
 

Ikt. sz.: HOB/84-1/2012. 

HOB-35/2012. sz. ülés 
(HOB-104/2010-2014. sz. ülés) 

 

 

 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2012. december 6-án, csütörtökön, 11 óra 40 perckor kezdődően, 

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



 2 

Tartalomjegyzék 

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

A bizottság részéről 4 
Helyettesítési megbízást adott 4 

A bizottság titkársága részéről 4 

Meghívottak részéről 5 
Hozzászólók 5 
Megjelentek 5 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 6 

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9241. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 6 

A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/9234. szám) (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 7 



 3 

Napirendi javaslat 
 
 

 
1. Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9241. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
Meghívottak: a Belügyminisztérium képviselői  
 

2. A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/9234. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
Meghívottak: a Honvédelmi Minisztérium képviselői  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Iváncsik Imre (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Básthy Tamásnak (KDNP) 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Balogh András főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium)  
  
 

Megjelentek  

Kucsera Miklós főtitkár (Magyar Rendvédelmi Kar)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 40 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat és a megjelenteket. Először is szeretném 
megköszönni mindenkinek a türelmét. A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülését 
megnyitom. 6 fő személyesen jelen van és 6-an adtak megbízást, Simon Miklóst Ágh Péter 
képviselő úr, Farkas Zoltánt Borbély Lénárd képviselő úr, dr. Kocsis Máté elnök urat 
jómagam, dr. Mátrai Márta képviselő asszonyt Kulcsár József képviselő úr, Földi Lászlót 
Básthy Tamás alelnök úr és Iváncsik alelnök urat pedig Harangozó Tamás képviselő úr fogja 
helyettesíteni a mai bizottsági ülésen, így megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

A kiküldötthöz képest változás nincs, az első napirendi pont az egyes szolgálati 
jogviszonnyal összefüggő törvény módosításáról szóló T/9241. számú törvényjavaslat, a 
második napirendi pont a honvédek jogállásáról szóló T/9264. számú törvényjavaslat. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi pontokkal egyetért. (Szavazás.) 12 igen, 
egyhangú. Köszönöm szépen. 

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

Rátérnénk az első napirendi pontunkra, az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő 
törvények módosításáról szóló T/9241. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslatok megtárgyalására. Köszöntöm körünkben a Belügyminisztérium 
képviseletében Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt, és akkor egyúttal 
jelezném, hogy a 2012. december 5-ei ajánlásból fogunk dolgozni. Elsőként a kormány 
álláspontját vagy tárcaálláspontot fogok kérdezni a Belügyminisztérium képviselőjétől, ezt 
követően szavazunk, illetve ha kérdés merül fel, kérem képviselőtársaimat, hogy jelezzék. 

A bizottságnak az 1. ajánlási pontban Dorosz Dávid képviselő úr módosítójáról kell 
döntenie. Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Még pillanatnyilag egyeztetések zajlanak, úgyhogy sem 
tárca-, sem kormányálláspontot nem tudok mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

2 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot sem kapta meg. 

A 2. pontban dr. Harangozó Tamás képviselő úr módosítója található. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottságunkból? (Szavazás.) 12 

igen, egyhangúlag támogattuk. 
Ha jól tudom, van egy bizottsági módosító javaslat, ami ki lett küldve 

képviselőtársaimnak. Kérdezem erről a kormány álláspontját vagy tárcaálláspontot. 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tekintettel arra, hogy ez tartalmilag megegyezik a Dorosz képviselő úr által beadottal, emiatt 
itt sem tudok sem kormány-, sem tárcaálláspontot mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit jelezzünk a képviselőtársunknak, hogy tartalmilag 

ugyan megegyezik, de a szóhasználat a Hszt.-ből való szóhasználatot biztosítja, a bizottsági 
módosítót szakszerűbbnek ítéltük meg. 

Harangozó Tamás képviselő úré a szó! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy kérdésem van, 

technikai, hogy ez a 34/B § (1) bekezdés, ami bekerült ide most a legújabb szövegbe, ez mit 
takar a munkáltatói jogkörök tekintetében? A 11/c. pont. A tíz perccel ezelőtti variációban ez 
még nem volt benne, ez mire hivatkozik a munkáltatói jogkörök tekintetében? Ha valaki 
tudja, mielőtt megszavazzuk, kérem, válaszoljon. Köszönöm. 

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

Bocsánat, én 34/B. pontot látok, c)-t mondott, vagy akkor rosszul értettem? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): A 11/c bekezdésen belül. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Értem. Itt tulajdonképpen a szakszervezeteknél felsorolja mindazon munkáltatói jogokat, 
amiben a szakszervezetekkel egyeztetés szükséges, áthelyezés, vezénylés, jogviszony-
megszüntetés, stb., és erre utalunk vissza, hogy itt is ugyanazokat a munkáltatói jogok 
gyakorlását kell egyeztetni, mint a szakszervezeteknél, hogy itt ne legyen különbség. (Dr. 
Harangozó Tamás: Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem a 

tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja a bizottsági módosító javaslatot. (Szavazás.) 12 
igennel gyakorlatilag a bizottságunk támogatta. Köszönöm szépen. 

Kérdezem, hogy van-e még olyan, amit esetleg támogatnunk kell, vagy tud-e valaki 
olyan benyújtott módosító javaslatról, amiről nekünk szavaznunk kell. (Nincs jelzés.) 
Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony a megjelenést.  

A honvédek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/9234. szám) (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, a honvédek jogállásáról szóló T/9234. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalására. 
Köszöntöm a körünkben dr. Balogh András urat, a HM jogi főosztályának vezetőjét. A 
kiosztott 2012. december 5-ei ajánlásból fogunk dolgozni, elsőnek majd tárcaálláspontot vagy 
kormányálláspontot fogok kérdezni a Honvédelmi Minisztérium képviselőjétől, ezt követően 
pedig kérdések lesznek, majd szavazásra kerül sor. 

Tisztelt Bizottság! Az 1. ajánlási pontban Juhász Ferenc képviselőtársunk 
módosítójáról kell döntenünk. Kérdezem a tárcaálláspontot. 

 
DR. BALOGH ANDRÁS főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, mert jelenleg párhuzamosan folyik a 
KÁT-értekezlet és üzenetet nem kaptam. Tehát a tárcaálláspont az, hogy nem támogatható. 
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ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem támogatja, 
az egyharmadot sem kapta meg. 

A 2. ajánláspontban Juhász Ferenc képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata 
található. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. BALOGH ANDRÁS főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): A tárca nem 

javasolja támogatni. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 
2 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal az egyharmadot sem kapta meg. 
A 3. ajánlási pontban Juhász Ferenc képviselő úr kapcsolódó módosító javaslatáról 

kell döntenünk. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. BALOGH ANDRÁS főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): A tárca nem 

javasolja támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Az egyharmadot sem kapta meg. 
Ajánlásunk végére értünk. Kérdezem, tud-e valaki olyan módosító javaslatról, 

ajánláspontról, amit még esetleg meg kellene tárgyalnia a bizottságunknak. (Nincs jelzés.) 
Ilyet nem látok. Köszönöm szépen az előterjesztőnek a megjelenést. 

A napirendi pontot lezárom. 
Tisztelt Bizottság! Napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, köszönöm 

mindenkinek a konstruktív megjelenést, az ülést pedig bezárom. 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 46 perc) 

 

 
  

Csampa Zsolt  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


