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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat 
elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. Tizenkét fő személyesen van jelen, négyen pedig helyettesítési megbízást adtak. A 
bizottságunk tehát 16 fővel határozatképes.  

Az egyetlen napirendi javaslat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 
T/7415. számú törvényjavaslat. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirenddel egyetért. (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendjét, így rá is térünk ennek 
megtárgyalására.  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/7415. 
számú törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása  
 

A T/7415. számú törvényjavaslathoz benyújtott, feladatkörünkbe tartozó módosító 
javaslatok következnek.  

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Szekendi Gyöngyvér asszonyt a HM részéről, 
illetve Jáczku Tamás főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztériumból.  

Tisztelt Bizottság! Az önök előtt lévő, kiosztott, június 5-ei ajánlásból fogunk 
dolgozni. Elsőként a tárca álláspontját fogom kérdezni, ezt követően döntünk a megszokott 
rend szerint.  

Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlásból az 55., 57., 58., 59., 66., 67. és 68. számú 
pontok tartoznak a bizottságunk feladatkörébe.  

Elsőként a tárca álláspontját kérdezem az ajánlás 55. pontjával kapcsolatban, melyben 
Gúr Nándor képviselő úr és társai tesznek javaslatot.  

 
DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Nem támogatjuk az indítványt. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki az 55. 

ajánlási pontot támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 igen szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság 
nem támogatta, és az egyharmadot sem kapta meg. 

Az 57. ajánlási pontban Bertha Szilvia képviselő asszony módosítása található. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja az 57. ajánlási 

pontot. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 igen 
szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta.  

Az 58. ajánlási pontban Gúr Nándor képviselő úr tesz javaslatot. Erről kérdezem a 
tárca álláspontját. 
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DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Bizottság! A tárca nem támogatja. (Juhász Ferenc jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Juhász Ferenc képviselőtársamnak. 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt kommunikációs 

probléma volt, és már az előző javaslatunkat is ezért engedtem, mert már utólag post festa 
voltam, de azt szeretném a bizottság valamennyi tagjának elmondani, csak hogy tudják majd, 
amikor a részletes vitában erre sor kerül és szavazunk róla, hogy egy olyan javaslatot fogadott 
el az imént a bizottság, amely arról szól, hogy valamennyi őrző-védőnek, példának a civil 
szférában bármelyiknek a munkaidejébe beletartozik a beöltözés-kiöltözés-felfegyverkezés, 
kivéve a HM saját alkalmazott őrző-védő emberét. Tehát a HM a saját alkalmazottjáról azt 
mondja, hogy annak nem számít bele, az összes többinek meg beleszámít. Ez abszolút 
diszkrimináció, és gyakorlatilag a Honvédelmi Minisztérium saját maga ellen tesz, de értettem 
a bizottság döntését. (Tamás Barnabás megérkezik.) 

A mostani módosító javaslatnak az a lényege, hogy elhagyni javasolja a minisztérium 
közreműködésének szükségességét és felelősségét a rekreációban és általában a fizikai, 
pszichikai felkészülésben, egy olyan egyszerű módon, hogy egyébként a kétharmados törvény 
egyik paragrafusának utolsó mondatrészét kezdeményezi kivenni, ami azért nem elfogadható, 
tisztelt képviselőtársaim, mert folyamatosan azt mondjuk, hogy a katonáktól alapvetően 
elvárható az és el kell várni, hogy bizonyos feltételeknek, követelményeknek megfeleljenek. 
Az elmúlt húsz esztendőben ennek a feltételrendszerét - lásd: sportpálya és nem tudom, 
micsoda - a Honvédelmi Minisztérium biztosította, illetve a Magyar Honvédség biztosította. 
(Borbély Lénárd megérkezik.) Most valami különös oknál fogva ezt a részt, ami egyébként 
mégiscsak egyfajta szerzett jog, elvenni kezdeményezik, ami, azt gondolom, a Magyar 
Honvédség hivatásos állományának hátrányára válna, illetőleg nehezebb helyzetbe hozza 
őket. Éppen ezért kezdeményeztük mi az eredeti állapot fenntartását a mostani módosító 
javaslatunkkal, és kérjük ehhez a bizottság támogatását.  

Köszönöm szépen. (Tóth Gábor megérkezik.) 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) A képviselő úr által elmondottakra az osztályvezető asszony 

reagál, illetve válaszol. Parancsoljon! 
 
DR. SZEKENDI GYÖNGYVÉR főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Urak! A módosításnak nem célja az és 
nem azt irányozza elő, hogy innentől kezdve a honvédség ezeket a feltételeket nem biztosítja. 
Csupán arról van szó, hogy nem egy törvényi szintű szabály az, hogy az alkalmasság 
elérésének és szinten tartásának feltételeit a honvédség biztosítja, mert jelenleg sem szerepel a 
törvényben az, hogy ezt hogyan biztosítja a honvédség, hanem azok alacsonyabb szintű 
szabályokban jelennek meg.  

Jelenleg is előkészítés alatt áll ez a norma, ami részletesen meghatározza, hogy ki, 
mikor, milyen feltételekkel vesz részt, illetve az egészségügyi, a fizikai és a pszichikai 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, hogy hogyan támogatja ezeket a 
honvédség. Nem volt célja az a tárcának, hogy szerzett jogokat sértsen vagy ezeket a 
jogosultságokat elvegye az állomány tagjától, csupán megkezdtük azt a felülvizsgálatot, hogy 
melyek azok a szabályok, amelyek nem kell hogy törvényi szinten megjelenjenek, hanem 
alacsonyabb szintű végrehajtási szabályokban is megjelenhetnek. Álláspontunk szerint ennek 
a mondatnak a tartalma jelenleg is attól függ, hogy végrehajtási rendeleti szinten a 
honvédelmi miniszter mit szabályoz, és semmilyen ilyen célja nem volt a tárcának, hogy a 
rekreációt, az alkalmasság elérésének a feltételeit sértse - ezek továbbra is alacsonyabb szintű 
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szabályozókban jelennek meg, részletes szabályokkal. Ennyit szerettem volna mondani 
tájékoztatásul. (Juhász Ferenc jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon! 
 
JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Én ezt az indoklást a tegnapi 

bizottsági ülésről ismerem, hiszen Iváncsik képviselő urat kértük arra, hogy ezt a kérdést 
tegye fel. 

Tulajdonképpen többről van szó, mint egyszerű tárgyi feltételrendszerről - ez bizonyos 
felkészülési időt is jelent és sok minden mást. Egy kétharmados törvény mégiscsak garanciát 
jelent a munkavállalónak és a hivatásos katonának arra vonatkozóan, hogy a feltételek 
tekintetében nem kerül egyoldalú és kiszolgáltatott helyzetbe. Egy miniszteri rendelet vagy 
utasítás, ha a törvényből azt a feltételrendszert kiemeljük, akkor gyakorlatilag egyoldalú, 
kiszolgáltatott helyzetet képes teremteni, éppen ezért ez a fajta felülvizsgálat egészen 
bizonyosan nem indokolt.  

Nem indokolható az sem, hogy tudniillik az egész törvény áttekintésének 
eredményeképpen most kiszedik azokat, amelyek egyébként szervesen talán nem illeszkednek 
bele a törvénybe, húsz éve ott vannak egyébként, megjegyzem, vagy legalábbis a szolgálati 
törvény elfogadása óta ott vannak, bár minden változtatást idáig túlélt ez a dolog, ezzel együtt 
is szeretném elmondani azt az anomáliát, hogy ezt most észrevette a tárca, és azt gondolja, 
hogy ezt ki kell vennie, eközben pedig a munka törvénykönyvében most igyekszik 
szabályozni például a Katonai Biztonsági Szolgálatok eszközellátásának kérdéseit. Szóval a 
szakmaiság és ez az áttekintésre való hivatkozás, azt kell mondanom, egészen bizonyosan 
furcsa, de ezzel én most nem akarok foglalkozni, mert egy salátatörvénybe belefér, még a 
szabályozás igénye is elfogadható, ez viszont egészen bizonyosan a munkavállalóknak 
hátrányos. Éppen ezért szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy erre való tekintettel 
fontolják meg a döntésüket. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Az 58. ajánlási pontnál tartunk. A tárca nem 

támogatja Gúr Nándor képviselő úr és társai javaslatát, ezért kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 7 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatja. 

Az ajánlás 59. pontjában Bertha Szilvia képviselő asszony módosítása található. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 igen szavazattal, 14 nem 
ellenében, 4 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja, és az egyharmadot sem kapta 
meg.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A 66., 67. és 68. ajánlási pontokban Papcsák Ferenc 
képviselő úr módosításai találhatók, ezek összefüggenek egymással, ezért javaslom, hogy 
együtt szavazzunk róluk, bár felhívom a figyelmet arra, hogy a velünk egy időben ülésező 
foglalkoztatási bizottság dönt mint első helyen kijelölt bizottság arról, hogy az ajánlási 
pontok, illetve a javaslatok túlterjeszkedőek-e. Ekképpen mi most ugyan határozunk róluk, de 
amennyiben az első helyen kijelölt bizottság úgy dönt, hogy túlterjeszkedőek, 
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házszabályellenesek, akkor természetesen nem kerül be a módosító javaslatba. Ezért 
megkérdezem a tárca álláspontját együttesen a 66., 67. és 68. ajánlási pontokról.  

 
DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. (Dr. Harangozó Tamás jelentkezik.) Harangozó Tamás 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nem tudom, hogy mikor érkeztek ezek. Azt 

szeretném kérdezni a tárca képviselőjétől, hogy az országgyűlési törvény, az Országgyűlési 
Őrség és egyébként a Kttv. hol van megnyitva az alapjavaslatban, tehát enyhén szólva 
túlterjeszkedőnek és egyébként házszabályellenesnek tűnik ez a javaslat, erre valaki figyelt-e 
vagy megnézte-e. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Erre utaltam, képviselő úr, engedje meg, hogy én reagáljak, hogy ezt az első 

helyen kijelölt bizottság fogja és tudja eldönteni, a foglalkoztatási bizottság, amely szintén 
éppen most ülésezik, csak nem tudjuk, hogy ők hogyan döntöttek erről, de nekünk ezt nem 
kell megítélnünk, döntenünk kell róla. Azt gondolom, hogy a tárca részéről ezt most nem 
fogják tudni megmondani, hogy túlterjeszkedő-e, biztos, hogy a foglalkoztatási bizottságban 
erről vita alakult ki. Én azt mondom, hogy maradjunk az alapjavaslatomnál, hogy döntsünk a 
saját álláspontunkról, és az, hogy egyáltalán ez bekerül-e majd az ajánlási sorba, ennek 
megfelelően alakul.  

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki a 66., 67. és 68. ajánlási 
pontokban foglaltakat támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 igen szavazattal, 5 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatja.  

Tisztelt Bizottság! Az ajánlás végéhez értünk. Egy bizottsági módosító javaslat 
benyújtására tettünk írásban javaslatot, ez ott található önök előtt. A tervezet kiosztásra került.  

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja… (Dr. 

Harangozó Tamás: Egy pillanat türelmet! Először kérdezni szerettem volna!) Bocsánat. 
Harangozó Tamás képviselő úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Ha valami rövid indoklást 

kaphatnánk, vagy egy leírást - mert itt kaptuk helyben az anyagot, még az is lehet, hogy 
támogatnánk, de ez így nem megy, hogy 9 óra után pár perccel elolvasunk egy viszonylag 
terjedelmesebb módosítást -, hogy pontosan mit tartalmaz ez és mi az indoka ennek. 

Köszönöm szépen. 
 
DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító 

indítvány a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai számára a 
megnyitott javaslattal kapcsolatban tesz különböző kiegészítő, pontosító rendelkezéseket, 
amit még az előterjesztés előkészítése során a javaslattevő figyelmen kívül hagyott, és 
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különböző kiterjesztő, tehát például a Hszt. vonatkozásában is a rendes szabadságnak, a 
megváltozott szülési szabadság irányelvének az átvételéről rendelkezik.  

Tehát gyakorlatilag átveszi a munka törvénykönyve megváltozott szabályainak a 
rendelkezéseit, ez egyébként a vonatkozó EK-irányelvvel összhangban történik, ami 
tulajdonképpen nem volt ebben az esetben átvéve, és az illetménykiegészítések mértékében is 
rendelkezik, illetve összhangba hozza azokat a különböző egyéb juttatásokkal.  

Köszönöm szépen. 
 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a bizottsági módosító javaslatot 
támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 15 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem önöket, hogy van-e tudomásuk olyan 
módosító javaslatról, amelyről nem döntöttünk, de kellett volna. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben ilyen nincs, megköszönöm a mai napi munkájukat, a tárca munkatársainak pedig 
a jelenlétet.  

További szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 22 perc)  
  

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


