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Napirendi javaslat 
 

 
1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10048. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
Meghívottak:  
a Belügyminisztérium 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  
Bíró Márk (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (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)  
  
 

Megjelentek  

Dr. Nemes Lilla szakértő (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 12 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. Megállapítom, hogy 7 fő személyesen van jelen, hatan pedig helyettesítési megbízást 
adtak, ekképpen 13 fővel határozatképesek vagyunk. 

A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi 
javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10048. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rá is térünk a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/10048. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott módosítók megtárgyalására. 

Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 
asszonyt és dr. Nemes Lillát a Belügyminisztérium részéről. A március 5-ei ajánlásunkból 
fogunk dolgozni, tisztelt képviselők. Szokásunkhoz híven elsőként a kormányálláspontot 
fogom kérdezni, ezt követően szavazunk. 

Értelemszerűen az összefüggő ajánláspontokról együttesen fogunk dönteni. 
Tisztelt Bizottság! Az ajánlás 1. pontjában Staudt Gábor képviselő úr tesz javaslatot, 

ez összefügg a 6. ajánláspontban foglaltakkal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja. (Megérkezik az ülésre 
Csampa Zsolt.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott? (Nincs 
jelzés.) 

1 igen szavazattal, 12 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta. 
A határozatképesség kapcsán jelentem, hogy 8 főre emelkedett a személyesen jelen 

lévő képviselők száma, ekképpen 14 fő a bizottság jelen lévő, a helyettesítésekkel együtt a 
jelen lévő tagok száma. 

A 2-es ajánláspontban Harangozó Tamás és képviselőtársai javaslatát láthatjuk. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

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

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 

13 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
13 ellenében, 1 tartózkodással, igen szavazat nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Az ajánlás 3. pontjában dr. Staudt Gábor javaslata található. A kormány álláspontja? 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Nem támogatja. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
1 igen szavazattal, 13 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta. 
Bertha Szilvia képviselő asszony javaslata a 4. ajánlási pontban. A kormány 

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

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

Ki tartózkodott, (Nincs jelzés.) 
14 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
Az 5-ös ajánláspontban szintén dr. Staudt Gábor képviselő úr javaslata található. Mi a 

kormány álláspontja erről? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
1 igen szavazattal, 13 ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 7-es ajánláspontban Harangozó Tamás és képviselőtársainak a javaslata található. A 

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

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

14 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
Igen szavazat nélkül, 14 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
Az utolsó ajánláspontban, a 8. pontban Staudt Gábor képviselő úr javaslata található. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 

jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
14 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Egy bizottsági módosítóról még szavaznunk kell. 

Kiosztottuk a képviselőknek a bizottsági módosító tervezetét. Kérdezem erről a kormány 
álláspontját. 

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

kormány támogatja. 
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ELNÖK: Ki az a bizottság tagjai közül, aki szintén így van ezzel? (Szavazás.) 13 igen. 
Ki az, aki nincs így ezzel? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság a bizottsági 
módosítót elfogadta. 

Államtitkár asszonynak és munkatársának köszönjük a megjelenését, mindenkinek 
további szép napot kívánok! Szerdán nem lesz bizottsági ülésünk. 

 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 17 perc) 

 

 

 
  

Dr. Kocsis Máté  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


