Köszönöm szépen.

A vitára való utalás kapcsán annyi kiegészítést még hadd tegyek Endrésik képviselő

úrnak, hogy a részletes vitára kedden este kerül sor a plenáris ülésen. Így ha módosító javaslat
érkezik, akkor a keddi plenáris tárgyaláson az általános vita lezárását követően, kedden
körülbelül 15 órára kerül bizottsági tárgyalásra.

Javaslom, hogy bizottsági ajánlásunk szóban hangozzék el, és javaslom, hogy Borbély
Lénárd képviselő úr legyen a bizottság előadója.
A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/616. számú
törvényjavaslat (Csampa Zsolt (Fidesz), Básthy Tamás (KDNP), Borkai Zsolt (Fidesz) és
dr. Simicskó István (KDNP) képviselők önálló indítványa) Általános vita, első helyen
kijelölt bizottságként

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a 2. napirendi pontunkat. Megadom a szót az egyik
előterjesztőnek, Csampa Zsolt alelnök úrnak; és nagy szeretettel köszöntöm Simicskó István
államtitkár urat, a Honvédelmi Minisztériumtól.

Csampa alelnök úr, öné a szó, parancsoljon!



- 12 -

Csampa Zsolt szóbeli kiegészítése
CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt

Bizottság! A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és
hallgatóinak jogállásáról szóló törvény módosítására tettünk javaslatot képviselőtársaimmal,
figyelembe véve egy koncepcionális felülvizsgálat lefolytatásának indokoltságát is. S azt csak
jelezném, hogy a legsürgősebb változtatásokat tartalmazza ez a mostani módosító javaslatunk.

Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa a benyújtott módosítási javaslatunkat.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt a vitát megnyitom, annyit szeretnék elmondani,
hogy az általános vitára való alkalmasságról döntünk.

Kérdezem a Honvédelmi Minisztérium képviselőjét, dr. Simicskó István államtitkár
urat, tudja-e a kormány vagy a tárca álláspontját közvetíteni. Államtitkár úr, parancsoljon!

A kormány álláspontjának ismertetése
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen,

természetesen. A kormány támogatja az előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirend vitája következik: kérdések, hozzászólások?
Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

Hozzászólások
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Honvédelmi Bizottság! A mostani

árvízhelyzet is meg valószínűleg még egyéb katasztrófahelyzet is képes bizonyítani azt, hogy
sok emberi erőforrásra, sok emberi kézre van adott esetben szükség a katasztrófák
megakadályozására vagy következményeinek elhárítására. Egyszerűen azért, mert vannak
bizonyos dolgok, amit képtelenség gépesíteni és képtelenség géppel megoldani. Éppen ezért
mi sem természetesebb valószínűleg a közvélemény és a politikus számára, semmint hogy
azokat a leendő rendőröket, katonákat is bevonja ezek megakadályozásába, illetve a
katasztrófák következményeinek elhárításába, akiknek később ez egyébként hivatásszerűen is
feladata lesz. Nincs vele probléma.

Noha a jogállásukról szóló törvényt egy nagyon-nagyon széles társadalmi egyeztetés
előzte meg, annak idején nekem személyesen ehhez volt némi közöm, akkor a jogalkotó nem
gondolta azt, hogy lehet olyan helyzet, amelyben szükség van ilyen hallgatók és hallgatói
munka bevonására. Én és azt hiszem, a frakcióm elfogadhatónak tartjuk azt a szándékot, hogy
ez változzék, aszerint, hogy ők a következőben rendkívüli helyzetben, rendkívüli
szituációban, alapos megfontolás után részt vehessenek a katasztrófavédelemben és -
elhárításban.

Ugyanakkor ismerjük a magyar természet időrendjét, amely a nyár kellős közepére a
legritkább esetben prognosztizál kikerülhetetlen árvízi védekezést és mást. Éppen ezért azt
gondolom, hogy talán indokolt lehetett volna végiggondolni alaposabban ezt a
törvénytervezetet, mert noha a szándéka és a célja rendben van, a megfogalmazásával van
probléma. Az a probléma példának okáért, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy a
honvédelmi miniszter egyedi döntése hogyan lesz érvényes a rendőrtiszti főiskola
hallgatóinak kirendelésére. Nem rendelkezik erről például ez a szabály.

Van más bibije is, ami apróságnak tűnik, és valószínűleg a részletes vitában
orvosolható, de nyilvánvalóan az látszik, hogy a katasztrófaelhárítás rendszerében primátusa a
mai kormányzati struktúrában a belügyminiszternek van. Ráadásul a katonai és rendvédelmi
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felsőoktatási intézményekben, a szakképző intézményekben a hallgatók többségét is, mert
azok többen vannak, mint a katonai ágon, a belügyminiszter felügyeli.

Ugyanakkor a védelmi miniszternek adjuk azt a fajta jogosítványt, amit. Ez nagy
valószínűséggel végiggondolandó és kezelendő. Megjegyzem, garanciális elem lenne, mint
ahogy a kormány képes vészhelyzetet hirdetni, hogy ha nem egy miniszter egyedi döntéséről
lenne szó, hanem adott esetben a kormányzat vészhelyzetről szóló döntése involválná azt is,
hogy a hallgatóknak kell ilyen akcióban részt venni. Még egyszer mondom, garanciálisabb
lépésnek tekinthető. Ha ez végiggondolható az önök részéről, akkor itt is azt szeretném
ajánlani, hogy lehet, hogy két nappal tovább, de egy korrektebb és tisztább törvényt sikerül
elfogadni, mintha nagyon gyorsan kapkodunk. Éppen ezért azt javaslom, hogy egyrészt a
kormány gondolja végig, hogy a katasztrófavédelem irányításával összefüggésben az itteni
mozgósítással hogyan és miképpen van összhangban - szerintem nincsen -, másrészt ha úgy
vélik, akkor ehhez adjanak be módosítót vagy legyenek kedvesek egy picit halasztani ezt a
törvényt, illetve a javaslatokon módosítani, és akkor egyébként egy konszenzussal
elfogadható a törvény tervezete.

Befejezésül: nagyon elkerülendő az, hogy az árvízben és az árvízi védekezésben
minden egyes, a védekezésben részt vevő szerv kitüntesse magát a legeslegfontosabb,
leghősiesebb és a leginkább védekező szervnek. Ez valószínűleg egy össznemzeti és
összkormányzati feladat, amelyben a kormánynak, minden civilnek és teljesen természetesen
az önkormányzatoknak feladata van. Nem jó az, ha ezzel egymást folyamatosan butítjuk és
egyébként meg ki-kitüntetgetjük. Egy példát szeretnék elmondani, és őszintén mondom, nem
a mostani miniszter vagy államtitkárának a kritikájára, mert ez előfordulhatott volna az
elődjével is és a következővel is. A mostani árvízi védekezésnél az egyik településen
rendőrök voltak kivezényelve. Hírvivő jött lihegve, hogy a honvédelmi miniszter
meglátogatná az ott éppen már négy napja semmit nem tevő katonákat. Erre a rendőröket
visszavezényelték a gátról, a katonákat ki, a miniszter úr eltöltött 15 percet, gratulált a hősi
védekezőknek, eljött, a katonákat visszarendelték, a rendőröket meg vissza. Négy nap alatt ott
a katonák mintegy 25 percet dolgoztak mindaddig, amíg a miniszter úr ott, a helyszínen volt.
Nem a miniszter tehet róla, még egyszer mondom, ezt nagyon szeretném aláhúzni, mert ő

ilyenkor gyakorlatilag egy rendszerben mozog. De azt mindenféleképpen, hogy ott volt iksz
darab katona, aki nem csinált semmit, majd utána a látvány kedvéért pedig egy ilyen
csapatmozgást hajtottak végre. Biztosan ez is elkerülhető és el is kerülendő a későbbiekben,
de sokkal inkább az volna a jó, ha a védekezésben, az elhárításban volna egy világos,
egyértelmű működési rend. Szerintem ez a kormányhoz telepíthető, ugyanúgy az azzal
kapcsolatos kötelmek kijelölése is a kormányhoz telepíthető.

Ezzel együtt is a célokkal, a szándékokkal egyetértve ha ezeket a módosításokat
végrehajtják benne, akkor mi támogatni tudjuk a törvényjavaslatot annak ellenére, hogy ez
sem volt egyeztetésen, nem járta be azokat a fórumokat, amelyeket ilyenkor törvényszerűen
be kellene járnia egy egyeztetésnek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon!

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt
Juhász volt miniszter úr, azt gondolom, hogy a katonákat úgy titulálni, hogy semmittevés, ezt
önmagában, ne haragudjon, visszautasítom a katonák nevében is. Elképesztő az, hogy egy
volt honvédelmi miniszter katonákról így vélekedjen. Ha pedig a továbbiakban a
polgármestereket vagy éppen az árvízi védekezésben részt vevő szervezeteket megkérdezzük,
akkor akár a rendvédelmi szervek, akár pedig a katonák munkájáról maximálisan pozitív
vélemény alakult ki. Soha senki nem nyilatkozott a tekintetben, hogy mondjuk a katonák
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semmit nem csináltak, akár mondjuk a miniszter úr kapcsán mondjuk 15 perces cserét
hajtottak volna végre. Ennyit a politikai hozzászólásról, és elnézést érte.

A törvényjavaslatra visszatérve úgy gondolom, hogy a törvényjavaslat 2. §-a elég
egyértelműen különválasztja mind a honvéd tiszti alapképzésben, mind pedig a rendvédelmi
felsőoktatási intézményben tanuló ösztöndíjasokat. Innentől kezdve viszont valószínűleg nem
a honvédelmi miniszter fogja kivezényelni a rendőrtiszti főiskolásokat, hanem természetesen
a belügyminiszter úr. Csak zárójelben jegyezném meg, hogy én azért megfutottam a körömet,
és a BM is támogatja ezt a törvényjavaslatot. Ha esetlegesen ez az ön által vélt probléma,
hogy a honvédelmi miniszter kezében lenne minden, ha ez tényleg kiolvasható lett volna a
törvényből, akkor úgy gondolom, a BM részéről is jelezték volna az aggályokat és a
problémájukat. Röviden ennyit szerettem volna reagálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Simicskó államtitkár úr, parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr. Köszönöm szépen a bizottságnak a nyitottságot és a támogató szándékot. Azt
hiszem, ebben semmiféle politikai cél nem mutatkozik. Azt hiszem és meggyőződésem, hogy
ez egy össznemzeti ügy, hiszen a legfontosabb, hogy ha bajban van az ország, akár természeti
katasztrófa, akár bármilyen más probléma merül fel, akkor minél gyorsabban és
hatékonyabban fel lehessen lépni a veszélyekkel szemben. Juhász Ferenc képviselő úr utalt
arra, hogy bizonyos helyzetekben - itt elsősorban a szükségállapotra, valamint a
veszélyhelyzetre utalnék - valóban szükség van a Magyar Honvédség erőire, szükség van más
erőkre is. Egy olyan kivételes kiváltságban "részesültek" a felsőoktatásban tanuló hallgatóink
mind a Honvédség részéről, mind a rendőrség részéről, hogy ők nem vehettek részt a mentési
munkálatokban.

Az elmúlt években megtapasztaltuk mindannyian, és ismerjük pontosan a számokat,
milyen mértékben, milyen módon csökkent le a Magyar Honvédség létszáma. Azt is tudjuk,
hogy 17 tartalékosunk van. Tehát nyilván ha nem ilyen állapot lenne, akkor valószínűleg nem
kellene egy ilyen típusú módosítást alkotnunk a törvényben, de mivel kis létszámú a Magyar
Honvédség és nincsen tartaléka, ezért szükség lehet baj esetén a hallgatói állományra is.
Szerintem a Magyar Honvédségnek, az egyetemnek, a hallgatóknak is használ, ha baj esetén
ott vannak, és ezen keresztül mind az egyetem, mind pedig a Magyar Honvédség, mind a
rendőrség presztízsét, tekintélyét, nélkülözhetetlenségét sugallják a társadalom felé.

Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák az előterjesztést. Nyilván lehetne
ezt még jobban pontosítani, lehetne különböző módosító javaslatot benyújtani hozzá. Arra
szeretném felhívni a bizottság igen tisztelt tagjainak a figyelmét, hogy az időtényező valóban
egyesek részéről sürgetően jelentkezik. A kormánynak az a szándéka, hogy ezt az
előterjesztést támogassa pont azért, mert augusztus közepétől, augusztus végétől ismételten
esőzések várhatók, tehát nincs kizárva annak a lehetősége, hogy újabb árvizek sújtják az
országot, ezért nem szeretnénk elkövetni olyan mulasztást, amely több száz vagy több ezer
ember bajba jutását elősegítené.

Azt hiszem, hogy ha ezt most a bizottság támogatja, akkor azt helyesen tenné.
Helyesen tenné, ha az Országgyűlés is minél gyorsabban meghozná ezt a döntését. Ezt
követően pedig egy nyugodtabb időszakban célszerű azokat a pontosításokat, módosításokat
elvégezni, amelyeket akár Juhász Ferenc képviselő úr, akár mások elmondtak. Kérem a
támogatását.

ELNÖK: Köszönjük. Tóth Gábor képviselő úr, parancsoljon!
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TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tökéletesen egyetértve az
előterjesztés szellemével, azt elfogadásra javaslom. Ez az első mondatom.

A másik pedig az, hogy Mikszáthot és Moldovát is megihlető esetek zajlottak az
elmúlt hónapokban sajnos sok helyen. Én nemcsak innen föntről, a parlament magasságából,
hanem falusi polgármesterként alulról is látom az egészet most már idestova négy esztendeje.
Totális a káosz. Volt olyan polgármester, aki úgy eltűnt, mint az a bizonyos aranyruha '45-ben
- nem tudta, hogy mi a dolga vagy éppen mit kellene csinálnia. Tehát az egész törvény úgy en
bloc a katasztrófákkal és egyebekkel kapcsolatosan szerintem majd korrekten, nyugodtan
végiggondolandó, hogy mi a dolga a polgármesternek, a jegyzőnek, mindenkinek, mert oda
van tolva a polgármestereknek, aztán csinálj, amit akarsz. Aki ijedtebb volt, az elszaladt, aki
bátrabb, az beleszaladt a vízbe. Tehát ezt az egész katasztrófatörvényt mint olyat valahol a
helyére kellene pakolnunk, mert megjelentek ugyan a mi esetünkben is a Galga völgyében a
katasztrófavédelem emberei, akiknek hatáskörük, jogkörük vajmi kevés volt, de ha adott
esetben regnáló országgyűlési képviselőként nem futkározok a Galga-patakban, akkor nem
biztos, hogy a közútkezelő emberei időben kijöttek volna és átvágták volna azokat az utakat,
amelyek ahhoz kellettek, hogy településrészeket például Galgamácsán mentesítsünk a víz
alól. Itt tehát egy nagyfokú szervezetlenség és káosz látszik, ezt tapasztalom én onnan lentről.

Egy tehát biztos: amilyen vidám időket élünk, és a mindenkori Fidesz-kormány idején
cunamin kívül szinte minden bekalkulálható, erre az esztendőre vannak még előre jóslások,
amelyeket reméljük, hogy nem kell megélnünk, de nem baj, ha felkészülünk. Én maximálisan
támogatva ezt a szellemiséget, kérem is majd az illetékes bizottságainkat, gondolják végig,
hogyan lehetne ezt korrekten helyrepakolni. Mert harminc éve nem használt szivattyúk ott
vannak elhajigálva, a kutya nem törődik vele; a gumicsizmákat megszámolták, de a szivattyúk
és egyéb technikai eszközök, amelyek az önkormányzatnál vannak, semmiféle rendszerbe
nincsenek beillesztve, egyszerűen senki nem törődik velük átgondoltan.

Köszönöm szépen a szót, elnök úr, ennyit kívántam hozzátenni.

ELNÖK: Köszönöm. Juhász Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Két mondatot szeretnék mondani. Tisztelt Alelnök Úr!
Tőlem áll aztán a legtávolabb, hogy a Magyar Honvédség állományát bántsam. Tisztelettel
kérem, hogy mielőtt véletlenül vagy okkal félreértelmez gondolatokat, legyen kedves
megtekinteni a jegyzőkönyvben: véletlenül sem mondtam volna dehonesztálót a katonákra.
Azt mondtam, hogy volt olyan település, ahol nem tudtak négy napig mit kezdeni a
katonákkal. Ez meg tényszerű. Éppen ezért ezt kikérni nem illik, nem ildomos. Még egyszer
mondom, távol áll tőlem, hogy bántsam őket.

Köszönöm.

ELNÖK: Endrésik képviselő úr, parancsoljon!

ENDRÉSIK ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Teljes mértékben
egyetértek Tóth Gábor képviselőtársam gondolataival: az árvízi védekezés egész rendszerét át
kell majd gondolni, mert nem működik hatékonyan. (Tóth Gábor: Így van.) Ez tényleg egy
távolabbi feladat. Viszont ezt az indítványt teljes mértékben támogatni tudjuk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: A napirendi pont vitájában Farkas Zoltán, parancsoljon!

FARKAS ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy
látszik, ebben teljes egyetértés bontakozik ki, ami teljes mértékben fontos is. Hiszen maga a
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védekezés kizárólag akkor szervezhető meg, amikor nem kell védekezni. Akkor, amikor
védekezni kell, már felkészültnek kell lenni. (Dr. Simon Miklós megérkezik az ülésre.)

Az azonban, hogy az előterjesztés miért fontos és miért támogatandó, elsősorban azért,
mert egyszerre jelen lévő erőket lehet pillanatok alatt csoportosítani a védekezés helyére, és
az elsők lehetnek ezek a felsőoktatási intézmények, amelyek a hallgatóikat oda tudják
küldeni, és lássuk be, a tanulmányaik miatt a felkészültségük lényegesen magasabb szintű, és
lényegesen gyorsabban megoldható helyben, mint azoké, akik ilyen jellegű védekezésben sem
a tanulmányaikban, sem a gyakorlatban nem vettek részt. Azért is tudom támogatni, mert
különösen azokon a területeken, az országnak azokon a részein, ahol tízévenként vészhelyzet
szintjén az árvizek sajnos be vannak kalkulálva – ilyen Borsod, de ilyen Békés megye is –,
valóban átfogóan kell a kérdést kezelni, hiszen a védekezés rendszere megvan
Magyarországon, azonban bebizonyosodott, hogy akkor, amikor ilyen, az átlagos árvíznél
nagyobb veszélyhelyzetbe kerül az országnak egy-egy része, akkor sajnos ez nem mindenben
megfelelő. Ez nagymértékben összefügg azzal is, ami az elmúlt időszakban elmaradt vagy
szabálytalanul történt meg, hogy nincsenek meg azok a védművek, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfelelően tudjunk védekezni, holott behatárolható az a vízmagasság, amely
egy-egy vízgyűjtő területen leesett csapadék esetén védekezésre készteti az ott élő embereket.

Magát az előterjesztést általános vitára alkalmasnak tartom, azzal viszont egyetértek,
hogy egy teljesen átfogó védekezési rendszert kell kidolgozni. Tudják a polgármesterek,
tudják a megyei védelmi vezetők, hogy egy-egy ilyen helyzetben mi a feladatuk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon!

Dr. Simicskó István válaszai
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen,

elnök úr. Köszönöm szépen a sok hasznos tanácsot a kormány számára. Megfontolás tárgyát
képezi, azt hiszem, az a bölcs gondolat, amely elhangzott az előbb, mégpedig úgy fordítanám
le, hogy valóban arra kellene törekednünk, hogy árvíz idején készüljünk az aszályra, és aszály
idején az árvízre; tehát olyan rendszert kell kialakítani, amely víztározókból áll, az árvíz
idején a vizeket el lehet vezetni ezekre a területekre, és ebből lehet majd öntözni aszály idején
a különböző földterületeket. S nyilván emellett a töltéseket emelni kell, amennyire csak lehet;
azért ennek is vannak korlátai.

Szükségesnek látjuk a határon túli, vagyis a szomszédos országokkal való összefogást
is ezekben a kérdésekben, hiszen a Kárpát-medencének az alján, mint egy lavór fenekén terül
el Magyarország; nem vagyunk ilyen értelemben könnyű helyzetben. Egy egységes rendszert
kellene kiépíteni, nagyon sok munka vár nyilván a kormányra ezen a területen.

Azt hiszem, mind az oktatásban például, amire Tóth Gábor képviselő úr utalt, valóban
lehetnek olyan helyi védelmi bizottsági elnökök vagy jegyzők, akik nem biztos, hogy teljes
mértékben ismerik, hogy mi a teendőjük; vannak, akik ebben járatosabbak, képzettebbek. Az
oktatásban ezért tervezzük azt, hogy a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemen egy olyan
központosított tantervet, tantervi rendszert alakítanánk ki, amely az államigazgatásban
dolgozó emberek számára is egyértelművé teszi, hogy mi a feladata ilyen helyzetekben és más
helyzetekben is. Nyilván az intézményi rendszer kialakításában, a tartalékosrendszer
kialakításában mind-mind arra törekszünk, hogy a természeti katasztrófákban, ezek persze
nehezen láthatóak előre, de megpróbáljuk az emberi életet és a vagyontárgyakat is menteni.

Juhász Ferenc képviselő úr jelezte, hogy anomáliákat észlelt és ilyen jelzést kapott; ezt
köszönettel vettem, tolmácsolni fogom miniszter úr felé. Ebben nyilván lehet olyan szempont
is, hogy minden idők legnagyobb létszámában volt jelen, a legnagyobb erejével a Magyar
Honvédség: 4500 körül volt az állandó létszám, és az esőzések eléggé hektikusak voltak;
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voltak napok, amikor rendkívüli módon zúdult le a csapadék, elsősorban az északkeleti
országrészre, de máshol is jellemző volt ez, elszórtan jelentkeztek az árhullámok. Ezért tehát
egy készenléti állomány volt jelen, akik az adott baj esetén könnyen mozgósíthatóak voltak,
hiszen nem a laktanyából kellett őket kivinni, ezért állomásoztak ott kinn. Nyilván nem a nap
24 órájában kellett mindenhol a töltéseken lenni, hanem, gondolom én, a különböző
katasztrófavédelmi elvárások és szempontok alapján, a megfelelő irányítás szerint végezték a
munkájukat. De meg fogjuk nézni, amit jelzett a képviselő úr.

Ettől függetlenül a Magyar Honvédség, mi úgy látjuk, hogy tisztességesen helytállt, és
a katonák védték az emberek életét és a vagyontárgyaikat.

Összességében köszönöm szépen a hozzászólásokat és a javaslatokat. Köszönöm
szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e még kérdés, hozzászólás,
vélemény. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor a vitát lezárom.
Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Kérdezem, ki az, aki a T/616. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak
találja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – 16 igen.) Köszönöm. Ki volt ellene?
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nincs ilyen.

Javaslom, hogy a bizottsági ajánlásunk szóban hangozzék el, a bizottság előadójának
pedig Farkas Zoltánt gondolom megfelelőnek.

Tisztelt Bizottság! Felhívom a figyelmüket arra, hogy a törvényjavaslat részletes
vitájára kedden este, a határozathozatalokat követően kerül sor. Így ha módosító javaslat
érkezik, a holnap délutáni bizottsági ülésünkön fogjuk megtárgyalni. Az általános vita ma este
lesz a határozathozatalokat követően.

Köszönöm a megjelenésüket. További jó munkát kívánok.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Elnök úr,
bocsánat, egy „egyebeket” mondhatok-e?

ELNÖK: Tessék, államtitkár úr, „egyebekben”!

Egyebek
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm.

Szeretném az elnök urat, alelnök urakat, a bizottság tagjait a kecskeméti repülőnapra
meghívni, amely augusztus 7-én és 8-án lesz. A parlamenti titkárságunk vezetője, dr. Szajlai
Mónika áll rendelkezésre, amennyiben meghívók igényeltetnek és szükségeltetnek.

Mindenkit szívesen látunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 49 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Vicai Erika és Prin Andrea


