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Napirendi javaslat 
 
 

1. A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. szeptember 24-ei 
ülésnapján elfogadott, Magyarország 2013. évi központi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény  
(A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/7677/30. számon került 
iktatásra)  
(A köztársasági elnök átiratának megvitatása a HHSZ. 110. §-ának (2) bekezdése 
szerinti eljárásban)  
Meghívottak: a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői  
 

2. Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9241. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
Meghívottak: a Belügyminisztérium képviselői  
 

3. A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/9234. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői  

 
4. A hadigondozottak elmaradt juttatásainak igazságos kompenzálásáról szóló 

határozati javaslat (H/9114. szám)  
(Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  
Meghívottak: Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő  
                     a Honvédelmi Minisztérium képviselői  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

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

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Rubi Gergely (Jobbik)   
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Borbély Lénárd (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP) 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter  
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dávid Péter főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő (Jobbik)  
 

Megjelentek  

Dr. Dankó István helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Kucsera Miklós főtitkár (Magyar Rendvédelmi Kar)  
Dr. Nemes Lilla szakértő (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 37 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
ülésén. Kérem, hogy foglaljanak helyet a kedves vendégeink is. 

Köszöntöm mindannyiukat, elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor, 11 
fő személyesen van jelen, öten helyettesítési megbízást adtak, így bizottságunk 16 fővel 
határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A kiküldött napirendi javaslathoz képest nincs változás, ezért 
megkérdezem, hogy ki az, aki a megküldött napirendi javaslatban foglaltakkal egyetért. Aki 
igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy bizottságunk a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. szeptember 24-ei 
ülésnapján elfogadott, Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvény 

Rátérünk az első napirendi pontunk tárgyalására: a köztársasági elnök úr a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló T/7667. számú javaslatot, illetve szeptember 24-én elfogadott törvényt megfontolás 
végett visszaküldte az Országgyűlésnek. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
országgyűlési határozat 110. § (2) bekezdése szerint, mivel kijelölt bizottságként tárgyaltuk a 
törvényjavaslatot, kijelölésre kerültünk a köztársasági elnök átiratának tárgyalására is. Maga 
az átirat október 8-a óta elérhető a parlamenti információs rendszerben, és tudomásom szerint 
jelenleg itt önöknek is kiosztásra került. 

Tisztelt Bizottság! Az elnöki átiratot tanulmányozva, megállapításra került, hogy az 
észrevételezett szakaszok az államháztartási törvény, a bírák, továbbá az ügyészek 
jogállásáról szóló törvény módosításának körébe tartozók, valamint a jogalkotási törvény 
rendelkezéseiből adódó egyeztetési, véleményeztetési kötelezettség előírásait érintik. 

Ebből következően a T/7667/31. számon benyújtott zárószavazás előtti módosító 
javaslat is ebben a körben mozog, azaz nem tartalmaz olyan elemet, ami bizottságunk 
feladatkörébe tartozna. Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Tavaszi Zsolt urat, ha minden igaz. (Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt nemet int.) 
Nem igaz. Parancsoljon! 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Én is tisztelettel köszöntöm elnök urat, illetve a bizottság tagjait is. Dr. 
Selmeczi-Kovács Zsolt vagyok, Nemzetgazdasági Minisztérium. 

 
ELNÖK: Ön lett volna a másik tippem. (Derültség.) Kérdezem, hogy egyetértenek-e 

azzal a bizottsági megállapítással, hogy az észrevételezett szakaszok, valamint a zárószavazás 
előtti módosító javaslat nem tartalmaz olyan elemet, amely a bizottságunk hatáskörébe, illetve 
feladatkörébe tartozna.  

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, egyetértek ezzel a megállapítással. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ehhez képest 

hozzászóló. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, javaslom, hogy fogadjuk el azt, hogy a 
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köztársasági elnök úr átiratát megismertük, a zárószavazás előtti módosító javaslatban a 
záróvitához készült ajánlásban nincs a bizottságunk feladatkörébe tartozó ajánláspont. 
Ekképpen az első napirendi pontunkat viszonylag rövidre zárva térjünk a második napirendi 
pontunk tárgyalására, megköszönve Selmeczi-Kovács úrnak a jelenlétet, és elnézést kérve a 
tévedésért. 

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9241. szám) – (Módosító javaslatok megvitatása) – (Első helyen 
kijelölt bizottságként) 

A második napirendünk keretében tisztelettel köszöntöm Magyariné dr. Nagy Edit 
helyettes államtitkár asszonyt és munkatársát. 

Tisztelt Bizottság! A 2012. november 28-ai ajánlásból fogunk dolgozni. Ez kiosztásra 
került, elérhető önök számára. 

Elsőként a szokásunknak megfelelően a kormány álláspontját fogom kérdezni, ezt 
követően kerül sor a képviselői észrevételekre, kérdésekre, illetve a döntésre. Szokásunknak 
megfelelően szintén az egybefüggő ajánláspontokról együttesen fogunk dönteni. 

Tisztelt Bizottság! Az ajánlás 1. pontjában dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslatát 
találjuk. Megkérdezem a kormány álláspontját erről. Parancsoljon! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az 1. ajánláspontban 

foglaltak összefüggenek a 3., a 11., 16., 17. és 18. ajánláspontokkal. Megkérdezem a tisztelt 
bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

2 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 2. számú ajánláspontban Bertha Szilvia képviselő asszony javaslatát találjuk. 
Államtitkár asszony? 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 12 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. A helyettesítésekkel együtt ketten nem vettek részt a szavazásban. 
Az ajánlás 4. pontjában dr. Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc 

képviselőtársaink javaslatát találjuk. Megkérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
2 igen szavazattal, 12 ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Az 5. ajánláspontban szintén Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc 

képviselőtársaink tesznek javaslatot. Parancsoljon, államtitkár asszony! 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 6. ajánláspontban szintén Bertha Szilvia képviselőtársunk javaslata található. 

Megkérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 12 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. Ketten nem vettek részt a szavazásban. 
A 7. ajánláspontban szintén Bertha Szilvia képviselő asszony javaslata található. 

Parancsoljon, államtitkár asszony! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 12 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 8. ajánláspontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr tesz javaslatot, ez összefügg a 13. 

és 20. ajánláspontban foglaltakkal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
2 igen szavazattal, 12 ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 9. pontban Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc képviselő urak 

javaslata található, ez a 12. és a 19. pontokkal összefügg. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 10. pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 14. ajánláspontban szintén Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc 

képviselő urak tesznek javaslatot. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
2 igen szavazattal, 12 ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 15. pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 21. pontban Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc javaslata található. 

Ez összefügg a 24. és 25. pontban foglaltakkal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 14 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 22. pontban Tóth Gábor képviselő úr tesz javaslatot. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 

jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 
12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 23. pontban dr. Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc képviselő urak 

tesznek javaslatot. Parancsoljon! 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 
kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
2 igen szavazattal, 12 ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Még egy döntés van előttünk ennél a napirendnél, az 

önkormányzati bizottság a délelőtti ülésén módosító javaslatot nyújtott be T/9241/16. számon. 
Első helyen kijelölt bizottságként most erről kell döntenünk. Kérdezem helyettes államtitkár 
asszonyt, hogy egyetért-e az önkormányzati bizottság javaslatával. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy erre a KIM képviselője adja meg a 
választ, tekintettel arra, hogy a Kttv. módosítására vonatkozik. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DÁVID PÉTER főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy tájékoztassam a bizottságot, hogy a 
tárca az álláspontját a módosító indítvánnyal kapcsolatban később, a kormány döntésének 
függvényében fogja kialakítani. Szerdán várható a kormány döntése. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Nincs tárcaálláspont ebben a kérdésben, ezért 

a bizottságnak kell döntenie. Megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja az önkormányzati 
bizottság által tett javaslatot. (Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 

12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Végül két bizottsági módosító javaslat benyújtásáról kell 
döntenünk. Elsőként a törvényjavaslat 7. §-a módosítását kezdeményező tervezetről kérdezem 
a kormány álláspontját, hogy egyetért-e vele. Parancsoljon, államtitkár asszony! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Ezzel kapcsolatban is azt tudom elmondani, ami az 
előzőekben elhangzott, hogy a kormány szerdán fog dönteni a bizottsági módosító javaslatok 
támogatottságát illetően, akkor tudunk válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a 7. § 

módosítására vonatkozó bizottsági módosító javaslatot. Aki igen, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
Másodikként a 101. § módosítását kezdeményező tervezetről kérdezem önöket, bár 

már sejtem, hogy a válasz hasonlatos lesz az előzőekben foglaltakhoz. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

válasz ugyanaz, mint az előzőekben. 
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ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a 
101. § módosítására vonatkozó javaslatot. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. 

15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
Végezetül megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e olyan módosító, illetve 

ajánláspont, amelyről nem döntöttünk, de önök szerint kellene. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, megköszönöm a vendégeknek a jelenlétet, a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/9234. szám) - (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

Rátérünk harmadik napirendi pontunkra, a honvédek jogállásáról szóló T/9234. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalására.  

Tisztelettel köszöntöm dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter urat és dr. Dankó István 
jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár urat. 

Tisztelt Bizottság! A kiosztott november 30-ai ajánlásból fogunk dolgozni, elsőként a 
megszokott rendben a kormányálláspont, majd ezt követően a hozzászólások, illetve a 
szavazások következnek. 

Az 1. ajánláspontban dr. Harangozó Tamás és képviselőtársai, Iváncsik Imre és Juhász 
Ferenc képviselő urak javaslatát kell elbírálnunk. Megkérdezem erről a tárca álláspontját, az 
1. ajánláspontban foglaltakról. Parancsoljon, miniszter úr! 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 2. ajánláspontban szintén Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc 

képviselő urak javaslata található. Kérdezem miniszter úr, illetve a tárca álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Szintén szocialista képviselőtársaink javaslata található a 3. pontban, ez összefügg a 

4., 5. és 6. pontokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra megadom a szót Iváncsik Imre alelnök úrnak. Parancsoljon! 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Egy 

rövid indoklást szeretnék kérni, hogy miért nem támogatja a kormány. Mi úgy gondoljuk, 
ahogyan erről az általános vitában is szóltunk, hogy ez a 3., 4., 5. és 6. számú módosító 
javaslat olyan fontos jogosítványokat adhatna a szakszervezeteknek, amelyre szerintünk 
nagyon nagy szükség lenne. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Parancsoljon, miniszter úr! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Induljunk ki abból, tisztelt képviselő úr, 

hogy fenntartjuk a javaslatunkkal azokat a hatályos szabályokat, amelyeket javaslatunkra az 
Országgyűlés 2012. január 1-jei hatálybalépéssel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényre, valamint a fegyveres erők hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló törvényre figyelemmel alakított ki. Ezek megváltoztatása nem indokolt, már csak azért 
sem, mert az ágazati szakszervezetek ilyen jellegű javaslattal a tárgyalások során nem éltek. 
Tehát képviselő úr olyat kér, amit a szakszervezetek maguk nem kértek. 

 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Ennyire akarok kedvezni a szakszervezeteknek. 

(Derültség.) 
 
ELNÖK: Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, különös tekintettel az 

elhangzottakra, hogy ki az, aki a 3. ajánláspontban foglaltakat a 4., 5., 6. ponttal 
összefüggésben támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

2 igen szavazattal, 12 ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 7. ajánláspontban szintén Harangozó Tamás és képviselőtársai tesznek javaslatot. 
Kérdezem a tárca álláspontját miniszter úrtól! 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
2 igen szavazattal, 12 ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 8. pontban szintén Harangozó Tamás és képviselőtársai javaslata található. 

Parancsoljon, miniszter úr! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
 A 9. ajánláspontban szintén Harangozó Tamás és képviselőtársai javaslata található, 

ez összefügg a 27. ajánláspontban foglaltakkal. Kérdezem a miniszter úr álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Iváncsik Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan az általános 

vitában kifejtettük, az a határozott álláspontunk, hogy nem indokolt külön esküt tenni a 
koronaőröknek, ezzel kapcsolatban kérnék szépen indoklást miniszter úrtól. És van egy 
kérdésem is az eskü szövegével kapcsolatban, hogy az a kitétel, amely a szövegben szerepel, 
hogy „Magyarország alkotmányos folytonosságát megtestesítő Szent Koronát…” ezt milyen 
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törvény, milyen joganyag alapozza meg? Tehát hol szerepel érvényben lévő jogszabályban ez 
a szövegösszefüggés, ami itt szerepel? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, miniszter úr! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Rövid tudok lenni, 

hazánk Alaptörvényében szerepel ez a szófordulat, de ennek előképe megtalálható a 2001. évi 
Szent Koronáról szóló törvényben is. 2001-ben alkotta meg az Országgyűlés.  

Egyebekben pedig a Honvéd Koronaőrség tagjainak külön esküjét volt módom itt szó 
szerint ismertetni az elmúlt ülésen, és kifejeztem mélységes elkötelezettségemet az ügy 
mellett, nem akarom ezt megismételni. Ez egy olyan különbség köztünk, a kevés köztünk lévő 
különbség egyike, amely inkább elválaszt, mint összeköt minket. (Iváncsik Imre: Ezt tudjuk.) 

 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a 9. 

ajánláspontban foglaltakat. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 15 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 10. pont összefügg a 26. ponttal, szintén Harangozó Tamás és képviselőtársai 
javaslata található benne. Parancsoljon, miniszter úr! 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 11. pontban Csampa Zsolt képviselő úr javaslatát találjuk meg. Kérdezem a 

kormány, illetve a tárca álláspontját. Ez összefügg a 22. ajánláspontban foglaltakkal. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Miután ez a rendelkezés a katona 

szakma, a honvéd vezérkar főnökének kifejezett kívánságára került a törvényjavaslatba, nem 
tudom legnagyobb sajnálatomra támogatni a módosító indítványt. 

 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. 

15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
A 12. pontban Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc képviselő urak 

tesznek javaslatot, ez összefügg a 13. pontban foglaltakkal. Kérdezem a tárca álláspontját 
miniszter úrtól. 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 14. pontban Dorosz Dávid képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
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DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 15. pontban Csampa Zsolt képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
A bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
A 16. pontban Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc képviselők tesznek 

javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 17. pontban Jámbor Nándor képviselőtársunk tesz javaslatot. Kérdezem a miniszter 

úr álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
3 igen szavazattal, 12 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta, ketten nem vettek részt a szavazásban. 
A 18. pontban szintén Harangozó Tamás és képviselőtársai tesznek javaslatot. 

Kérdezem a miniszter úr álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 19. pontban szintén Harangozó Tamás és képviselőtársai tesznek indítványt. 

Miniszter úrtól kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
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2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 
támogatta. 

A 20. pont összefügg a 24. pontban foglaltakkal, Harangozó Tamás és 
képviselőtársainak javaslata található ebben. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
2 igen szavazattal, 12 ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 21. pontban Németh Zsolt képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
3 igen szavazattal, 12 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. Ketten nem vettek részt a szavazásban. 
A 23. pontban Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc képviselők tesznek 

javaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját a 23. pontról. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
2 igen szavazattal, 15 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 25. pontban Németh Zsolt képviselő úr javaslata található. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
3 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. Ketten nem vettek részt a szavazásban. 
Tisztelt Bizottság! Az ajánlásunk végére értünk. Van-e olyan módosító, amelyről nem 

döntöttünk? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, megköszönve miniszter úrnak és helyettes 
államtitkár úrnak a jelenlétet, a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

A hadigondozottak elmaradt juttatásainak igazságos kompenzálásáról szóló 
határozati javaslat (H/9114. szám) (Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Tisztelt Bizottság! A parlamenti plenáris szavazás 17 óra 10 perckor folytatódik, még 
egy napirendünk van, a negyedik az eredeti meghívó szerint, ez Staudt Gábor 
képviselőtársunk önálló indítványa H/9114. számon, országgyűlési határozati javaslat. Ennek 
a megtárgyalására képviselő úr jelezte, hogy elegendőnek ítéli a hátralévő időt. Ekképpen azt 
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kérem önöktől, hogy próbáljuk ezt ennyi idő alatt megtárgyalni. Amennyiben ez nem sikerül, 
akkor a csütörtöki bizottsági ülésen javaslom, hogy folytassuk az ügy érdemi megvitatását. 

Elsőként megadom a szót dr. Staudt Gábor képviselő úrnak, hogy röviden ismertesse a 
javaslatát. A Honvédelmi Minisztériumot továbbra is dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 
úr és Dankó István helyettes államtitkár úr képviseli. Parancsoljon, képviselő úr, 
előterjesztőként öné a szó! 

Dr. Staudt Gábor (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
javaslatom lényege inkább jogi, mint honvédelmi. Gondolom, azért került kijelölésre a 
bizottság, hiszen hadigondozottak ellátásáról van szó. 

A jogi probléma, amellyel szembesültem, illetve amellyel országgyűlési képviselőként 
megkerestek, az annyi lenne, hogy azokat a hadiellátásokat, amelyeket annak idején az 1933. 
évi 7. törvénycikk alapján állapítottak meg és kezdtek el folyósítani, a kommunizmus évei 
alatt sajnálatosan annullálták. Ezeknek az embereknek elvették a járandóságát, legyenek azok 
hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák vagy esetleg gyámoltak. A rendszerváltozás sem 
hozta meg a kellő megoldást, hiszen annak ellenére, hogy 1992. január 1-jével elkezdték 
folyósítani ezeket az ellátásokat, annak ellenére sajnálatos módon egy nagyon rosszul 
elfogadott, rosszul szabályozott törvényben 1994-ben tulajdonképpen egy egyösszegű 
kifizetésre utalták ezeket az elmaradt juttatásokat. Ez azért volt – hogy úgy mondjam – kettős 
mérce vagy legfőképpen igazságtalan, hiszen elképzelhetjük, hogy a kiesett összegek ezeknek 
az embereknek a szempontjából nem ugyanakkora összegeket jelentettek. Valakinek esetleg 
rövidebb, néhány hónapos időszak az, amelyre ez járt volna és a kommunizmus alatt 
megfosztották, valakinek esetleg ez egy fél életét végigkísérte, és a megállapított összegek 
egyébként, ezek az egyösszegű kifizetések köszönőviszonyban sem voltak azzal a tényleges 
kárral, amit ezek az emberek elszenvedtek. 

Én arra tennék javaslatot, és megpróbáltam kerülni azt, hogy túlságosan specifikusan 
fogalmazzak, tehát nem az 1994. évi törvényt szeretném első körben módosítani vagy nem 
arra teszek javaslatot, hanem egy országgyűlési határozatra, amely felkéri a kormányt, hogy 
ezt az egész problémát vizsgálja felül. Vizsgálja meg, hogy hogyan lehetne megfelelő módon 
kompenzálni ezeket az embereket, és terjessze az Országgyűlés elé a törvényjavaslatot, illetve 
az 1994. évi törvény módosítását. Ezáltal tulajdonképpen a kormánynak megadnám a szabad 
kezet a problémamegoldásban és a probléma előterjesztésében, viszont a problémára a 
figyelemfelhívást meg szeretném tenni, illetve azon túl a megoldás felé is egy lépést tenni. 
Nem gondolom, hogy megengedhető az, hogy itt bizonyos embereknek komoly juttatásait 
nem fizette ki a magyar állam, és tulajdonképpen még mindig adósai vagyunk ezeknek az 
embereknek, akik a hazát szolgálták. Ennyi lett volna a felvezetőm. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Megkérdezem Hende Csaba honvédelmi miniszter 

urat, hogy mi az álláspontja a benyújtott javaslatról. Parancsoljon! 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter álláspontja 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. A rossz 1994-es 
törvénynek a szövegezője ül most a tisztelt bizottság előtt, szinte már a vádlottak padján 
érzem magam. Valóban nekünk kommunistából is nagyon hitvány fajta jutott, egyetlen 
úgynevezett volt szocialista országban sem történt az meg, amit Magyarországon elkövettek, 
hogy tudniillik a fordulat éve, 1949 után egy tollvonással szüntették meg a hadigondozotti 
ellátásokat. 

A hadigondozotti ellátások több személyi kört érintettek. Vannak a hadirokkantak, 
akik öt különböző járulékosztályba vannak sorolva. Vannak a hadiözvegyek, akik a 
kenyérkeresőjüket veszítették el a hősi halált halt édesapa halálával. És vannak azok a 
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hadiárvák, akiket 1994-ben már úgy hívott a törvény, hogy volt hadiárvák, hiszen 
értelemszerűen, ha 18 év alatti ellátatlan fiatalok voltak 1943-ban, 1944-ben, 1945-ben, 
amikor tömegesen meghaltak az édesapák, akkor ezek 1994-ben már igencsak meglett 
emberek voltak. 

Ezek a hadigondozotti ellátások a maguk idejében, az 1933. évi 7. törvénycikk az első 
nagy átfogó honvédelmi törvény rendelkezései értelmében hasonlóak voltak, mint a többi más 
hasonló szociális járadék. Úgy mondja ezt a polgári jog, hogy alimentációs jellegű ellátások. 
Az se véletlen, hogy az ilyen típusú ellátásokat a magyar családi jog és polgári jog szerint is 
legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg lehet igényelni. Tehát ha mondjuk valakinek elmaradt a 
tartásdíja vagy a családi pótlékja vagy más hasonló jellegű juttatása, és valamilyen okból 
éveken keresztül nem tudta érvényesíteni, a törvény eleve limitálja, és azt mondja, hogy csak 
6 hónapra visszamenőleg, mert nem az a célja ennek a jóvátételnek, hogy egyfajta 
felhalmozott tőkét nyújtson át az elszenvedett sérelmek jegyében, hanem hogy a folyó 
gondoskodást, az élelmezést, a lakhatást, a ruházatot biztosítsa az embernek. 

Ez az egyik szempont, ami miatt egy korlátozott, egyösszegű térítést állapítottunk 
meg. Ez az első járadékosztályba sorolt hadirokkantaknál 250 ezer forint. Azért 1994-ben ez 
nagy pénz volt, ez igen gáláns intézkedésnek minősült, és a volt hadiárvák is kaptak 50 ezer 
forintot. Nekik ez egy több évtizeddel korábban, mondjuk úgy, hogy 50 évvel korábban 
elszenvedett sérelem egyfajta utólagos gesztusjellegű, anyagi természetű elismerése volt. 

Mindennek, kedves képviselő úr, éppen 18 éve, ez a dolog akkor nyugvópontra jutott. 
Tehát azt a problémát, amit ön most itt felvet ebben az indítványban, azt az állampolgárok és 
az érintettek nem annyira érzékelik, és nem annyira markánsan fogalmazzák meg. 

A kárpótlási folyamat, és ez az utolsó érvem, amúgy egyébként nagyon-nagyon sok 
évvel ezelőtt lezárult Magyarországon, a kárpótlásnak minden fajtája, és a kormány 
elhatározott abban, hogy nem nyitja újra. Vannak mindig kísérletek, próbálkozások és nem a 
hadigondozottak részéről, hogy de még egy újabb kárpótlási futamot vezessünk be, és erre a 
kormány azt mondta, hogy legfeljebb abban az esetben, ha ebből a célból adót lehet kivetni. 
Tehát az, aki újabb kárpótlást kíván, az számoljon azzal, hogy a magyar kormány ezt 
legfeljebb e célra kivetett különadóból képes és hajlandó fedezni. 

Ez egy olyan lezárt jogviszony, aminek a végleges rendezését a társadalom és maguk 
az érintettek is elfogadták. Én a magam részéről úgy vélekedem, hogy ennek a kárpótlási 
fejezetnek az újranyitására sincs semmiféle reális lehetőség és hajlandóság a kormány 
részéről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 

hozzászólás. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, megadom a szót képviselő úrnak 
válaszadásra. 

Dr. Staudt Gábor (Jobbik) reagálása, válasza 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez egyenes beszéd volt miniszter 
úrtól, bár fájó a szívemnek. Egyrészről azért, mert amíg például a párizsi békeszerződések 
után milliárdokat fizetünk a magyar költségvetésből, itt a lezárt múlt ezek szerint, vagy 
mégsem, ameddig a Felvidékről kitelepített magyaroknak az egyébként magyar állam által 
vállalt kárpótlása sem történt meg, és egyébként az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy 
mulasztásos jogsértésben van a Magyar Országgyűlés, akkor szintén nem értem a kormány ez 
irányú állásfoglalását. Ezek az emberek egyrészt nem voltak olyan állapotban, hogy 
érvényesíthessék az igényüket. Tehát ezzel a 6 hónapos intervallummal bár értem jogilag, 
hogy mit próbál miniszter úr mondani, de nem voltak abban az állapotban, tehát saját 
hibájukon kívül nem tudták érvényesíteni, és egyébként ebbe már nem mennék bele. De 
egyéb kárpótlások és járadékok esetében tudnék példát mondani, bár nem teszem, most jelen 
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pillanatban, hogy nagyon is fizet a magyar állam, és gyakran újabb jogcímeken is bizonyos 
sértetteknek, csak úgy tűnik, hogy a magyar embereknek nem lehet ezeket a vitákat újranyitni. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, 
hozzászólás. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a H/9114. számú országgyűlési határozati 
javaslat tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 11 
tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba a javaslatot. 

Tisztelt Bizottság! A Hszt. és a Hjt. kapcsán is szerdán folytatja le a részletes vitát az 
Országgyűlés. Ez magában hordozza annak a nagyon valószínű lehetőségét, hogy kapcsolódó 
módosító indítványokat nyújtanak be hozzá. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön 10 órakor 
kénytelenek vagyunk honvédelmi és rendészeti bizottsági ülést tartani. Ez akkor változik, ha 
nincs hozzá benyújtott kapcsolódó módosító indítvány. Mivel erre kicsi az esély, ezért szólok, 
hogy lehetőleg így tervezzen mindenki, hiszen a határozatképességet biztosítanunk kell. 

Megköszönöm miniszter úrnak és helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet, az ülést 
bezárom. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 16 perc) 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 
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