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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 30 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának
ülésén. Külön köszöntöm a körünkben megjelent dr. Simicskó István államtitkár urat, továbbá
Siklósi Péter urat, a védelempolitikai helyettes államtitkárt, dr. Till Szabolcs urat, a HM jogi
főosztály vezetőjét, Kelemen Tass főosztályvezető urat és dr. Dankó István urat, a jogi
főosztály helyettes vezetőjét.

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy a Házszabály 68. § (2) bekezdése alapján - jó
szokásunkhoz híven - a jelenlévő Balla Gergő és Endrésik Zsolt országgyűlési
képviselőtársaink számára hozzászólási jogot a mai nyílt bizottsági ülésünkre megadjuk.
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen,
megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az ügyrendi javaslatot.

Tisztelt Bizottság! Most a határozatképesség megállapítására kerül sor. 14 bizottsági
tag személyesen van jelen, négyen pedig helyettesítést adtak: Bíró Márkot Borbély Lénárd,
Kulcsár Józsefet Csampa Zsolt, dr. Mátrai Mártát Básthy Tamás és Juhász Ferencet Iváncsik
Imre alelnök úr helyettesíti.

Ekképpen megállapítom, hogy a bizottságunk helyettesítésekkel együtt 18 fővel
határozatképes.

A napirend elfogadása

Javaslatot teszek a napirendi pontra, illetve annak elfogadására. A kiküldött
meghívóhoz képest nincs változás: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló
2004. évi CV. törvény módosításáról szóló T/1334. számú törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megtárgyalása. Kérdezem, ki az, aki a kiküldött napirendi ponttal
egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, az egyetlen napirendi
pontunkat elfogadtuk.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1334. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról kell
döntenünk, ezek kiosztásra kerültek. Ezúttal az idő rövidsége miatt nem ajánlásokból, hanem
a módosító javaslatokból dolgozunk és döntünk.

Elsőként a T/1334/3. számon Tóbiás József képviselőtársunk módosító javaslatáról
döntünk, ez a javaslat önök előtt van. Kérdezem a kormány képviselőjét, dr. Simicskó István
államtitkár urat, hogy egyetért-e a módosító javaslattal. Államtitkár úr, öné a szó,
parancsoljon.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a
szót, elnök úr.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A kormány nem támogatja Tóbiás képviselő úr
módosító javaslatát. Az indokolási rész is azt tartalmazza, hogy a képviselő úr úgy látja,
túlságosan tág teret enged az állami felügyelet a gazdálkodó szervezet felett, amennyiben a
veszélyhelyzet kihirdetésre kerül. Azt hiszem, pontosan arra van szükség, hogy ilyenkor az
állam megfelelő keretek között tudja elvégezni a mentési munkálatokat, és természetesen
reméljük, hogy ilyen helyzet többet nem fordul elő. De pont ezért van szükség erre a kormány
által benyújtott módosító javaslatra, amelyet a honvédelmi törvényhez nyújtottunk be, mert
megpróbálja megfelelő módon kezelni ezt a helyzetet.
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Azt hiszem, kellő mértékű lehetőséget kap a kormány arra, hogy az ilyen gazdálkodó
szervezetekkel szemben érvényesítse a közakaratot. Úgy érzem, fontos, hogy - a képviselő

urak nyilván tisztában vannak a honvédelmi törvény rendelkezéseivel - amikor a honvédelmi
törvényhez nyúltunk hozzá, mert ez is felvetődött kérdésként egyébként, és jobb, hogyha ezt
itt a szakbizottság ülésén megbeszéljük, talán Volner képviselő úr vetette fel, hogy miért pont
a honvédelmi törvényhez nyúltunk. Pont azért, mert a 2004. évi CV. honvédelmi törvény
rendelkezik a 3. fejezetében a minősített időszakok taglalásával.

Öt minősített időszakot ismerünk, ami valamilyenfajta válsághelyzetet jelent: a
rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet - ez az
alkotmány 19/E §-a, amely egy váratlan fegyveres betörést ír le, és ennek a jogszabályi
kereteit írja körül. Valóban, a veszélyhelyzet elrendelésekor, amikor valamilyenfajta
természeti katasztrófa, elemi csapás áll elő, akkor szükség van arra, hogy a kormány döntését
követően megindulhassanak a megfelelő elhárító, kárenyhítő munkálatok. Ezért gondoltunk
arra, hogy ezt a módosítást tesszük meg, és hozzuk be a parlament elé a mai napon.

Ezúton is szeretném megköszönni a képviselő uraknak azt a támogatást, amit ebben a
rendkívüli helyzetben tettek, és hozzájárultak a Házszabálytól való eltéréshez, így reményeink
szerint még a mai napon tudunk erről szavazni is.

Összességében azt hiszem, ez a helyzet megmutatja azt, hogy igenis egy jól működő
államban szüksége van a kormánynak arra, hogy megtehesse a megfelelő lépéseket, pontosan
a közösség, az emberek életének védelme érdekében. Úgyhogy ezért ezt a módosító
javaslatot, Tóbiás József képviselő úr javaslatát nem tudjuk támogatni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e bárki szólni az elhangzottakhoz. (Jelzésre.)

Megadom a szót Iváncsik Imre alelnök úrnak, parancsoljon.

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Messzemenően egyetértek azzal, amit Simicskó úr mondott, már ami azt illeti, hogy a

kormánynak hatékony eszközökre van szüksége, hogy ilyen és hasonló esetekben fel tudjon
lépni, viszont annak a pontosítása feltétlenül indokolt, hogy milyen esetekben, milyen módon,
mely gazdálkodó szervezetekre kiterjedően, milyen eszközök alkalmazásával. Úgy ítélem
meg, hogy Tóbiás József képviselő úr által benyújtott javaslat ezeknek a pontosítására irányul,
és ugyanúgy lehetővé teszi a kormány határozott és hatékony intézkedését ebben a mostani
válsághelyzetben. Viszont kikerüli az olyan típusú általánosító kifejezéseket, mint például
szerepel a benyújtott javaslatban, hogy a magyar állam felügyelete alá vonható - és pont -,
mindenféle megjegyzés vagy pontosítás, indokolás nélkül.

Azt hiszem, sokkal precízebb és pontosabb a Tóbiás úr módosító javaslata által az a
mozgástér, ami ugyanúgy rendelkezésre áll a kormánynak arra, hogy a veszélyhelyzetet
elhárítsa, és azokat a szükséges intézkedéseket meghozza, amelyeket mi magunk is
nélkülözhetetlenül fontosnak tartunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.
Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak arra
szeretném felhívni a figyelmet - egyébként a célokat nem vitatva -, hogy a jogalkotásra szánt
időt nem azért írják elő, meg nem azért szokták betartani, mert az apparátus, mondjuk a
minisztériumi apparátus vagy a képviselők a saját fontosságukat szeretnék igazolni, hanem
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talán azért, hogy egy-egy ilyen törvény megalkotása ne okozzon nagyobb kárt, mint amennyi
hasznot hoz.

Eddig is számos olyan törvényt hozott be a kormány a parlament elé, amelynél a
tárgyalások során derült ki, hogy hiányos, sőt kifejezetten káros megoldások vannak benne.
Valamelyiket orvosolták, valamelyiket nem, most nem szeretném azzal elütni a dolgot, hogy
láttunk már ebben a bizottságban is olyan alkotmánymódosítást, amelyet a benyújtása napján
kellett a kormánynak átírnia. Én csak azért aggódok, hogy ne keletkeztessünk olyan
jogellenes, alkotmányellenes jogviszonyt, megoldást ezzel a törvénnyel - így, egy nap alatt
összecsapva -, ami esetlegesen az alkotmányellenesség kimondása után még nagyobb
kártérítési jogalapot eredményeztet például akár ennek az inkriminált cégnek is, és ezzel
nevetségessé téve egyébként az Országgyűlést és az egész államot, illetve a kormányt, már
ami a közös, egyébként számunkra is fontos cél elérését illeti.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.
Annyi pontosítást hadd tegyek a képviselő úr által elmondottakhoz, hogy ebben a

bizottságban egyetlen egy olyan alkotmánymódosítás nem volt, amit a kormánynak át kellett
írnia, vagy átírt volna. (Iváncsik Imre: Bocsánat, egyéni módosító volt.)

Megadom a szót Tóth Gábor képviselő úrnak, parancsoljon.

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.
Eszem ágában sincs itt jogászkodni, hiszen tanult kollégáim a jog területén biztosan

közelebb állnak a dolgokhoz, viszont amit a ma délutáni expozéjában a miniszterelnök úr is
elmondott, itt katasztrófahelyzet van. Olyan, amire nem igazán volt precedens, nem
magyarországi, hanem európai viszonylatban sem, talán a spanyoloknál volt valami hasonló
nem túl régen.

Viszont olyan dolgokat vetített előre a mostani eseménysor, amely igényli azt, hogy a
rendkívüli helyzetre rendkívüli intézkedések is történjenek. Itt nincs arra mód - mint ahogy az
államtitkár úr is elmondta -, hogy hezitáljunk és alkalmasint különböző jogi csűrcsavarba
menjünk bele, itt az alkotmányt biztosan tiszteletben tartja a kormány, viszont annak a
sürgőssége, az, hogy itt ne tűnhessenek el emberek, dolgok, a magam józan esze szerint lehet,
hogy még radikálisabb lépéseket tettem volna, mint amit a kormány most megtett. Tehát én az
első körben, amikor elkezdtek poénkodni a vezetők azzal, hogy nincs itt semmiféle veszély,
ahogy a belügyminiszter úr mondta, megfürdettem volna őket szó szerint abban a
pocsolyában, amit ők elengedtek.

Illetve kérdés, hogy milyen hasonló helyzetek vannak még az országban máshol is.
Azt hiszem, hogy itt nem jogászkodnunk kellene, és azt nézni, hogy most hol lehet még a
ponton egyet-kettőt fordítani, hanem az alkotmány szellemében - ahogy az államtitkár úr is
elmondta -, és ha nevesítettek azok a pontok, amikor nem lehetősége, hanem kötelessége a
kormánynak és az államnak beavatkozni, akkor azt tegyük meg.

Köszönöm a szót, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm.
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e további hozzászólás, kérdés, javaslat. (Nincs

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, ki támogatja a H/1334/3. számon benyújtott
módosító javaslatot. Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) A
helyettesítésekkel együtt 6 igen szavazat. Ki ellenzi? (Szavazás.) 13 nem szavazat. Ki
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot
nem támogatja.
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Most a T/1334/4.  számon dr. Schiffer András, Jávor Benedek és Dorosz Dávid
képviselő urak által benyújtott módosító javaslatról döntünk. A módosító javaslat szintén
önök előtt van, belenézhetnek. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy egyetért-e a módosító
javaslattal. Megadom a szót dr. Simicskó István államtitkár úrnak. Parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen,
elnök úr.

A javaslat 1. pontjában foglaltakat, amely módosítási szándékot fejez ki, ennek a
tartalmát - és értelemszerűen a módosító javaslatot - nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kíván-e valaki szólni a tisztelt bizottság tagjai közül? (Jelzésre.) Dorosz
Dávid képviselő úr, parancsoljon, öné a szó.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Mint a módosító javaslat egyik megfogalmazója,
szeretném jelezni, hogy a törvénymódosítással, illetve az egész, ma a parlament elé kerülő

javaslat céljával, irányával teljes mértékben egyetértünk, viszont úgy érezzük, hogy bizonyos
jogi garanciák ebből a jogintézményből jelen pillanatban hiányoznak, és ezek későbbi
problémákat okozhatnak. Ezek megelőzése érdekében nyújtottuk be ezeket a módosításokat,
amelyek szerintünk lehetővé teszik azt, hogy a jogrendszerbe automatikusan beilleszkedjen ez
a jogintézmény.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak, parancsoljon.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak kérdezni
szeretnék. Az világos természetesen, hogy a kormánypárti többség ma - legalábbis róluk
biztosan tudjuk - meg fogja szavazni ezt a törvényjavaslatot.

Azt szeretném kérdezni, miután nagyon fontos volt, hogy ez még ma átmenjen, hogy
akkor megvan-e esetleg az a személy, aki a holnapi nap folyamán ezt a pozíciót be fogja
tölteni, és ha megvan, akkor lehet-e tudni, hogy ki lesz az.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megadom a szót válaszadásra államtitkár úrnak, parancsoljon.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen.
Nem tudok erről nyilatkozni. Úgy gondolom, ki fog derülni hamarosan mindannyiunk

számára. Most a jogi alapok legyenek meg, nyilván sürgős a helyzet, hiszen nemcsak hogy a
kormány akarja, de nyilván az ott élő emberek várják ezt a döntést. Pontosan ez az, amit a
miniszterelnök úr mondott ma a napirend előtt: a közösség érdeke meg kell hogy előzze a
magánérdeket. Gondolom, meglesz a megfelelő ember, nem tudok erről tájékoztatást adni.

Köszönöm a megértését.

ELNÖK: Köszönöm.
Ha nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki támogatja a H/1334/4. számon benyújtott

módosító javaslat 1. pontját, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki ellenzi?
(Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy az 1. pontot
a bizottság egyharmada sem támogatja.

Most ugyanennek, tehát a H/1334/4. számú módosító javaslat 2. pontja következik.
Megkérdezem államtitkár urat a tárca álláspontjáról. Államtitkár úr, parancsoljon!
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DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány nem
támogatja a 2. pontot sem.

ELNÖK: Köszönöm.
Kérdezem a bizottság tagjait, van-e a 2. ponttal összefüggésben kérdés, hozzászólás,

javaslat? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a
H/1334/4. módosító javaslat 2. pontját. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 2 igen
szavazat. Ki ellenzi? (Szavazás.) 15  nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.
Megállapítom, hogy a 2. pontot a bizottság egyharmada sem támogatja.

Ugyanennek a módosító javaslatnak a 3. pontja tekintetében kérdezem Simicskó
István államtitkár urat a tárca álláspontjáról. Parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 3. pontban megfogalmazott módosító

szándékot a kormány megértően kezeli, és ezt támogatja. Tehát nem jóváhagyja, hanem
ellenjegyzi a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegű kötelezettségvállalását. A kormány ezt
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm.
Kíván-e bárki a 3. pont kapcsán kérdezni, hozzászólni, javaslatot tenni? (Nincs jelzés.)

Amennyiben nem, kérdezem a bizottság tagjait, hogy az előttünk lévő módosító javaslat
3. pontját ki támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú, ellenpróba
szükségtelen. A bizottság támogatja a H/1334/4. módosító indítvány 3. pontját.

A 4. pont tekintetében kérdezem államtitkár urat a kormány álláspontjáról.
Parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A 4. pontot nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdést, javaslatot

megfogalmazni a 4. pont kapcsán. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, megkérdezem a
bizottságot, hogy a H/1334/4. számú módosító javaslat 4. pontját ki támogatja. Kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki ellenzi? (Szavazás.) 14 nem szavazat.
Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen, a 4. pontot a bizottság egyharmada sem
támogatja.

Ugyanennek a módosító javaslatnak az 5. pontját tekintve kérdezném dr. Simicskó
István államtitkár urat a tárca álláspontjáról. Parancsoljon!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen.
Elnök úr, a tárca, illetve a kormány nem támogatja az 5. pontot. Zárójelben

hozzáteszem, hogy természetesen fontos kérdés, amit itt megfogalmaztak a képviselő urak, az
időtartamra vonatkozóan tesznek javaslatot.

Nyilván erről majd egy nyugodtabb békeidőszakban gondolkodni kell, jelen
pillanatban úgy látjuk, hogy az eredetileg benyújtott javaslat megállja a helyét. Úgyhogy
később majd elképzelhető, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel. Sokféle terv van,
lehetséges, hogy úgy tudunk majd elmozdulni, hogy egy külön törvény legyen a rendkívüli
helyzetekről, egyértelmű felelősségi körökről. Valószínűleg ezzel majd foglalkoznunk kell
egy nyugodtabb jogalkotói időszakban, de jelen pillanatban ezt a módosító javaslatot nem
tudjuk befogadni.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a bizottság tisztelt tagjait, hogy kíván-e bárki az 5. pont kapcsán szólni,

kérdezni, javaslatot tenni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, kérdezem a bizottságot, ki
támogatja a H/1334/4. számú módosító javaslat 5. pontját. Kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki ellenzi? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs
jelzés.) Ilyen nincs.

Ekképpen a napirendi pontunk végére értünk, nagyon köszönöm a munkájukat, az
ülést 16 óra 48 perckor bezárom. További szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 48 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


