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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 2 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen.  

Létszámellenőrzést tartunk: 8 fővel a bizottság határozatképes. Tehát 
megkezdjük a munkánkat. Simon Miklós képviselőtársunk jelezte, hogy mindjárt 
érkezik. 

Tisztelettel köszöntöm államtitkár urat, vendégeinket.  
Ketten jelezték képviselőtársaim közül, akik nem bizottsági tagok, hogy részt 

vesznek az ülésen. Miután módosító indítványuk van, erről nem kell döntenünk. 
Úgyhogy Kónya Péter urat köszöntöm tanácskozási joggal a bizottság ülésén.  

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Először a Magyar Honvédségnek az 
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való 
részvételéről szóló határozatról kell a részletes vitát lefolytatnunk, majd a Hjt.-ről a 
részletes vitát lefolytatnunk. Egyetért-e a bizottság… (Dr. Harangozó Tamás Attila: 
Kérdésem van!) Tessék! 

Napirend előtti vita 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Szeretném kérdezni, hogy a mai napon 10 órakor a Külügyi 
bizottság tartott bizottsági ülést, ahol napirenden volt a „Tájékoztató az Iszlám Állam 
elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való magyar katonai 
szerepvállalásról” zárt ülésen, ahol Kovács József, a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat főigazgatója, Pásztor István, az Információs Hivatal főigazgatója, a 
Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági Minisztérium képviselői jelen voltak, 
hogyha a Külügyi bizottság a mai napon egy ilyen zárt üléses tájékoztatót kaphatott, 
akkor, mondjuk, az első helyen kijelölt bizottság és az érdemben erről a kérdésről 
dönteni képes bizottság a mai napon miért nem kap ilyen tájékoztatást, azzal együtt, 
hogy itt hangzott el legutóbb, hogy lesz még egy körös ilyen tájékoztatás a döntés 
előtt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Nekünk mint a főbizottságnak a kijelölt feladatunk 

az, hogy a részletes vitát folytassuk le. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Az is 
napirenden van.) A részletes vitát nekünk kell lefolytatni, nem a Külügyi 
bizottságnak, a Külügyi bizottság tájékoztatót hallgatott meg, nekünk pedig részletes 
vitát kellett lefolytatnunk. (Dr. Harangozó Tamás Attila: A 2. napirend részletes vita 
volt ott is.) És tekintettel arra, hogy már korábban a Nemzetbiztonsági bizottság és a 
Honvédelmi bizottság egy tájékoztatót meghallgatott zárt ülés keretében, a Külügyi 
bizottság nem, ezért most, úgymond, pótolták ezt a feladatot. És én, megvallom 
őszintén, a részletes vita lefolytatására tettem csak javaslatot.  

(Jelzésre:) Vadai képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban arról volt 

szó, hogy mielőtt ebben az ügyben bármiféle vitát lefolytatunk, visszajön a 
Külügyminisztérium a többi minisztériummal, illetve szervvel együtt részletes 
tájékoztatást adni a szemlézést követően, éppen azért, mert talán emlékszik elnök úr 
is, hogy a sajtóban eddig 10-30 milliárdos költségvetés hangzott el erre a 
kontingensre, és a sajtóinformációkból tudjuk, hogy ez mégiscsak 5,5 milliárd. Tehát 
valami lényeges különbség van. És Szijjártó miniszter úr maga személyesen ígérte azt 
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meg, hogy lesz egy ilyen bizottsági ülés. (Dr. Simon Miklós megérkezik az ülésre.) 
Értve azt, hogy persze ez itt részletes vita, csak akkor azt szeretném megkérdezni, 
hogyha lefolytatjuk ezt a részletes vitát, akkor mikor fogjuk abszolválni azt a részét, 
ahol egyébként a szemlézést követő információk vannak, tekintve, hogy feltételezem, 
a kormány jelen lévő képviselője nem vett részt a szemlézésen. Tehát egy olyan 
egyenruhás polgárra lenne itt szükségünk, aki járt ott kint, és be tud számolni azokról 
a körülményekről, ahová a katonáinkat küldeni fogjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Egy pillanat, naptárt egyeztetünk. Meg kell néznünk, hogy 

a parlament kitűzött menetrendjében mikor dönt… (Laban Jánossal konzultál. - 
Rövid technikai szünet.) 

Tisztelt Bizottság! Az ügyrendi felvetésekre, Harangozó úréra meg Vadai 
képviselőtársnőnkére azt tudom mondani, hogy most csak meg kell előlegeznem, 
hogyha van részletes vitán elfogadott módosító javaslat, akkor van TAB-eljárás, és 
akkor jövő héten nem szavazunk az előterjesztésről, és akkor jövő héten normál 
bizottsági keretben lehetne a tájékoztatót megejteni. Mint ahogy a Nemzetbiztonsági 
bizottság egyébként - tudomásom szerint - hétfőre tervez egy ilyen tájékoztatót, de 
még nem tették ki a meghívót, tehát az is egy tervezet, nem tudjuk, hogy az meglesz-e. 
De én akkor azt javaslom, hogy semmiképpen se csússzunk ki ebből, hétfőn 9 órakor 
önállóan egy ilyen tájékoztatót hallgassunk meg, azt megszervezzük. Mert a 
Nemzetbiztonsági bizottsághoz nem biztos, hogy be tudunk csatlakozni az ottani 
bizottsági ülésre, mert ott nem csak ez a napirendi pont van, és ami napirendi pont 
van, az valami konfliktusos dolog, tehát ott ilyen belső purparlé lesz. (Jelzésre:) Az 
nagyon jó, majd jegyet veszünk az első sorba, de inkább akkor végezzük normálisan a 
munkánkat. Tehát én azt javaslom, hogy hétfőn 9 órakor ezt a tájékoztatót 
megkapjuk, és az illetékeseket értesítjük, hogy hétfőn 9 órakor itt ülünk. Tehát 
jelzem, hogy hétfőn 9 órakor, még mielőtt a keddi szavazásra sor kerülhet, ezt a 
tájékoztatót pontosan megejtjük zárt ülés keretein belül. 

Még valamit. Ha már ezt az ügyrendet tárgyaljuk, szeretném a bizottságot 
tájékoztatni, hogy a múltkori tájékoztatón, ugye, nem jelezték azok a képviselőtársak, 
akik ott beültek, de egyébként nem voltak jogosultak a zárt ülésen való részvételre, 
azt, hogy ezt meg akarják tenni, ezért én kértem őket, mindenkit, aki érintett volt, 
hogy ezt jelezzék előre, és ebben az esetben konzultálok a szolgálatokkal, milyen 
minősített adatok lesznek, hogyan lesznek, és hogy megvan-e az érintett 
képviselőknek a szükséges C típusú átvizsgálása. Demeter képviselőtársunknak 
megvan. De Szelényi képviselőtársamnak nincsen meg, viszont én támogattam a 
házelnöknél azt, hogy tegyük lehetővé, hogy ezt megcsinálja, és miután ő érdeklődött 
ezek iránt a kérdések iránt, akkor ő is részt tud venni. Tehát azt mondom, hogy csak 
az jelentkezzen a hétfői bizottsági ülésre, akinek C-típusú átvilágítása van, egyébként 
a többiek nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen. 

És akkor ezzel együtt, hogy Harangozó alelnök úrnak is válaszoljak, hétfőn 9 
órakor van ez a tájékoztató. Tudomásom szerint 11 órakor vannak a frakcióülések, 
tehát addig… (Dr. Harangozó Tamás: 10-kor, de mindegy.) Jó, most ezt akkor is 
csináljuk meg. Ha kell, akkor esetleg azt tudom mondani, hogy 8 óra, csak nem 
tudom, hogy az nem durva-e. (Dr. Vadai Ágnes: Nem.) Jó, a fővárosiaknak nem 
durva, csak van, aki mondjuk adott esetben Nyírbátor mellől jár. (Dr. Simon Miklós 
felé fordulva:) 8 óra? Csak azért, mert a helyzet az, hogy a frakcióüléseken ez sorra 
fog kerülni. (Dr. Simon Miklós: Megoldjuk! - Firtl Mátyás: Kivételesen.) Kivételesen. 
Elnézést kérünk, az Iszlám Állam-ügy sokszor ilyen szokatlan. Tehát 8 órakor. Most 
pont nem Vadai képviselőtársunkra gondoltunk, hogy neki jó-e a 8 óra vagy sem (Dr. 
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Vadai Ágnes: Azt gondoltam.), mert tudjuk, hogy neki jó, csak a vidékieknek nem 
biztos. Hétfőn, 8 órakor, jelentem, és akkor 10 órakor lehet menni bizottsági ülésre. 
Tehát 10-ig tartjuk maximum, utána frakcióülés. Tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Azt 

szeretném még kérni elnök úrtól, hogy ha egy mód van rá, itt egy nagyon rövid 
beszámolót hallgassunk meg. Demeter képviselőtársam a külügyi bizottsági ülésről 
jött, és az ott tartott tájékoztatás tapasztalatai alapján, tekintve, hogy az ott meghívott 
KNBSZ és egyéb kollégák a belbiztonsági veszélyekkel kapcsolatban semmilyen 
választ nem tudtak adni, és az is volt a válaszuk, hogy ők erre nem illetékesek, ezért 
szeretném javasolni, hogy ha lehet, akkor esetleg az AH, illetve a TEK, mint 
rendvédelmi, BM alá tartozó szervek vezetői is, ha egy mód van rá, legyenek 
meghívva. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Terveztem, hogy őket meghívom, azzal egyébként, hogy azt a múltkori 

együttes ülésen tartott zárt ülést mindenképpen meg fogom akadályozni, hogy az még 
egyszer úgy zajlódjon le. Tehát azt fogom az illetékes szervezeteknek mondani, hogy a 
vezető jöjjön, és egy embert hozzon magával, és azok a szervezeti egységek, 
amelyeknek egyébként nincsen közük a dologhoz, azok pedig ne jöjjenek be, mert 
voltunk ezren, többek között két olyan hölgy is, aki az Indexet tudósította volna 
online a zárt bizottsági ülésről. Azért kellett a névsort felolvasni. Azok egyébként, 
amikor elkezdődött a névsorolvasás, hogy mindenki mutatkozzon be, csendben ki is 
mentek, biztosan mindenkinek feltűnt. (Dr. Vadai Ágnes: Kimentek, ez a lényeg.)  

Úgyhogy a dolog rendben van, akkor hétfőn 8 óra, és természetesen 
intézkedem, hogy ezek az urak és hölgyek legyenek jelen. 

A napirendi javaslat elfogadása 

Akkor most ezek után van-e még… (Dr. Vas Imre: Szavazzunk a 
napirendről!)… igen, mert a napirendről elvileg vita nélkül kellene dönteni, csak 
miután ez jogos felvetés volt, gondoltam, hogy ezt az ügyrendi kérdést megvitatjuk.  
Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű 
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről 
szóló H/4027. számú határozati javaslat (Részletes vita a HHSZ 44-
45. §-a alapján) 

Akkor elkezdjük a munkát. Az első az Iszlám Állam. Köszöntöm az előterjesztő 
nevében Dankó István közigazgatási államtitkár urat. Kérem, hogy tolmácsolja majd a 
miniszter úrnak, hogy ha itthon van, akkor őt is várjuk a bizottsági ülésre. Most 
kormányülésen van, de hétfőn reggel őt is várjuk, mint illetékes politikai vezetőt a 
bizottsági ülésre. Meg is fogjuk hívni, csak kérem, tolmácsolja személyesen is, hogy 
hétfőn 8 órakor várjuk őt is. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amely a szokásos, a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjai szerint meg kell kérdeznem a bizottságot, 
hogy egyetért-e azzal, hogy az előterjesztés kielégíti az alkotmányossági feltételeket. 
Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem. Akkor az előterjesztő? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Minden egyes 

törvényi paraméternek megfelel az előterjesztés. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Megérkezik az ülésre Szelényi Zsuzsanna.) 
Köszöntöm Szelényi képviselőtársunkat. Foglaljon helyet itt, valahol. Bíró Márk és 
Ágh Péter úr nem lesznek itt. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha nem, 
akkor a szavazás következik. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e, hogy megfelel a törvényi 
kívánalmaknak az előterjesztés. (Szavazás.) 8 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett ezt elfogadtuk, és így a vita ezen szakaszát lezárom. 

Köszöntöm közben Szelényi Zsuzsa képviselőtársunkat, ő is tanácskozási joggal 
vesz részt a bizottság ülésén, miután módosító indítványa van az előterjesztéshez. 

Akkor most pedig megnyitom a részletes vita második szakaszát. 
Tisztelt Bizottság! Az első módosító Tóbiás József és társainak a módosítása. 

Kívánja-e képviselőtársunk képviselni? Mármint csak azért kérdezem meg, mert 
konkrétan Demeter Márta jegyzi a módosító indítványt, Harangozó Tamás pedig 
nem. Tessék! 

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen. Tehát a kormánynak a 

határozati javaslatához, amely az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
fellépésben történő magyar katonai részvételre vonatkozik, ehhez adtunk be módosító 
javaslatot. 

Ennek oka az, amit itt első körben szeretnék kiemelni, hogy az MSZP mindig 
is, értékalapon is támogatta a terrorizmus elleni küzdelmet és a jövőben is 
természetesen ezt tesszük, cselekedeteink is eszerint alakulnak természetesen. 

Tudvalévő, hogy Magyarország jelenleg is szerepet vállal abban a koalícióban, 
amely az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni fellépésre szerveződött, jelenleg 
humanitárius segítségnyújtással, elég nagy összeggel is, illetve hadfelszerelési 
anyagokkal, elsősorban lőszerekről beszélhetünk, amelyek tavaly nyár végén kerültek 
az iraki biztonsági erők részére rendelkezésre bocsátásra. 

Tehát ezt a részvételt és az ilyen típusú részvételt továbbra is támogatjuk, ezt 
erősíti meg egyébként a módosító javaslatunk, és ezen felül pedig azt gondoljuk, hogy 
olyan szerepvállalásra van szükség, amely Magyarország teherbíró képességével - és 
itt most a biztonsági kockázatokra gondolok - összhangban van. Mi pedig úgy 
gondoljuk, hogy ezért olyan katonai képességek felajánlására van szükség a 
humanitárius segítségnyújtáson és a hadfelszerelési anyagokon felül, amelyek nem 
igénylik katonai alakulat Irakba telepítését. 

Konkrétan a módosító javaslatot egyébként bizonyára mindenki elolvasta, 
kiemelném, hogy milyen képességekre gondoltunk: a koalícióban részt vevő államok 
katonáinak Magyarország területén történő kiképzésével, a Magyar Honvédség 
inkurrens készleteiből hadfelszerelések térítésmentes átadásával, a koalícióban részt 
vevő államok harcokban megsérült katonáinak a Magyar Honvédség egészségügyi 
központjában történő gyógykezelésével, a Magyar Honvédség repülőtereinek 
felajánlásával és kibervédelmi képességeivel… 

 
ELNÖK: Bocsánat, a következőt szeretném mondani. A kodifikációs 

munkatársak szétszedték a módosító javaslatot, és most pont az elsőről kell 
beszélnünk, ez a preambulum kiegészítését tartalmazza.  

Egyébként a dilemma a következő. Tehát nem tévedett nagyot 
képviselőtársunk, mert a kodifikációsok egyik fele azt mondta, hogy az MSZP, tehát 
Tóbiás József és társaival fémjelzett módosítót egyben szavazzuk meg, ugyanakkor a 
helyzet az, hogy átolvasva a módosító indítványokat, szerintem a kodifikációs 
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munkatársak azon részének van igaza, akik azt mondják, hogy ez külön-külön is 
értelmezhető, mert konkrétan a preambulum kiegészítése önmagában is értelmes. 

Tehát most akkor csak erről beszéljünk, és mindegyiknél kitérhet 
képviselőtársunk arra, amiről konkrétan szó van. De most a preambulum kiegészítése 
„az ENSZ, az Európai Unió és a NATO” kezdetű szövegrésszel, illetőleg figyelemmel 
arra, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen küzdünk, tehát most akkor erről 
kérdezem. És majd erről kérdezem államtitkár urat is. Tehát nem egyben az egészről. 
Elnézést, hogy félbeszakítottam, csak muszáj volt.  

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Egyébként az előző 

részt úgy nagyjából be is fejeztem, tehát akkor ezt majd a következőnél figyelembe 
tudjuk venni. A preambulumkiegészítésnél pedig természetesen az előbb 
elmondottaknak egyébként az alapját és a hozzáállásunkat és az elkötelezettséget 
szerettük volna még inkább pontosítani és nyomatékosítani, mert teljesen 
természetes, hogy az ENSZ-, európai uniós és NATO-erőfeszítésekben 
Magyarországnak szerepet kell vállalnia a továbbiakban is, és nyilván ennek a 
koalíciónak elkötelezett tagjai vagyunk. Tehát ennek nyomatékosítása a kiegészítés.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Előrebocsátom, 

hogy tárcaálláspontot tudok mondani, kormányülés most van éppen, tehát a 
módosítókkal kapcsolatban még nem tudunk kormányálláspontot közölni. Ezt a 
módosító javaslatot nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Megkérdezhetem, hogy miért? (Dr. Vadai Ágnes: Csak.)  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem, képviselő 

asszony, nem csak, igyekszem elmondani, hogy miért nem.  
 
ELNÖK: Egy pillanat! A parlamentarizmus formái megengedik, hogy időnként 

olyan képviselők is hozzászólnak az éppen folyó vitához, akiknél éppen nincsen szó, 
de ezekre nem kell külön reagálni, csak nyugodtan… 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Megértettem. 

Köszönöm szépen.  
Itt a preambulumban két francia bekezdés van, a módosító javaslat az első 

francia bekezdés tekintetében beemelné az ENSZ-re, az EU-ra, illetve a NATO-ra való 
utalást. Itt alapvetően konkrétan maga a misszió sem ENSZ-, sem NATO-, sem EU-
szerepvállaláshoz nem köthető, ez egy ezektől független, most még elkülönülő 
koalíciós szerepvállalás. Tehát éppen ezért került úgy megfogalmazásra a 
preambulum, ahogy az a benyújtott változatban szerepel. Az ENSZ-re ugyan történik 
benne utalás, de ez alapvetően a most meglévő körülményeket rögzítő tényeket 
tartalmaz, arra szándékozik utalni.  

A második francia bekezdésben gyakorlatilag a javasolt szöveg a benyújtott 
Ogy-határozati javaslat 1. pontjában szereplő nemzetközi koalíció érdekében történő 
szerepvállalás megismétlését szolgálná. Természetesen, ha megyünk tovább majd a 
módosítók sorrendjében, az MSZP által benyújtott módosító javaslatok egyike érinti 
az 1. pontot is, ennek fényében természetesen, ha átalakulna maga az egész Ogy-
határozat, akkor indokolt lehetne ennek a mostani módosító javaslatnak, ami a 
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preambulum második francia bekezdésére vonatkozik, az elfogadása, de a 
korábbiakban elmondottak alapján nem támogatható, mert ismétlést tartalmaz.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Őszintén szólva 

nem látom azt be, hogy a módosító javaslat második pontját, hogy „figyelemmel arra, 
hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett 
nemzetközi koalíció elkötelezett tagja”, ezt miért nem lehet támogatni, erre nem adott 
magyarázatot az államtitkár úr, mert én nem láttam sehol egyébként utalást erre. A 
módosító javaslat első része pedig egy általános kijelentést tesz arra vonatkozóan, 
hogy egyébként ezen szervezeteken belül tett terrorizmus elleni küzdelemre 
vonatkozó erőfeszítésekhez Magyarország most konkrétan ezzel az egy akciójával 
hozzájárul. Tehát én azt gondolom, hogy a kormány és a kormánypárti képviselők 
nyilván alaposan meg fogják fontolni, hogy mely ellenzéki módosító javaslatokat 
támogatják, van olyan módosító javaslat, amit én magam sem támogatok, de ebben az 
egyben tényleg nem látok kivetnivalót. És ha csak azon múlik, hogy mert egyébként 
módosítani kell az országgyűlési határozatot, ugye azt mondta az államtitkár úr, 
hogyha esetleg módosul az országgyűlési határozat máshol, akkor ezt be lehet rakni, 
szerintem, ez nem olyan nagy munka, és nyilvánvalóan az ellenzék irányába tett 
gesztus, hogy egyébként ez a két mondat szerepel ebben az országgyűlési 
határozatban. Szerintem, őszintén szólva, jobban is mutat, ha már beleírjuk, hogy 
Magyarország egyébként eddig mit tett és hogy elkötelezett a terrorizmus elleni 
küzdelemben. 

Úgyhogy én azt javasolnám, elnök úr, hogy a bizottság a tárca álláspontja 
ellenére támogassa ezt a módosító javaslatot. Egészen biztos vagyok egyébként abban, 
hogy a kormány egy ilyen ügyben nem fog vitatkozni az ellenzéki pártokkal. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van még hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Őszintén szólva, az, hogy 

egy preambulumban azt kijelentjük, hogy általában milyen nemzetközi 
szervezeteknek a terrorizmus elleni küzdelméhez járulunk hozzá, az nem odavaló, 
mert egy keretbe helyezi azt, hogy ez itt micsoda, mert tudjuk, hogy nem ENSZ, nem 
Európai Unió és nem NATO által szervezett hivatalos misszió, hanem az iraki 
kormány felkérésére, az ENSZ Biztonsági Tanácsának hivatkozott értelmező 
határozatával megerősítve, miszerint az ENSZ Biztonsági Tanácsa is elismeri a 
legitim iraki kormánynak azt a legitim kérését, hogy egy ilyen nemzetközi akciót 
szervezzenek meg, mégiscsak egy sajátos eleme ez a nemzetközi terrorizmus elleni 
küzdelemnek. De hogy keretekbe helyezzük, hogy mit csinálunk itt egy olyan 
együttműködésben, ami se nem ENSZ, se nem Európai Unió, se nem NATO, mert 
ezekben már mindegyikben vettünk részt külön-külön, ez egy új.  

Megvallom őszintén, nekem egy problémám van, kedves előterjesztő 
kolléganő, hogy ezt pont a legelejére kellene tenni, tehát nem a harmadik francia 
bekezdésbe, hanem a legelejére, merthogy a preambulum arra szolgál, hogy utaljon, 
hogy hova illeszkedik ez az egész. És én azt gondolom, hogy az első francia bekezdés 
támogatható lenne, csak nyelvtanilag kell összefésülni azt, hogy a francia bekezdések 
önállóan olvasva is értelmes mondatot alkossanak.  

Illetve azt a tényt megerősítjük, amire itt ugyan van hivatkozás is, de csak a 
későbbi szövegben, nem a preambulumban, hogy egyébként Magyarország ennek a 
nemzetközi koalíciónak a tagja, csatlakoztunk hozzá 2014 őszén, hogyha jól 
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emlékszem, még kormánydöntés alapján, mert az együttműködésnek egy olyan 
formáját választottuk akkor, amihez nem kell parlamenti felhatalmazás. De az, hogy 
ezt megismételjük, az nem zavaró, szerintem, a preambulumban. Tehát a 
preambulum pont arra való, hogy eligazítsa az embert, hogy mi fog következni. 
Akkor, megjegyzem, az egészet előre kellene venni, és utána kellene a másik kettőt, 
szerkesztési szempontból. Tárca szerint ez nem fogadható el? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Itt egy dolgot azért világosan látni kell, és a NATO-ra és az EU-ra való utalás 
tekintetében él az, amit most mondani fogok. Ez az országgyűlési határozat egy 
közjogi engedély, amelynek nagyon konkrétnak kell lenni. Ezért kell benne lenni, 
hogy mennyi létszám mehet ki, milyen feladatra mehet ki, mennyi ideig tart ez a 
közjogi engedély, és szerepelni kell benne pontosan annak a nemzetközi jogi alapnak, 
amit a közjogi engedély bázisának tekintünk, ami alapján meghozható ez a döntés. 
Egy kicsit félreértelmezhetőnek tartom azt, hogyha a preambulumban NATO-t és EU-
t emlegetünk most itt a konkrét közjogi engedély tekintetében. Tehát most egy 
konkrét feladatra, egy konkrét helyre, egy konkrét időre akarunk konkrét létszámú 
katonát kiküldeni. Ennek megfelelően azzal egyet tudok érteni, hogy a második 
francia bekezdésre vonatkozó javaslat, ami az Iszlám Állam elleni fellépésre 
vonatkozó elkötelezettséget hangsúlyozza a preambulumban is, az kerüljön bele és 
elfogadható, nem ad okot félreértésekre vagy magyarázkodásra, de a NATO- vagy az 
EU-elkötelezettség most ebben a pillanatban ennek a műveletnek a tekintetében 
nehezen értelmezhető. Függetlenül attól, hogy a NATO-nak és az EU-nak is általános 
célja a nemzetközi biztonság és béke fenntartása, de itt most egy konkrét műveletre 
való felhatalmazásról beszélünk. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Így el tudom azt 

fogadni, hogy ez zavaró lehet egyeseknek, bár szerintem nem, mert nem erről szól 
maga a preambulum, de akkor is meg lehet azt fogalmazni, hiszen az nagyon fontos, 
hogy a preambulumban az szerepeljen, hogy Magyarország általában is elkötelezett a 
nemzetközi béke és biztonság előmozdítása érdekében és a terrorizmus elleni 
küzdelemben. Tehát akkor ezt valahogy próbáljuk, akár bizottsági módosítóval 
kiegészíteni. De a második része pedig, hogy egyébként mi a nemzetközi koalíció 
elkötelezett tagjai vagyunk, az szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy benne szerepeljen a 
preambulumban, mintegy utalva arra, hogy Magyarország már eddig is tett 
erőfeszítéseket egyébként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben. 

Nem tudom, hogyan van arra mód, hogy egyébként a bizottság akkor ezt 
valamilyen módon megfogalmazza, és egy bizottsági módosító javaslattal eleget 
teszünk annak a kérésnek, amit a minisztérium mond, de tulajdonképpen alapvetően 
találkozik a bizottság többségének vagy majdnem egészének álláspontjával az, hogy 
ezt valamilyen módon fogalmazzuk bele a preambulumba. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Én még államtitkár urat kérdezném, hogy őszintén szólva nem értem, 

a módosító indítvány első francia bekezdése, amely a szövegben a harmadik, hogy az 
miért lenne megtévesztő. Ugyanis a preambulum csak kereteket jelöl ki. Az teljesen 
helyénvaló, amit államtitkár úr mondott, és a szöveg későbbi része, a határozati 
javaslatnak minden eleme rendkívül konkrét, teljesen pontos számok vannak benne, 
és ezt így is kell tenni. 
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Olyat semmilyen, sem a jogalkotási törvény, sem az Alaptörvény nem mondja 
azt, hogy már a preambulumban is egyébként számoknak kellene lennie, akármilyen 
közjogi felhatalmazásról is van szó, a preambulum az pont arra való, amit itt a 
módosító javaslat is céloz. Merthogy arról van szó, hogy ilyen nemzetközi akcióban 
egészen konkrétan nem vettünk még részt a rendszerváltás óta. (Dr. Vadai Ágnes: 
Dehogynem.) Nem vettünk ilyenben részt. Továbbá nem is szokásunk. Ugyanis a 
helyzet az, hogy az eddigi részvételünk a különböző nemzetközi missziókban és 
akciókban a felsorolt három szervezet felhatalmazása alapján történt. (Dr. Vadai 
Ágnes: Nem, az iraki misszió nem.) Az mi alapján történt? (Dr. Vadai Ágnes: 
Koalíciós volt.) Az is koalíciós volt? Bocsánat, akkor erre volt példa. (Dr. Vadai 
Ágnes: Volt.) 

Ettől függetlenül azt rögzítjük, hogy kiknek a nemzetközi terrorizmus elleni 
küzdelmét támogatjuk úgy általában. Tényleg megtévesztő ez?  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Most ebben a 

pillanatban a NATO-nak és az EU-nak ehhez a misszióhoz semmi köze nincsen. Csak 
erről van szó. Nyilván ez a szöveg is elférne a preambulumban, meg még egy csomó 
minden elférne. 

 
ELNÖK: Persze, ezzel nem lőnek nyulat, az világos. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Csak itt 

hangsúlyozni szeretném, hogy tényleg egy konkrét katonai részvétellel kapcsolatos, 
nagyon jelentős országgyűlési határozatról van szó, közjogi döntésről van szó. 
Megfontolás tárgyává kell tenni természetesen. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Szerintem biztosan áthidalható ez a dolog a 

bizottsági módosító javaslattal, megértve azt, hogy precizitást szeretne ebben a 
honvédelmi tárca, világossá téve, hogy ez nem nemzetközi szervezet döntésén alapul, 
hanem kifejezetten koalíciós. Szerintem ezt a részt el lehet fogadni, bár alapban, aki 
azért ismeri a dolgokat, az nyilván tudja, hogy nem Európai Unió, nem NATO, nem 
ENSZ, de szerintem oldjuk fel ezt a dilemmát azzal, hogy elkészítünk egy bizottsági 
módosító javaslatot, ahová beleírjuk, a módosító javaslat (1) bekezdéséből kihagyva a 
nemzetközi szervezeteket, meg a második javaslatot. 

 
ELNÖK: Csak pontosítsunk, mert igazából az ENSZ BT 2170-es és 2178-as 

határozata csatlakozik ehhez a nemzetközi akcióhoz, de elfogadom. Akkor én a 
következő bizottsági módosítóra teszek javaslatot, hogy a Tóbiás József és társai által 
beadott módosítás 4. francia bekezdése, ez a figyelemmel arra, hogy Magyarország az 
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett nemzetközi koalíció 
elkötelezett tagja, most nem tudom, hogy a szervezett a jó szó vagy a létrehozott. 
Államtitkár úr? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ez a 

„szervezett” fogalom jó. 
 
ELNÖK: Jó, akkor szervezett. Tehát akkor a 4. francia bekezdés legyen a 

legelső, tehát az Országgyűlés után közvetlenül, mert ez a preambulumnak a logikája, 
és rögzítjük, hogy egyébként már tagjai vagyunk egy ilyen szervezett 
együttműködésnek. Utána jön az eredeti javaslat első és második francia bekezdése, 
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és az MSZP által beadott javaslat első módosított francia bekezdése, ami az egyesített 
javaslatban a harmadik, tehát az ENSZ és az Európai Unió és a NATO kezdetű pedig 
kimarad. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Mondhatok erre valamit? 
 
ELNÖK: Persze. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Vagy a többől kevesebbe vagy a kevesebből a 

többe megyünk logikusan, mert az én javaslatom, ez most nem házszabályszerű, mert 
nyilván először az alapról kell dönteni, aztán az önéről… 

 
ELNÖK: Persze, most csak megpróbáljuk összehozni a módosítót. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): … de én azzal kezdeném, hogy valahogy azt 

megfogalmazni, hogy Magyarország elkötelezett a nemzetközi béke és biztonság 
előmozdítására tett erőfeszítések irányában és a terrorizmus elleni küzdelemben, 
hogy itt rögzítsük nagy általánosságban, hogy Magyarország egyébként elkötelezett 
általában a békével és biztonsággal való együttműködésben és a terrorizmus elleni 
küzdelemben. Utána írnám az előzményét, azt, hogy már eddig is részei voltunk 
ennek a nemzetközi koalíciónak és utána hoznám nagyon konkrétan a két, tehát az 
első két francia bekezdést. Hogyha ez világos.  

Tehát én fordítva csinálnám. Tehát hogy elkötelezettség, eddig is, és aztán a két 
konkrét dolog. Én így gondolom. De lehet ezt még cizellálni. 

 
ELNÖK: Értem. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): És mindegyik után pontosvesszőt kell tenni. 
 
ELNÖK: Igen, csak az első után van pontosvessző. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, de a harmadik, negyedik után nincsen. 
 
ELNÖK: Meg a második után sincs. Most csak a szövegen gondolkodom, egy 

pillanat. Államtitkár úr, most próbálom szövegszerűen megfogalmazni, amit majd a 
jegyzőkönyv is rögzít. 

Tehát hogyha az a szöveg, hogy… ugye, az eredeti szöveg az Országgyűlés, 
utána jönnek a francia bekezdések. Az első francia bekezdés: 

Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi 
béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni 
küzdelemben, ez lenne az első francia bekezdés. 

Még egyszer olvasom. Az Országgyűlés… figyelemmel vagy tekintettel? Mert ez 
mindegy egyébként… (Dr. Vadai Ágnes: Mindegy.)… jó, akkor használjuk a 
„figyelemmel”-t. 

Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi 
béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni 
küzdelemben… akkor már csak az kell, hogy nemzetközi terrorizmus vagy csak sima 
terrorizmus? (Dr. Vadai Ágnes: Általában.) Jelző nélküli terrorizmust használjunk, 
jó? 
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Tehát akkor ez lenne az első francia bekezdés. A második francia bekezdés: 
figyelemmel arra… ez lényegében megegyezik szerintem, és utána jön az eredeti első 
és második bekezdése. Ezt a tárca tudná-e támogatni?  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, el tudjuk 

fogadni. 
 
ELNÖK: Akkor ezt a bizottsági módosítót szeretnénk beadni. De előbb 

szavaznunk kell, ha ezzel egyetértünk, a Tóbiás József és társai által beadott első 
módosításról. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 1 igen és 8 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatja.  

Megkérdezem, hogy az általam szövegszerűen ismertetett, és a jegyzőkönyvben 
megtalálható - remélem - bizottsági módosítót ki támogatja. (Szavazás.) Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás és 8 
igen mellett ez a módosító van a preambulumban.  

Második módosítás. Előterjesztőt kérdezem. Most csak a második. 
 
DEMTER MÁRTA (MSZP): Igen, elmondtam, annyi a lényege, hogy olyan 

katonai képességeket ajánlanánk föl, amelyek nem igénylik katonai alakulat Irakba 
telepítését. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Világos. Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk ezt a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Indokolás! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az indokolás 

egy mondat: azért, mert teljesen másról szól, mint maga a benyújtott Ogy-határozat. 
A benyújtott Ogy. határozati javaslat katonai részvételről szól. Az, amiről a módosító 
szól, azt egyébként is Magyarország már biztosítja, csinálja, megtette, illetve, ha 
lehetőség lesz rá, meg is fogja tenni a jövőben is. De emellett természetesen az Ogy-
határozat kifejezetten a 150 fős kontingens kiküldéséről szól. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, akkor 

elmondom, hogy én nem támogatom ezt a javaslatot, és a következő az álláspontunk, 
tehát most a Fidesz-frakció nevében beszélek. A helyzet az, hogy ezt a nemzetközi 
akciót a legitim iraki kormány legitim felkérése alapján szervezi az Egyesült Államok, 
az ENSZ BT 2170. meg 2178-as határozata alapján, ami pusztán csak arról szól 
egyébként - mert ez egy kompromisszum volt, az oroszok egyébként megvétózták 
volna -, hogy az ENSZ BT legitimnek és nemzetközi jogi értelemben hivatalosnak 
ítélte az iraki kormány felkérését. Tehát csak ennyi az ENSZ-pecsét rajta. Ezután az 
Egyesült Államok elnökének megbízásából a Központi Parancsnokság küldött egy 
hivatalos kérést, de abban rögzítette, hogy mit akarnak tőlünk, egészen konkrétan. Na 
most, nekünk az az alapállásunk, hogy ez egy katonai akció, ha valamit kérnek tőlünk 
egy katonai akcióhoz, akkor azt vagy teljesítjük vagy nem, de Magyarország 
megítélésünk szerint nincs abban a helyzetben, hogy azt mondja, hogy gyerekek, nem 
ezt, hanem amazt, nem ilyen segítség, hanem amolyan, mert általában a katonai 
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akciók jellege is olyan, hogy ilyenkor vagy teljesítjük vagy nem, de az biztos, hogy 
ennek a katonai akciónak a sikerét veszélyeztetné az az eljárás, hogy a részt vevő 
hatvanvalahány ország meg az a tizenvalahány, amelyik a konkrét katonai akcióban 
részt vesz, az valamifajta szavazásos alapon állítaná össze ezt a programot. Hogy 
profán legyek: házibuliban még az elmegy, hogy azt mondom, gyere, szívesen látlak, 
és hozzál két liter sört, beállít valaki három liter borral. Az még úgy nagyjából, mert 
nem esik szét a házibuli, bár kétségtelen, hogyha nem sört hoz, hanem mondjuk, 
szalonnát, azt már nem lehet meginni. De egy katonai akcióban ezt nem lehet 
csinálni, szerintem.  

Tehát az az álláspontunk, hogy az Egyesült Államok Központi 
Parancsnokságának kérését, amit az amerikai elnök felhatalmazása alapján intéztek 
hozzánk, nem tudjuk módosítani, vagy azt mondjuk, hogy támogatjuk, és részt 
veszünk benne, vagy azt, hogy nem, azzal, amit kérnek tőlünk. Az meghaladja a mi 
kompetenciákat, legalábbis mi úgy ítéljük meg, hogy mi azt igényeljük, hogy mi a 
felkérést kezdjük el tárgyalni, hogy az hogyan van.  

Tehát az összes ilyen irányú módosításhoz ez az álláspontunk.  
(Jelzésre:) Képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nyilván tudják, a Demokratikus Koalíció képviselői támogatni fogják a Magyar 
Honvédségnek az Iszlám Állammal szembeni katonai hadműveletben való részvételét. 
Ez a támogatásunk abból fakad, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az Irakban folyó harcok 
és az az ellen való, az ottani emberiesség elleni bűncselekményekkel szemben való 
fellépés alapvető demokratikus kötelezettség.  

A támogatás semmiképpen nem a kormánynak szól, ezt szeretném világossá 
tenni, ez a kontingens küldésének szól.  

Úgy gondoljuk, hogy miután a korábbi bizottsági ülésen felvetettük, hogy két 
feltételünk van a támogatáshoz, az, hogy a Magyar Honvédség katonái készek és 
képesek legyenek a feladat ellátására, és hogy az arra hivatott szervek garantálni 
tudják, hogy a legjobb képességük szerint az esetlegesen megnövekedett belső 
biztonsági kockázatokat kezelni tudják, erre a bizottsági ülésen a kormány igent 
mondott, hogy mind a kettőt garantálni tudja, e tekintetben, mivel jobban ismerem a 
Magyar Honvédség képességét, az elsőben vagyok egészen biztos, tehát hogy a 
magyar katonák képesek lesznek ezt a feladatot ellátni. Mi ennél a módosító 
javaslatnál, megértve azt, hogy a Magyar Szocialista Párt milyen típusú feladatot 
kíván a Magyar Honvédségnek adni - bár meggyőződésem, hogy ezen típusú 
feladatok egy részét, sőt nagy részét kétharmados támogatottság nélkül is a kormány 
meg tudja oldani, hiszen az, hogy akár itt képezzenek ki katonákat, akár az 
egészségügyi központban kezeljenek egyébként a koalícióban részt vevő államok 
megsérült katonáit, ehhez nem kell az Országgyűlés kétharmados felhatalmazása.  

Azzal nem értek egyet, amit elnök úr mondott, Magyarországnak egy ilyen 
nemzetközi koalícióban joga van megmondani, hogy mit tud, mire képes. Tehát 
hogyha a magyar állam akkor úgy döntött volna, hogy egyébként más típusú 
képességeket ajánl föl, nem feltétlenül 150 katonát, váltási időben 300-at - azt csak 
szeretném jelezni a kormány felé, és a hétfői bizottsági ülésen tisztázzuk már, hogy 
100, 150, 100 plusz 50, 120, 120 plusz 50, tehát akkor most mennyi egészen pontosan 
ez a létszám. Mert a hírekből az hallatszik, hogy a külügyminisztériumi 
háttérbeszélgetéseken arról beszélt a külügyminiszter, hogy 120 katonáról van szó, ez 
a határozati javaslat jelen pillanatban 150, váltási időben 300 katonát jelent. Plusz 
tudjuk, hogy nyilván van egy 20-30 százalékos tartalék, de az itthon. Merthogy az 
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országgyűlési határozat, ahogy az államtitkár úr mondta, rendkívül precíz, akkor ezt a 
precizitást elvárjuk egyébként a kormány tagjaitól is. Ezzel együtt azt gondolom, hogy 
az a felajánlás, amit a Magyar Szocialista Párt módosító javaslata megfogalmaz, ha 
erre egyébként van mód, hogy a kormány saját hatáskörben eljárva tegye meg, és 
nyilván a honvédelmi tárca az, akkor, szerintem, az ellen nem lehet kifogásunk, hogy 
ezt tegye meg. De ehhez nem kell az Országgyűlés képviselőinek kétharmados 
felhatalmazása. És akkor a módosító javaslattal okafogyottá válik az egész 
országgyűlési határozat, mert nekünk nincs ebben dolgunk, akkor az a kormány 
kizárólagos felelőssége.  

Mi viszont, látva a levelet, a felkérést, tudva azt, hogy a Magyar Honvédség 
képes ezt a feladatot ellátni, az eredeti javaslat mellett állnánk, hogyha már egyébként 
katonailag veszünk részt, akkor meghatározott, egészen precízen meghatározott 
létszámmal - ez nagyon-nagyon lényeges -, és nyilvánvalóan majd a hétfői zárt ülésen 
megmondják a megközelítő költségvetését is ennek a missziónak, és visszatérünk a 
realitás talajára, ami inkább az 5 milliárd, mint a 10 milliárd. Bár értem én a Magyar 
Honvédség 10-30 milliárdos igényét, és még el is tudom fogadni, hogy egyébként a 
misszió örvén mást is be akarnak szerezni. Úgyhogy azt kell most itt a bizottságnak 
eldöntenie, hogy kidobjuk-e az egész országgyűlési határozatot, mert akkor a 
módosító javaslat csak a kormány hatásköre, vagy az Országgyűlés elé visszük. Én a 
magam részéről az eredeti javaslatot támogatnám. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás, és utána Firtl Mátyás! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Ha lehet olyan kérésem, hogy egy nagyon rövid kérdésre a választ megvárnám, és a 
véleményemet annak tükrében mondanám el, ha lehet. 

 
ELNÖK: Hajrá! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Marginális, csak 

megütötte a fülemet, azt mondta államtitkár úr, hogy mind, amit ide leírtunk, ez már 
megtörtént. Azt állítja államtitkár úr, hogy a koalícióban részt vevő államok 
katonáinak Magyarország területén történő kiképzése is történt az elmúlt 
időszakban? Mert amit ön nyelvtanilag mondott, az ezt jelenti, és minden 
jegyzőkönyvbe kerül, akkor szeretném, hogyha ezt például pontosítaná, hogy történt-
e akkor ezek szerint Magyarországon külföldi katonák kiképzése. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Akkor 

pontosítanék, elnézést kérek, hibáztam, csak a lőszer és egyéb ilyen hadianyag-
szállításra került sor, semmi másra. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tehát akkor világos, hogy a mai felajánláshoz képest a mi javaslatunk is többlet-
hozzájárulást jelentene, az pedig persze, jogilag egy fontos kérdés, hogy az 
Országgyűlés döntése kell-e hozzá, de azt gondolom, egy olyan ügyben, ahol a magyar 
kormány ugyan saját hatáskörben, de eddig is többek között az Iszlám Állam 
ellenségeinek térképére helyezte Magyarországot a saját döntésével, egy ilyen döntést 
szerintem a kormánynak sem árt, hogyha minél szélesebb politikai felhatalmazással 
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teszi, és a Magyar Országgyűlés esetleg kétharmados vagy még nagyobb többséggel 
támogatja, akár a jelenlegi, vagy ennél a mi javaslatunk által egyébként többet jelentő 
fellépést és felajánlást, anélkül, hogy katonáinkat külföldre vinnék. Ez a mi 
javaslatunk és álláspontunk. 

A DK-hoz képest pedig én annyit szeretnék mondani, és ez egy érdemi, fontos 
kérdés, hogy ha van olyan ellenzéki párt, aki elhiszi a kormánynak - elnézést, 
államtitkár úr -, hogy amit leír, az egyáltalán úgy van, nemhogy az, amit nem ír le, az 
az ő felelőssége, és támogassa és szavazza meg. De pontosan tudjuk, hogy legalább 
egy hónappal korábban a Magyar Nemzet konkrétan megírta, hogy Kurdisztánban 
milyen feladatokra fogják a Magyar Honvédséget felkérni, mint mielőtt a felkérő 
levél, az állítólagos felkérő levél - egyébként, persze, láttuk, hogy megjött - 
megérkezett volna. Egy hónap. Nem tudom, hogy a Magyar Nemzet az Egyesült 
Államok elnöke vagy a NATO főtitkára dolgozik ott, vagy hogyan tudják ezt megtenni, 
az egész egyébként úgy büdös, ahogy van, és egyszerűen nem élvezi ez a kormány, 
legalábbis a mi tekintetünkben a bizalomnak azt a szikráját sem, hogy a 150, 
legfeljebb 150, egyébként 10 vagy 30 milliárd, őrző-védő feladat, vagy akkor 
mégiscsak egyébként konkrét katonai és harcoló feladatokat is ellátó feladatra 
fognak-e menni katonáink, ezekben nincs igazából bizalmunk a jelen állapotban. Ezt 
a hétfői bizottsági ülés után majd még meglátjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Csak annyit hadd mondjak, hogy ha Harangozó úr konzekvens abban, 

amit elmondott, akkor a hétfői tájékoztatóra teljesen felesleges eljönni, mert bármit 
mond a kormány, úgysem hiszik el. Tehát ilyen értelemben ez egyszerűbb dolog, 
akkor mindenki mehet haza és már a fél 3-as mozira be is tudnak ülni a West End-be. 

Viszont a helyzet az, hogy csak rögzítsük, természetesen a felkérő levél 
megérkezett. Azt, hogy a különböző sajtóban megjelent híresztelésekre, főleg akkor, 
amikor olyan felvezetése van a sajtóban, hogy minisztériumi kapcsolatainkra 
hivatkozva, a neve elhallgatását kérő szakértő, stb., én ezt nem tekintem olyan 
hivatkozásnak, amivel érdemben kellene foglalkozni. Én azt is szeretném kérni a 
kedves bizottsági tagoktól, hogy csináljuk már úgy a munkát, hogy 3-ra nagyjából be 
tudjuk fejezni ezt, mert fél 5-ig aláírva, bizottsági módosításokkal át kell küldenünk a 
TAB-nak, különben nem tudja tárgyalni. Jó? Nem olyan hosszú egyébként. 

Firtl Mátyásé a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Miután a pártok részéről különböző megszólalás elhangzott, én szeretném 
rögzíteni azt, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt részéről, és itt megértem azt, 
amikor Vadai Ágnes azt mondja, hogy nem a kormánynak szól a támogatás. Amikor a 
Kereszténydemokrata Néppárt a vezérszónoki gondolatait megfogalmazta, akkor is 
azt mondta, hogy az emberiség ellen elkövetett bűnök folynak, tisztelettel jelzem ezt a 
többi parlamenti frakciónak, az ellen fel kell lépni. Az ellen, amikor azt mondjuk, 
hogy humanitárius segélyt odaküldünk, még az se biztos, itt vannak az élő példák, 
tessenek csak utánanézni, eljutnak a humanitárius segélyek oda, ahová kellene? Nem 
is tudnak eljutni. A következő pillanat, amikor a humanitárius segély valahová odajut, 
de az Iszlám Állam kezébe kerül.  

Tudjuk szolgálni azt, amit önök itt mondanak? Nem. Itt akkor tudunk szolgálni 
kellően, amikor a felkérésnek megfelelően, valóban az emberi humánum alapján 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy ami ott folyik az emberiség ellen, azt 
minden erővel meg kell szüntetni, mert ez nem folytatható. 
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És amit szintén elmondtam a vezérszónoki körben és most is elmondok, a XX. 
századnak volt már példája, amikor egyesek így hunytak szemet, amúgy hunytak 
szemet, és megláttuk, hogy hová jutott. Most embereket égetnek élve, a torkukat 
vágják el, és akkor mi humanitárius segélyekről beszélünk? Kutyakötelességünk, 
felelősségünk az, hogy amire felkérést kaptunk, azt valamilyen módon teljesítsük. 

Tehát a Kereszténydemokrata Néppárt a 150 fős, váltásos honvédségi 
megjelenést a térségben őrző-védő szolgálattal támogatja, sőt, hozzáteszem azt is - ezt 
is elmondtuk -, hogy igenis, fontos, hogy valóban, ha egyszer már létrejött az irakiak, 
a kurdok és a többiek között egy katonai fellépés, akkor azt az őrző-védő támogatást 
adjuk meg nekik, ha már ők maguk harcolnak abban a térségben. 

Úgyhogy én kérem szépen, amikor megfogalmazzuk ezeket a mindenféle 
támogatási módszereket, abból kiderül, hogy azzal nem sokra megyünk ott, a 
térségben, hanem akkor megyünk, ha ott csírájában elfojtjuk az Iszlám Államot, ott, 
ahonnan elindult. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vadai képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én ebben az 

ügyben mindenkinek az álláspontját meg tudom érteni. Azt is meg tudom érteni, aki 
teljes mellszélességgel támogatja a kormányt, és meg tudom érteni a Magyar 
Szocialista Párt álláspontját is. Nem is véletlenül mondtam azt, Firtl képviselő úr 
ugyan máshogy értelmezte, úgy is lehet értelmezni. Az én értelmezésem az, hogy ha 
van párt, amelyik nem igazán kedveli és nem igazán bízik a jelenlegi kormányban, és 
nem nagyon szokta megszavazni semmilyen típusú előterjesztését, az egyébként a 
Demokratikus Koalíció. 

Ebben az ügyben nagy dilemma van egyébként, és szerintem minden ellenzéki 
párt részéről, aki nem eleve elutasítja egyébként Magyarország mondjuk NATO-
tagságát, meg egyáltalán a hadsereggel kapcsolatos tevékenységét, nagyon nagy a 
dilemma, hogy a kormány mondjuk bármilyen támogatást hogyan fog kommunikálni 
vagy miképpen fogja egyébként a magyar polgárok számára elmondani. 

Szerintem azt kell ebben az ügyben látni, hogy mi bármennyire is nem 
kedveljük egyébként a kormánypártokat, nem a személyeket, mert őszinte szeretnék 
lenni, e tekintetben irrelevánsak, mint személyek, mint képviselők és mint 
kormánypárti képviselők relevánsak, tehát személyesen nekem egyikükkel sincsen 
semmi bajom. Bármennyire is nem értünk egyet a kormány összes többi és például a 
Magyar Honvédség tekintetében az elmúlt 5 évben bemutatott mélyen színvonaltalan 
produkciójával, azt kell mondanom, hogy én azért emlékszem az iraki misszió ügyére, 
ami szintén kétharmados felhatalmazást igényelt, és gondolom, önök is hasonló 
állásponton voltak, bár azért szeretném önöket emlékeztetni, hogy azért nem lehetett 
meghosszabbítani annak a missziónak a mandátumát, tisztelt kormánypárti 
képviselőtársaim, mert választás közeledett és önök nem támogatták annak a 
missziónak a meghosszabbítását, azért kellett kivonulnunk Irakból. 

Viszont ebben az ügyben, ellentétben a Magyar Szocialista Párttal, akiknek az 
álláspontját el tudom fogadni az ő szempontjukból, mi úgy gondoltuk, hogy az ügy, a 
terrorizmus elleni fellépés, nemcsak a keresztények, hanem minden kisebbség, ezt 
szeretném hangsúlyozni, és javasolnám is, hogy inkább minden kisebbségről 
beszéljünk, mint pusztán a keresztény kisebbségről, bármelyik kisebbség sérelmére 
elkövetett népirtással szembeni fellépés az szerintünk alapvető, nem csupán 
demokratikus, hanem emberi kötelesség is. 
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Magyarország, amit eddig katonai eszközök nélkül meg lehetett tenni, azt 
megtette. Érkezett valóban egy ilyen felkérés, és őszintén szólva azt gondolom, hogy a 
Magyar Honvédség számára is lényeges, hogy részt tudjon venni ilyen missziókban. 
Az elmúlt években, ha látták a számokat, akkor pontosan tudják, hogy ezer fős 
ambíciószintet mélyen alulmúló a Magyar Honvédség nemzetközi missziós 
tevékenysége. Én személyesen azt gondolom, hogy nem azért képezünk ki katonákat 
az adófizetők pénzén, hogy aztán a laktanyákban üldögéljenek, és ők maguk sem a 
laktanyákban szeretnének üldögélni, hanem egyébként, ha lehetőségük van a 
képességeik megmutatására, akkor azt meg tudják mutatni. 

Nyilvánvalóan sokféle érdekeltség van ebben az ügyben, a nemzetközi 
érdekeltség mellett a hazai, nemzeti érdek is, de felhívnám még egyszer a figyelmet és 
hangsúlyozva, hogy a Magyar Honvédség katonái, akiket én az elmúlt években, 
amikor államtitkár voltam, megismerhettem és a legkülönfélébb missziókban vettek 
részt, az ő szavahihetőségükben, az ő képességükben nem csalódtam. És szerencsére, 
akkor, amikor elmennek erre a misszióra majd, akkor ott nem a kormány tagjai 
fognak ugribugrizni felettük, hanem kiképzett parancsnokok lesznek, akik 
megmondják, hogy mit kell ott csinálni. Addig jó egyébként a kontingensnek, míg 
politikusok nem akarnak beleszólni, hogy mit csináljanak ott helyben, hanem 
szakképzett, erre a feladatra kiképzett katonák végzik ezt a dolgot. 

Ugyanakkor azt nagyon fontosnak tartom, és majd lesz későbbi módosító 
javaslat, hogy ugyan most elvileg az országgyűlési határozat alapján 2017. december 
31-ig szól a felhatalmazás vagy a felhatalmazás kérése, ez semmiképpen sem 
jelentheti a kormány részéről azt, hogy akkor 2017-ig ez a dolog le van tudva. Nincsen 
letudva, az Országgyűlésnek is van egy illetékes bizottsága, ahol azt gondolom, hogy 
ne az legyen már az eljárás, hogy nekünk kell mindig szólni, hogyha valami ígéret van, 
mondjuk, beszámoló tekintetében, hanem például a misszió beindulása után, az első 
tapasztalatok alapján maga a honvédelmi tárca jelentkezik a Honvédelmi 
bizottságnál, hogy akár egy zárt ülés keretében beszámolna arról, hogy mik voltak a 
kezdeti lépések. Szerintem, ez mindenkit megnyugtatna. Nem a kormány 
szavahihetőségét illetően, mert ott nincs mit megnyugodni, tuti biztos, hogy nem 
szavahihetők, hanem hogy a magyar katonák rendesen el tudják látni ott a 
feladatukat, képesek ennek a kérésnek megfelelni. Éppen ezért van az, hogy a 
Demokratikus Koalíció ebben az ügyben más állásponton van, mint a demokratikus 
ellenzéki pártok egy része. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. (Jelzésre:) Mirkóczki úr! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én igazából nem 

akartam hozzászólni, mert azt gondolom, hogy az általános vita során mindenki 
egyértelművé tette, hogy mi az álláspontja, most azonban azért kértem szót mégis, 
mert kezd a vita egy olyan színbe vagy sokkal inkább egy olyan kontextusba menni, 
mintha ténylegesen arról szólna a történet, hogy a 100 vagy akár 150 magyar katona 
meg fogja-e oldani ezt a problémát. Jelzem előre, hogy nem fogja megoldani, de ha 
tízszer ennyit küldenénk, akkor se oldaná meg. 

Kereszténydemokrata képviselőtársamnak jelezném, hogy én értem és egyet is 
értek a szavaival, hogy az emberiesség vagy az emberiség elleni bűntettekkel szemben 
föl kell lépni, de akkor ne alkalmazzunk kettős mércét. Tehát ugyanezen az alapon - 
még egyszer mondom - ott van a Boko Haram, ott van Kamerun, Nigéria, Ázsia 
számos országa, Dél-Amerika számos országa, ott is be kellene avatkoznunk 
akármekkora mértékben, hogyha következetesek vagyunk magunkhoz. 



20 

Végezetül Vadai képviselőtársamnak mondanám, hogy szerintem meg pont 
nem azért képezünk ki magyar katonákat a magyar adófizetők pénzéből, hogy a világ 
bármely pontján idegen érdekekért szerepet vállaljanak akármilyen konfliktusban, 
pláne úgy, hogy ezzel Magyarországra olyan biztonsági kockázatot zúdítanak - nyilván 
nem ők az első számú felelősök, hanem azok a politikusok, akik kiküldik őket, tehát 
aki igennel fog szavazni -, amelynek Magyarország, szerintem, az elmúlt évtizedek 
alapján soha nem volt kitéve. De ne legyen igazunk, legyünk mi csak a vészmadarak, 
akik nem támogatják ezt az akciót, de ha tényleg ne adja a Jóisten, történik egy 
terrorcselekmény Magyarországon, kifejezetten arra válaszul, hogy mi katonákat 
küldtünk Irakba, akkor majd nem tudom, hogyan fogják ezt megmagyarázni azoknak, 
akiket bármilyen veszteség ért. Én azt gondolom, hogy ez az egész önmagában 
agyrém, az előzményekre már tényleg ne térjünk ki, hogy mi és hogyan vezetett idáig. 
Felelősen ilyen akciót ilyen következményekkel, vélt vagy várható következményekkel 
semmilyen szinten nem lehet támogatni, szerintünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Egy 

ügyrendi észrevételem van, most a szakértőnkkel egyeztettem, elnézést, de a 
bizottsági szakértőkkel ellentétben kifejezetten az a meglátásunk, hogy a 2. pont és a 
6. pont a miénkből értelemszerűen összefügg, és egyben kellene róla szavazni, mert 
ha a kettőt más tartalmú szavazással szavazzuk meg, akkor egymást kioltja, tehát 
értelmetlenné teszi. Illetve megteheti, ha csak a 6-ost szavazzák le - tudom, hogy 
elméleti variáció -, hogy a végtelenségig, határidő nélkül adunk felhatalmazást erre a 
misszióra. Tehát ezt szeretnénk kérni, hogy a 2-est, 6-ost kössük össze, és egyben 
szavazzunk, merthogy teljesen összefügg tartalmilag. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Akkor, 

tisztelt bizottság, azt szeretném kérni, ez egyébként jogos felvetés, hogy a… Bár a 
probléma az, hogy az a szabály, a jogalkotási törvény előírása, hogy azokat a módosító 
indítványokat, hiába összefüggenek tartalmában, de egyébként önállóan is lehet 
alkalmazni, külön-külön kell feltenni szavazásra. Tehát itt van egy ilyen dilemma. 
Mert egyébként mindegyik szocialista módosító javaslat összefügg tartalmilag. 
Úgyhogy én a következőt szeretném mondani: most folytatjuk a munkánkat, ahogy 
megkezdtük, a 2. módosító javaslat határozathozatalára kerül sor. Ki támogatja a 
módosító javaslatot? A tárca nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Harangozó 
úr. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Tehát 6 
nem, 2 tartózkodás és 1 igen mellett nem támogattuk a módosító indítványt. 

Tisztelt Bizottság! Szeretnék kérni valamit a tagoktól. A jegyzőkönyvből most 
kimásoltuk a bizottsági módosítót, itt van a kezemben, viszont van egy értelmezési 
vita a jegyzőkönyvírók és a munkatársak között, ezért szeretném felolvasni, és egy 
megerősítő szavazást szeretnék kérni. Tehát a bizottsági módosító: „Az Országgyűlés, 
figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság 
előmozdítására tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni harcban; figyelemmel 
arra, hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett 
nemzetközi koalíció elkötelezett tagja; figyelemmel Magyarországnak az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. és 2014. szeptember 
24-én hozott 2178. számú határozataira, továbbá az Iraki Köztársaság kormánya által 
2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésére; az Iszlám Állam 
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elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Irak 
területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és 
más emberiesség elleni bűncselekmények megakadályozásának elősegítése érdekében 
az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza:” Ez a bizottsági módosító. Magyarul, a szocialisták eredeti 
módosítójának az első francia bekezdéséből az ENSZ, az Európai Unió és a NATO 
kimarad, és az a szöveg kerül be, hogy Magyarország érdekelt a terrorizmus elleni 
küzdelemben meg a béke és biztonság előmozdításában. A második francia bekezdés 
a szocialisták másodikja dettó, arra, hogy mi az Iszlám Állam elleni nemzetközi 
koalíciónak az elkötelezett tagja vagyunk, és utána megismételjük az eredetinek az 
első-másodikát itt harmadik-negyedikként. Ez a bizottsági módosító.  

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Harcot olvasott, nem küzdelem? Tehát a 

terrorizmus elleni harcban. Szerintem, küzdelemben.  
 
ELNÖK: De „harc” van írva, azért akarom pontosítani. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De az „küzdelemben” volt.  
 
ELNÖK: Az a helyzet, hogy én itt most szó szerint olvastam fel, mert alá kell 

írni, és ezt el kell juttatni, és itt „harc” van.  
Tisztelt Bizottság! Harcot vagy küzdelmet… 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Küzdelmet. A preambulumba ne írjuk… 
 
ELNÖK: Akkor jelentem: „küzdelemben” a „harcban” helyett. 
Tisztelt Bizottság! Akkor most kérdezem, hogy amit felolvastam, hogy a 

„harcban” helyett „küzdelemben”, támogatja-e a bizottság ebben az esetben a 
módosító javaslatot. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

8 igennel és 1 tartózkodás mellett ez a bizottsági módosító javaslat. Köszönöm 
szépen. 

Tisztelt Bizottság! A másodikról szavaztunk, ez a bizottsági módosító. Szelényi 
Zsuzsanna módosítása következik, a 3. pontban. Ha jól értem, akkor ez egy 
pontosítás. Öné a szó! 

 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Egy rövid politikai 

hozzászólás, ha már itt ez a beszélgetés ebbe az irányba terjeszkedett, nyilvánvalóan 
az ember akkor akarja módosítani, hogyha érdemi viszonya van az ügyhöz, és ahogy 
azt már én az általános vitában is elmondtam, elvi alapon az Együtt támogatja azt, 
hogy Magyarország, amikor civilizáció elleni kihívás éri a világot, népirtás és egyéb 
ügy, akkor Magyarország erejének megfelelően nemzetközi válságok megoldásában 
vegyen részt. 

Ebből kifolyólag az, hogy Magyarország Irakba most nemzetközi kontingenst 
küldjön az iraki kormány kérésére, ezt alapvetően, elvi alapon támogatjuk. Valóban 
előfordulhat olyan, hogy az ember nem azért támogat valamit, vagy nem azért egyezik 
a véleménye mással, mondjuk a kormánypárttal, hogyha esetleg arról lenne szó, hogy 
mondjuk a jelenlegi kormány ezzel az akcióval próbálná a keleti nyitásnak a 
kilengéseit valamilyen módon balanszírozni, azzal határozottan nem értenék egyet. 
De mivel az én álláspontom nem erről szól, hanem Magyarország egy értelmezéséről a 
nemzetközi világban, ezért alapvetően ez a terv számomra támogatható. 
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Ahogy Vadai Ágnes is mondta, bizonyos feltételek nyilvánvalóan kellenek 
ahhoz, hogy ellenzékiként az ember jó szívvel a szavazatát tudja adni egy ilyen típusú 
kezdeményezéshez. Ezek közül én is azt gondolom, hogy a honvédség felkészültsége 
egy alapvető kérdés. Én magam is két héttel ezelőtt meglátogattam egy nemzetközi 
kontingenst Cipruson, és azt gondolom, hogy ez a felkészültség rendelkezésre áll. 

A második feltétel nyilvánvalóan, hogy a kormányzat képes legyen a 
kockázatokat felmérni és azokat megfelelőképpen kiküszöbölni. Azt gondolom, hogy 
itt ezzel kapcsolatban további tájékoztatásra még szükség van. 

Számomra egy harmadik feltétel az, hogy az Országgyűlés, amelynek a 
kétharmados szavazatára szükség van ennek a missziónak a kiküldéséhez, megfelelő 
kontrollt tudjon gyakorolni e fölött a folyamat fölött. Mind a két javaslat 
tulajdonképpen ezt célozza, a 3-as és a 4-es is. Az első konkrétan egy pontosítás. Azt 
mondta államtitkár úr, hogy ez egy közjogi egyezmény, amelynek nagyon konkrétnak 
kell lennie. Én azt gondolom, hogy az én javaslatom pontosítja azt, hogy miről szól ez 
a misszió, és adott esetben nem fordulhat elő, hogy a következő időszakban 
valamilyen módon változik a kiküldendő misszió feladatköre. 

Elmondom akkor a 4-est is, vagy ne mondjam? 
 
ELNÖK: Ne, nem kell. 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Nem mondom. Jó. Tehát a lényeg az, 

hogy ez a 3. pont egy nagyon konkrét pontosítás. Eddig a különböző tájékoztatókon 
meghallgatott tájékoztatás szerint a kiküldendő kontingens feladatköre 
partnerképesség-építési, őrző-védő, csapatkísérő feladatokról szólt. Azt gondolom, 
hogy ha erről van szó, akkor ez szerepeljen az előterjesztésben. 

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A pontosító 

javaslattal kapcsolatban különösebb kifogást nem tudok a tárca részéről támasztani. 
Pontosít, egyértelműsít, bár a partnerképesség-építési tevékenység egy ilyen 
általánosságban bevett NATO-fogalom, amiben az együttműködő fegyveres erők 
egymás iránti segítésének általános feladatrendszere van. De tudjuk támogatni ezt a 
módosító javaslatot. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Én kérdezni szeretnék, mert pontosítsunk. Ki 

mit ért csapatkísérő feladat alatt? Tehát ki mit ért ez alatt? Ezt én szeretném tisztázni. 
Az előterjesztőt szeretném megkérdezni, hogy ő mit ért csapatkísérő alatt… 

 
ELNÖK: Megértettük. Ezt szeretné kérni. Tessék! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Én a korábbi tájékoztatás alapján, 

amelyet alapvetően én a Külügyi bizottságban tudtam meghallgatni, az őrző-védő, 
csapatkísérő kifejezések hangzottak el a honvédelmi tárca képviselői részéről. Ezért 
szerepel itt benne, amit az államtitkár úr az előbb elmondott, ez a partnerképesség-
építés, ez valóban egy tágabb megfogalmazása a katonák egymást segítésének. 

Azt gondolom, hogy legyen ez a dolog világos. De lehet további pontosításra 
sort keríteni, annak egyáltalán nem látom akadályát. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
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DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Mit értünk 

csapatkísérés és őrzés-védelem alatt? (Dr. Vadai Ágnes: Csak a csapatkísérő alatt.) 
Csapatkísérő alatt, én azt gondolom, hogy ez a hétfői bizottsági ülésnek lehet az egyik 
érdemi kérdése. 

Most ebben a pillanatban annyit lehet nyílt ülésen elárulni, hogy a magyar 
katonákat közúti konvojkísérésre nem fogják igény venni, ilyen feladat nem lesz. 
Inkább az őrzés-védelem lesz az, ami alapfeladatként fog az ő tekintetükben 
jelentkezni. (Általános zaj.) 

 
ELNÖK: A következőt szeretném kérni. Először is nagy tisztelettel a 

vendégeinket, hogy próbálják meg, tanácskozási joggal részt vesznek, tehát 
hozzászólhatnak, csak egy kicsit maradjanak csendben, másrészt a bizottsági tagokat 
arra kérem, hogy ha megbeszélnivalójuk van, akkor menjenek ki. János, Imre, 
menjetek ki, ha dumálni akartok, nem lehet így bizottsági ülést tartani. Arról nem is 
beszélve, hogy külön szeretném kérni, hogy ha a vendégek közül valakinek állhatnékja 
van, akkor azt a folyosón tegye meg, de be kell fejezni ezt a dolgot, mert így nem lehet 
dolgozni. 

Nagy tisztelettel mondom, szeretjük a vendégeket, csak viselkedjünk valami 
normális módon. 

A kérdésem a következő, államtitkár úr. Ha visszahivatkozunk itt, mert az a 
probléma, hogy a jogalkotási törvény szerint a magyar törvényeket magyar nyelven 
kell írni, de ha visszahivatkozhatunk a felkérő levélnek a szóhasználatára, az 
lehetséges? Szerintem nem. De a véleményét kérdezem. A visszahivatkozás az angolul 
kell legyen, és az task force.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, magyarul 

kell megfogalmazni természetesen mindent, bár az Ogy-határozat nem jogszabály, 
tehát a jogalkotási törvénynek az idevonatkozó alapelveit nem feltétlenül kell 
érvényesíteni. 

 
ELNÖK: Nem, tisztázzuk, az Ogy-határozat jogszabály, mert a jogszabály az 

egy tágabb kör. Nem törvény, de jogszabály. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ezzel 

vitatkoznék, elnök úr. Jogszabály az Alaptörvény, a törvény, a kormányrendelet és a 
miniszteri rendelet. (Dr. Vadai Ágnes: Így van!) De teljesen egyetértünk, hogy az 
angol… 

 
ELNÖK: Szűkebb értelemben jogszabály mindaz a szabálygyűjtemény, amire 

az Alaptörvény vagy a törvény által felhatalmazott szervek meghozzák, és mindenki, 
akire a hatása kiterjed, az kénytelen betartani. Tudjuk, hogy jogszabályokat bizonyos 
értelemben - erről volt vita - még a Médiahatóság és a Magyar Nemzeti Bank is 
hozhat, és az is jogszabály. Tehát kiterjesztett értelemben jogszabály még ezen kívül 
az országgyűlési határozat, az önkormányzati rendelet, és azok a rendeletek, 
amelyeket az Alaptörvény és kétharmados törvények alapján erre felhatalmazott 
szervezetek hoznak. Szerintem ilyen az ÁSZ is, bár ebben nem vagyok biztos, de ilyen 
az MNB és ilyen a Médiahatóság. Az ÁSZ nem hozhat ilyet, szerintem. Én most csak 
ilyen értelemben használtam a jogalkotási törvényt. Ettől függetlenül, én azt 
gondolom, biztos helyesen járunk el, hogyha az országgyűlési határozatot is úgy 
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szövegezzük, hogy arra irányadónak tartjuk a jogalkotási törvényt. Mert a jogalkotási 
törvény valóban csak a törvények megalkotására vonatkozik meg a miniszteri 
rendeletekre. De akkor ön azt mondja, hogy ne hivatkozzunk rá, magyarul. (Dr. 
Harangozó Tamás Attila bólint.) 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Szerintem, itt térünk egy olyan pontra, amit az előző hozzászólásomban már 
megemlítettem.  

Eredetileg én is csak azt kérdeztem volna, hogy mi az a csapatkísérés és milyen 
kockázatokkal jár például a kinti, tehát nem az itteni biztonsági kockázat, hanem a 
kint lévő kontingens tekintetében, mi a különbség egy őrzés-védés, ott jelenleg abban 
a táborban, abban a biztonsági környezetben, ahol vannak meg mi a különbség, 
mondjuk, csapatkísérés között. És, mint tudjuk, 80 kilométerre, ha jól tudjuk, vagy 
nem tudom, körülbelül, ez hangzott el nyilvánosan is, de nem túl messze onnan már 
harci cselekmények vannak. De ha így kérdezzük, és ön azt mondja, államtitkár úr, 
hogy ezt majd zárt ülésen megbeszéljük, akkor legyen kedves abban segíteni, ami 
nyílt ülésen nyilván tisztázható, hogy ez a csapatkísérés és az eredeti szövegben bent 
lévő, „az erbíli kiképző központ illetékességi területén kívül eső törzs- és biztosító 
beosztásoknak a kontingens létszámának terhére történő betöltésére”, mit jelent. 
Mert nekünk az első perctől kezdve az az érzésünk, hogy ez ennek a szinonimája, amit 
a Magyar Országgyűlés úgy fog elfogadni, úgy fog általános felhatalmazást adni a 
Magyar Országgyűlés az erbíli kiképző központ illetékességi területén kívüli feladatok 
ellátására is, hogy az itt ülő képviselők döntő többségének fogalma nem lesz, hogy 
miről fog szavazni, és majd olyan tartalommal töltik önök fel, mint ahogy most azt 
mondja államtitkár úr itt, hogy nyílt ülésen nem is vitathatjuk meg, hogy mi van a 
határozat szövegében, amilyennel akarják. Ezt mondtam, hogy akkor legalább 
tudhatnánk-e, hogy akkor most hova, kit, hányat, mennyi pénzért, kinek a 
felhatalmazására, kinek a felkérésére, miért küldünk, és mi lesz az ő feladatuk. Mert 
azt érzem most is, hogy ezeknek a kérdéseknek a 99 százalékára nem tud a kormány 
egyenes és adekvát választ adni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megkérem képviselőtársamat, hogy a saját nevében nyilatkozzon. 

(Dr. Harangozó Tamás Attila: Azt csinálom.) De akkor ne mondja azt, hogy a 
többiek úgy fognak szavazni, hogy fogalmuk sincs róla, vagy a képviselők többsége, 
mert ezt nem tudhatja. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Ez a véleményem volt.) Persze 
könnyű annak, aki a bölcsek kövét a zsebében hordja, mert az ilyeneket tudhat előre. 
(Dr. Harangozó Tamás Attila: Épp azt mondom, hogy nem tudunk semmit.)  

Mindesetre a szöveg, amiről most vitatkozunk, az ugye nem a kormány, hanem 
egy képviselőtársam szövege. Csak annyiban illeti a kormányt bármifajta megjegyzés, 
hogy nyilatkozik róla, de az eredeti szöveg az egy partnerképesség-építés, ami 
egyébként a NATO által használt, egyébként tartalommal megtöltött, tehát nagyjából 
körülírt fogalom magyar fordítása, mert a kormány ezt javasolta. Azt, hogy a 
képviselőtársunk, Szelényi Zsuzsa mit írt a szövegébe, azt mindenképpen tőle kell 
megkérdezni, az nem a kormánynak a dolga. Ha jól értem, akkor ő lefordította azt, 
amit a… (Dr. Harangozó Tamás Attila: A zárt ülésen…) …nem a zárt ülésen, hanem 
amit a parlamenti vitában is mondott a honvédelmi miniszter, hogy mire vonatkozik a 
felkérés. A task force-ot fordította le tulajdonképpen köznapi magyar nyelvre, és erről 
folyik a vita. De akkor erről vitatkozzunk. Tessék! (Dr. Harangozó Tamás Attila: 
Bocsánat, konkrét kérdésem volt!)  
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DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót. Elnök úr, nyilván azt látni 
kell, hogyha ez 150 fő, ebből 50 itthon, 100 kint, azért ez nem egy akkora kontingens. 
Ez a kontingens a feladatok egy részének ellátására lesz képes, nyilván olasz és német 
kollégákkal együtt. Tehát lássuk már be, hogy itt nem arról van szó, hogy a Magyar 
Honvédség egy dandárja kitelepül és majd legyőzi az Iszlám Államot, hanem 
nemzetközi koalícióban együttműködve 100 fő kint, 50 felkészülve itthon, és váltási 
időszakban 300 fő lesz. Nyilván az illetékességi területen kívül is lesznek olyan törzs- 
vagy összekötői feladatok, ha én jól gondolom, korábban összekötői feladatok, ahol 
szükség lesz arra, hogy ott magyar katonák legyenek, én azt el tudom fogadni, hogy a 
kontingens terhére, de nyilván nem a kontingens háromnegyede fog üldögélni 
törzsbeosztásokban, jellemzően egy-két, maximum három fő szokott lenni, akiket 
ilyenkor beküldenek különböző összekötő feladatokba.  

Nekem változatlanul ez a csapatkísérő feladat, lehet hogy már megkopott a 
honvédelmi tudásom az elmúlt években, én ezt még mindig nem igazán tudom 
értelmezni, főleg annak függvényében, hogy államtitkár úr azt mondta, hogy elvileg 
konvojkísérési feladatok nem lesznek, mert ha ez köznapi nyelvre lett lefordítva, hogy 
csapatkísérés, akkor az az én gondolatvilágomban nem pusztán őrző-védő, védekező 
feladatokat ellátó kontingens. Márpedig jelen pillanatban a kormány nem arra kér 
felhatalmazást, hogy egyébként harcoló és különleges műveleti alakulatok vegyenek 
kint részt, ha jól értem, hanem egy kiképzőtáborban partnerképesség-építési 
feladatok ellátására. Éppen ezért, szerintem, akár hivatalos honvédelmi kifejezés az a 
csapatkísérő, akár lefordított, akár köznapi, ennek a tartalmát azért meg kellene tudni 
most itt nyílt ülésen magyarázni, mert nekem ez nem teljesen világos változatlanul, 
hogy ki mit ért alatta. A képviselő asszony azt, amit hallott, ami nem feltétlenül 
ugyanaz, mint ami a honvédelmi szótárban létezik csapatkísérő, államtitkár úr meg 
most azt mondta, hogy egyébként jellemzően konvojkísérési feladatokat nem fog 
ellátni - jellemzően, szeretném hangsúlyozni - ez a kontingens. 

A partnerképesség-építés egyébként, azt gondolom, egészen jól lefedi azt, amit 
egy ilyen típusú kontingens egy ilyen helyen, ilyen feltételekkel, ilyen nemzetközi 
együttműködésben végre tud hajtani. Engem megzavar ez a csapatkísérő. De, 
szerintem, a képviselő asszonynak kell e tekintetben inkább választ adni, merthogy 
neki mondták ezt többször, meg hallotta a Külügyi bizottságban. Én nem is nagyon 
emlékszem, hogy Honvédelmi bizottságban ez elhangzott, de lehet hogy az én hibám.  

Szóval akkor, elnök úr, hogyha lehetséges lenne, ezt járjuk már alaposan körbe, 
hogy akkor mi is ez, mert a tárca támogatja ezt a módosító javaslatot, hogy egyformát 
értsünk rajta, jó?  

 
ELNÖK: Előbb-utóbb muszáj, hogy az államtitkár úr tudjon válaszolni, tehát 

azt szeretném kérni, hogy ne kérdezzenek ezret, mert tarthatatlan lesz a dolog. 
(Jelzésre:) Tessék! Tehát hadd válaszoljon és utána… 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Értem, mi 

kérünk elnézést. Én akkor pontosítani szeretném az előző kérdésemet, mert egy az 
egyben szoktunk kérdezni, válaszolni, és azt hittem, hogy elsikkadt a válasz.  

A csapatkísérésnek sajnos, szerintem, mindannyian tudjuk, hogy mi az indoka, 
a képviselő asszony nagyjából el is mondta, ő csak azt írta le, amit hallott, amit nem 
biztos, hogy le kellett volna írnia nyílt ülésen. De én azt kérdeztem államtitkár úrtól, 
és itt utalnék Vadai képviselőtársamnak is, a törzsbiztosítás a szövegben az, amit ön 
mond, de utána van egy huncut kis szó: „biztosító beosztásoknak”, a tábor 
illetékességi területén kívül eső törzs- és biztosító beosztásoknak. A biztosító 
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beosztásnak és az előbb említett úgymond csapatkísérő feladatoknak mi a viszonya 
egymáshoz? Az eredeti kormány által benyújtott szövegben lévő biztosító beosztás 
ugyanis a megítélésünk vagy legalábbis a félelmeink szerint konkrétan ugyanezt fedi, 
amit képviselőtársunk benyújtott, és nem véletlenül támogatja egyébként a kormány. 
Tehát a táboron kívüli biztosító feladatokban, pontosan arra kérne felhatalmazást az 
Országgyűléstől. És ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy a képviselőtársaim 
tudatában vannak pontosan, hogy miről szavaznak, ami lehetővé tesz például 
csapatkísérést, legyen az konvoj, egy-egy ember vagy bárki más, és onnantól kezdve 
én nem tudom, hogy ugyanarról beszélünk-e a kinti kontingensünk biztonsága 
tekintetében, mintha egy viszonylagosan biztonságos résznél őrző-védő tevékenységet 
folytatnánk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az a baj, hogy 

most abban a kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy még nem következett be ez a 
bizonyos hétfői zárt ülés, ahol a kollégák be tudnak számolni arról, hogy egészen 
pontosan a helyszínen mi lesz a feladata a magyar katonáknak, és egy nyílt ülésen 
nyilván én sem mondhatom ezt el. 

Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a kérdést annak a tájékoztatásnak a fényében 
kellene egy kicsit újragondolni vagy átgondolni, hogy ott mi hangzik el, és akkor fel 
lehet tenni ezeket a kérdéseket, hogy akkor most csapatkísérés alatt mit lehet érteni, 
vagy törzs- és biztosító beosztások fogalom alatt mit lehet érteni. Ezt Vadai 
államtitkár… képviselő asszony jól tudja, elnézést kérek. (Dr. Vadai Ágnes: Engem 
nem zavar, egy pillanatig sem zavar. - Derültség.) Ez egy bevett katonai 
terminológia, az őr és biztosító beosztás. Nyilván ettől ebben az esetben sem 
feltétlenül kell eltérnünk. 

Tehát tényleg az a kellemetlen helyzet van, hogy most ezen a nyílt ülésen nem 
lehet olyanokat elmondani, amelyek ennek a dolognak az egyértelműsítéséhez 
szükségesek. De hozzátenném, hogy az előterjesztőknek semmiféle olyan mögöttes 
szándéka nincs, hogy a célzott feladatrendszertől eltérő dolgokra használják ott kint a 
magyar katonákat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Harangozó Tamás: Ügyrendi javaslatom 

van.) Tessék! Ügyrendi kérdésben kért szót Harangozó képviselő úr. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Nekem az a 

határozott álláspontom ügyrendi javaslatként, hogy a hétfő 8 órai tájékoztató utánig 
vegyük le ezt a napirendet ennek a bizottságnak az üléséről, mert ha tényleg 
komolyan vesszük azt, amit elnök úr is eddig úgy tűnt, hogy egyébként nagyon 
komolyan vesz, akkor konkrétan ezekről a módosító javaslatokról itt információ 
hiányában béljóslás kategória dönteni. Miután államtitkár úr megerősítette, hogy a 
kérdéseinkre választ zárt ülésen, hétfőn tud adni, nemcsak az enyémre, Vadai 
képviselőtársaméra is egyébként, majd nyilván ő nyilatkozik a saját nevében, 
mindenki máséra, aki egyébként akár azt is tervezi, hogy megszavazza, illetve még 
egyszer mondom, hogy bármi megtörténhet hétfőig. De szerintem Szelényi 
képviselőtársunk javaslatáról például addig nem nagyon tudunk dönteni, amíg nem 
tudjuk meg ezeket. Ez az én ügyrendi javaslatom, hogy vegyük le a napirendről ezt a 
kérdést és a zárt ülésen való tájékoztatás után tárgyaljuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Meghallgattuk az ügyrendi javaslatot. Szavazunk 
az ügyrendi javaslatról vita nélkül. Ki támogatja azt, hogy vegyük le a napirendről? 
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Nem vesszük le a 
napirendről. 

Viszont szavaznunk kell a Szelényi Zsuzsa képviselőtársunk által 
előterjesztettekről. A vitában elhangzottakat csak annyival szeretném kiegészíteni, 
hogy persze, lehet azt mondani, amit Harangozó úr mond, de a Honvédelmi bizottság 
tagjainak jobb esetben tudniuk kell, hogy bizonyos katonai szóhasználat az pontosan 
mit jelent. Persze, lehet értetlenkedni és lehet adni a tájékozatlant, és követelni azt, 
hogy ezt úgy világítsuk meg, ahogy ezt egyébként nyílt ülésen nem lehet, hiszen 
egyébként ezekről a kérdésekről a Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi bizottság 
összevont ülésén szó esett, és egyébként még, hogyha valaki ezt akarja tudni, akkor 
van módja ezt megkérdezni hétfőn reggel 8-kor, hogyha ennyire tájékozatlan. Abban 
igaza van államtitkár úrnak, Vadai képviselőtársamnak, hogy ezek a szakszavak 
világosak, hogy egyébként mit jelent a törzs- és biztosítási beosztás, még a 
csapatkísérő is egyébként, ami ennek a task force-nak a lefordítása, és ebben az 
értelemben is használjuk. 

Én egy módosítást szeretnék javasolni. Csak az a problémám, hogy bár a 
javaslat is egyébként egy ilyen szövegpontosítás, csak szerintem ezt nem így kell 
leírni. A képviselőtársam eredeti szövege az, hogy „partnerképesség-építési és őrző-
védő, csapatkísérő feladatok”. Azt gondolom, ezt helyesen úgy kellene írni, hogy 
„partnerképesség-építési, őrző-védő és csapatkísérő”, mert a magyar nyelvben a 
felsorolás úgy van, hogy vessző, vessző, és a végén „és”-sel kötjük hozzá az utolsó szót 
és nem teszünk vesszőt. 

Tehát hogyha majd szövegezünk, ezt így is elfogadhatjuk, de majd a TAB akkor 
kijavítja. De hogyha a felsorolási szabályokat vesszük figyelembe, akkor azt így kell 
írni. Tessék! 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Én csak kérdezni szeretnék, merthogy az 

államtitkár úr azt mondta, még a bizottsági ülés legelején, hogy tárcaálláspontot tud 
mondani. A tárca elvileg így, kiegészítve ezt támogatja, tehát ön azt mondta, hogy 
támogatja Szelényi képviselő asszony javaslatát. Elképzelhető, hogy a kormány 
mégsem támogatná a tárca javaslatát, és az eredeti szöveghez ragaszkodna? Merthogy 
akkor esetleg kimehetne és megkérdezhetné a kormányálláspontot, mert a 
kormányülésnek lassan vége szerintem. 

 
ELNÖK: Biztos, hogy nem, de egyébként az államtitkár úr semmiképpen sem 

tudhatja, csak tippelheti, hogy a kormány ezt támogatja vagy sem. Vagy támogatja 
vagy nem. Egyébként ettől ez független, mert mivel ez egy parlamenti határozat, a 
kormány álláspontja hallatlanul fontos, de egyébként a parlament önállóan dönt az 
országgyűlési határozatokról… 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Na, eddig komoly volt a bizottság, maradjunk 

meg ezen a komolysági szinten, jó? 
 
ELNÖK: Kedves Vadai Képviselőtársam! Az a kérdés egy államtitkárnak 

folyamatban lévő kormányüléssel kapcsolatban, hogy szerinte a kormány egy ilyen 
javaslatot elvileg támogathat-e vagy sem, az - hogy is mondjam - a komolyság határát 
súrolja… 
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DR. VADAI ÁGNES (független): Mondtam, hogy tartsunk akkor 5 perc 
szünetet. 

 
ELNÖK: … de államtitkár úrnak megadom a szót, nyilatkozzon, hogy ön szerint 

a kormány támogatja-e vagy sem. (Derültség.) 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Akkor most 

csak két tisztázó mondat. Ez a bizonyos partnerképesség-építési tevékenység, ami egy 
meglévő NATO-fogalom, ez egy gyűjtőfogalom. Ebben a most Irakban kint lévő 
koalíciós erők tevékenységének, a megfelelő felelősségi körzetre koncentrált 
tevékenységének a segítését jelenti nagyjából az a feladatrendszer, amit a katonáknak 
el kell végezniük. 

Ebben benne van a módosító javaslatban szereplő őrző-védő tevékenység is. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Ezt tudtam, csak elnök úrnak a kiképzéséhez 

szeretnék hozzájárulni. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Maga a 

partnerképesség-építési fogalom egy gyűjtőfogalom, ami azt a két elemet is 
tartalmazza gyakorlatilag, amivel képviselő asszony kiegészítő módosító javaslata él. 

Tehát én azért mondtam azt, hogy a tárca részéről támogatható, mert nem 
terjeszkedik túl ezen a fogalmon, nem mond mást, hanem az abba tartozó két 
részelemet jeleníti meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazzunk akkor a kérdésről. (Mirkóczki Ádám 

jelentkezik.) Mirkóczki képviselő úré a szó. 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak mielőtt szavaznánk, egy 

konkrét kérdést feltennék, ami már részben elhangzott, és ez alapvetően azért elég 
fontos, nem elhanyagolható, hogy akkor konkrétan hány katonáról van szó? 

Tegnap Szijjártó Péter külügyminiszter úr 120 katonát mondott újságíróknak, 
holott a javaslatban is 100+50 szerepel, tehát 50, aki itthon és 100 kint. Ő pedig már 
120 kinti katonát mondott, az 50-ről nem beszéltünk. 

Tehát akkor itthon csak 30 és kint 120, vagy ezt hogyan kell érteni? Azért nem 
mindegy, ugyanis ha 120+50, akkor ez a javaslat már nem jó. Ez csak egy pontosító 
kérdés. A külügyminiszter mondta, nem én. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 150 magyar 

katona lehet kint az iraki műveleti területen, eggyel sem több, kivéve a váltási 
időszakot. Tehát 150 magyar katonáról van szó. Az, hogy itthon hányan készülnek fel 
az ő váltásukra vagy a pótlásukra adott esetben, az természetesen megint más kérdés, 
de nem jogi meg közjogi jellegű, hanem katonai szakmai kérdés. Tehát 150 katona 
egyidejű kinttartózkodására ad engedélyt az Ogy-határozat, eggyel sem többre. 

Az, hogy ténylegesen mikortól lesz kint ez a 150 katona, meg egyáltalán 150-en 
lesznek-e kint, erre a választ vélhetően a hétfői tájékoztató meg fogja tudni adni. De 
150-nél több nem lesz kint. De természetesen nem akarom húzni az időt, azért azt 
látni kell, hogy ennek a műveletnek a konkrét végrehajtási lépéseinek a rendezése, 
tervezése folyamatban van. Tehát most nem az van, hogy van egy nagy állománytábla 
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kint, Irakban, és akkor innen Budapestről rábökünk 150 beosztásra, amit betöltünk, 
és jövő héten mennek ki rá a katonák, hanem egy csomó olyan körülményt rendezni 
kell, amely időhöz kötött, tehát időbe telik. Ezért ment ki a szemrevételező csoport 
Irakba, megnézni, hogy na, akkor pontosan hová mennének a magyar katonák, 
pontosan mekkora területet kell őrizni, milyen objektumokat kell őrizni, stb. És 
ezeknek a fényében kell vagy lehet majd megmondani, hogy egészen pontosan mikor 
hány katonánk fog kint tartózkodni. 150 alatt lesznek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként a sajtómegjelenés nem azt mondta, 

hogy Szijjártó Péter ezt mondta, hanem külügyi háttérbeszélgetésen magát 
megnevezni nem kívánó forrás alapján (Mirkóczki Ádám: Nem.) nyilatkozták ezt. De 
én azt gondolom, hogy most (Dr. Harangozó Tamás Attila: És Szijjártó azt is 
mondta, hogy nincs köze a Quaestor-ügyhöz.) próbáljuk már a dolgunkat végezni a 
sajtószemle helyett. Tehát Szelényi Zsuzsának van ez a módosítója, a tárca támogatja, 
elvileg.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nincs 

kifogásunk ellene, de hozzáfűzőm, hogy maga az alap partnerképesség-építési 
fogalom az tartalmazza azt a két pluszt is, amit a képviselő asszony módosítója 
tartalmaz. Tehát ebből a szempontból fölösleges… 

 
ELNÖK: De azt sem így kell írni egyébként. Tehát mindenképpen rosszul van 

írva a szövegben. A „partnerképesség” egy szó, a „partnerképesség-építési” kötőjellel 
írjuk, felsorolásban vessző, vessző, az utolsó előttinél „és”, vessző nélkül. (Dr. Vadai 
Ágnes: Adjunk be bizottsági módosítót!) Én azt gondolom, hogyha hozzájárulna 
képviselő asszony, akkor adjunk be egy bizottságit, a TAB úgyis kijavítja, mert muszáj 
erre figyelemmel lenni. (Szelényi Zsuzsanna: Tökéletes!) Tehát úgy szólna a szöveg, 
hogy „partnerképesség-építési,” - kötőjellel írva - „őrző-védő és csapatkísérő”. A tárca 
ezt is tudja… (Dr. Dankó István: Igen.) Köszönöm. Akkor szavazunk Szelényi Zsuzsa 
eredeti módosításáról. Ki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Mindenki tartózkodott, kilenc. 
(Laban János: Az előterjesztő egyetértett.) Az előterjesztő egyetértett vele, csak 
leszavaztuk. De ez formalitás. 

Most pedig a bizottsági módosítóról döntünk: „partnerképesség-építési, őrző-
védő és csapatkísérő” szöveg. Kormány? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Hat. 

Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hárman 
tartózkodtak. 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett ezt a bizottságit be kell 
terjeszteni.  

Szelényi Zsuzsa, 4. Öné a szó. 
 
SZELÉNYI ZSUZSA (független): Köszönöm szépen. Ahogy az előbbiekben 

mondtam, a javaslataim a parlament ellenőrző tevékenységét hivatottak 
megerősíteni, ez különösen erre a 4. pontban szereplő módosító indítványra igaz, ami 
alapvetően arról szól, hogy ahelyett, hogy a kormány igény szerint tájékoztassa az 
Országgyűlés megfelelő bizottságait, legyen ez az ellenőrző funkció egyfajta 
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automatizmus. Ugye én azt javaslom, hogy rendes ülésszakonként egy alkalommal, ez 
azt jelenti, hogy évente két alkalommal a Külügyi és a Honvédelmi bizottságban a 
kormány erről a misszióról tartson egy aktuális beszámolót. Ezt kifejezetten 
fontosnak tartom. Korábban már volt szó arról, hogyha nem is az első, de nem 
gyakori az ilyen típusú részvétel nemzetközi haderőben, azt gondolom, hogy közös 
érdek, minden parlamenti képviselő, aki ezt a javaslatot támogatni fogja, annak 
fontos tudnia, hogy időről időre automatikusan tájékoztatást kap a kormány 
képviselőitől.  

 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Elnök úr, 

egyetlenegy problémám van ezzel a javaslattal, amiért alapvetően ebben a formában, 
szerintem, szakmailag nem támogatható, mégpedig az, hogy kiveszi a javaslat a 
Külügyi és a Honvédelmi és rendészeti bizottságra utalást. Ugyanis az iraki 
feladatainkkal kapcsolatban nyilván nem tudunk úgy tájékoztatót tartani, hogy abban 
ne legyen minősített információ, és ezt egy plenáris ülésen… 

 
ELNÖK: Lehet, csak értelmetlen.  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen. Elég 

nehéz. Éppen ezért egyetlenegy megoldás van, hogy a két leginkább érintett 
bizottságban zárt üléseken, együttes ülésen ezeket a tájékoztatókat a honvédelmi 
tárca, illetve a külügyminiszter tartsa meg. Plenáris ülésen az ilyen minősített 
információkat is tartalmazó általános tájékoztató vagy konkrét tájékoztató nehezen 
képzelhető el.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most akkor Harangozó, Vadai, Szelényi képviselőtársaink, 

ebben a sorrendben.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. 

Én is az előterjesztőt szerettem volna kérdezni, hogy mi volt a szándék, mert az 
indoklás, amit elmondott itt képviselőtársam, az nem volt, ami le van írva, hiszen azt 
mondta, hogy a Külügyi és a Honvédelmi bizottságot legalább félévente egyszer, 
ülésszakonként egyszer hallgassuk meg, illetve igény szerint hallgassuk meg. De a 
javaslat arról szól, hogy a Külügyi és a Honvédelmi bizottságot kiveszi a javaslat, és az 
Országgyűlést jelöli meg. Az Országgyűlés, szerintem, ebben a formájában szintén 
nem értelmezhető, mert ha az Országgyűlés plenáris ülését, azt értjük, tehát az egy 
külön kifejezett megszorítás lenne, hogy a nagy plenáris ülésen, a nagy nyilvánosság 
előtt kell ezt megtenni, ha az Országgyűlésnek, én tartok tőle, hogy akkor megint a 
házbizottság vagy a házelnök döntésére bízzuk, hogy most ne kekeckedjek itt külön 
meg politizáljak, hogy akkor mi fog történni, ami - szerintem - a mai világban nem 
sok garanciát rejt magában. 

Viszont arról csak szeretném képviselőtársaimat tájékoztatni meg államtitkár 
urat is, hogy ma a házszabály - mint ahogy eddig is - ismeri, bár még nem alkalmazta 
a plenáris ülés zárt üléssé nyilvánítását és zárt plenáris ülés megtartását. Nem tudom, 
hogy fel van-e készülve rá a Ház, de a házszabályban nagyon-nagyon régóta, több 
mint egy évtizede benne van ez a lehetőség.  
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Tehát hogy akkor mi volt a szándék? Most akkor plenáris ülésen legyen 
beszámoló, ezt akarja - Szelényi képviselőtársamat kérdezem -, vagy azt, hogy a 
bizottságokban félévente? 

 
ELNÖK: Szelényi képviselő asszony! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): A szándék az volt, hogy automatikus 

legyen a beszámolási kényszer a kormányzat részéről. 
Értem a felvetést, az államtitkár úr részéről is értettem. Tehát én ezt a részét, 

ha a bizottság egyébként támogatja ezt a szándékot, hogy legyen automatikus a 
tájékoztatási kötelezettség, amit nagyon jó néven vennék, akkor én nem bánom, 
hogyha ez zárt ülés keretében a Külügyi és Honvédelmi bizottsághoz kerül vissza, és 
ilyen értelemben a bizottság módosítja ezt a javaslatot. Tehát ezt el tudom fogadni, és 
örülnék neki.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Vadai képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Én értettem Szelényi 

képviselő asszony szándékát arra, hogy ne a kormányon múljon az, hogy beszámolnak 
e tekintetben. Szerintem, össze lehetne kombinálni az 5. módosító javaslattal, a 
Magyar Szocialista Párt javaslatával, amelyik azt mondja, hogy az Országgyűlés 
Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát, hozzáteszem, bár 
nem kaptam rá felhatalmazást, szerintem, a Nemzetbiztonsági bizottságot is, ha már 
itt tartunk, igény szerint, itt azt írja, hogy de legalább félévente, nyilván egyszer, 
kétszer, sokszor tájékoztassa. Ott viszont az van, hogy ott kiveszi a kontingens 
működését. Szerintem, a Honvédelmi bizottság számára a kontingens működése az 
izgalmas. Tehát én azt javasolnám, elnök úr, természetesen, hogyha elfogadják a 
beterjesztők, hogy a kettőből kombináljunk egy olyan bizottsági módosító javaslatot, 
amelyik benn hagyja a Külügyi bizottságot, benn hagyja a Honvédelmi és rendészeti 
bizottságot, hiszen az Országgyűlés egyébként az ilyen típusú beszámolókról 
jellemzően csak szavazni szokott, azokat ezen a bizottságon keresztül szokta 
megvitatni. A plenáris ülés elé, ha már megy valamilyen szavazás vagy félévente 
esetleg kell, akkor már a bizottsági jelentés alapján történik. És tegyük azt bele, 
amennyiben ezt a kormány elfogadja, és én melegen ajánlom és javaslom a 
kormánynak, hogy fogadja el, vagy azt, hogy rendes ülésszakonként legalább egy 
alkalommal, valamint az Országgyűlés felhívására számoljon be, vagy azt, hogy 
félévente, e tekintetben nekem aztán teljesen mindegy, a lényeg az, hogy évente 
kétszer ide kelljen akár csak a mi, akár együttes bizottsági ülés elé fáradni 2017. 
december 31-ig és beszámolni az intézkedésekről, a döntésekről. És én igényelném, 
hogy a kontingens működéséről, mert az már kifejezetten zárt ülés.  

Tehát a kettőből próbáljunk szövegszerűen összerakni egy módosító javaslatot, 
hogyha az előterjesztők ezzel nem vitatkoznak, és a kormány ebben tud támogatást 
adni. 

 
ELNÖK: Javaslatot szeretnék tenni bizottsági módosító indítvány 

elfogadására, azzal, hogy a 4-est és az 5-öst szavazzuk le és helyette a következő 
szöveg maradjon: „Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy döntéseiről és 
intézkedéseiről, valamint a kontingens működéséről az Országgyűlés Külügyi 
bizottságát és…” Inkább az „és”, mint a „valamint”, de ez most zárójel. (Közbeszólás: 
Valamint.) „Valamint” is lehet „…valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát 
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igény szerint, de rendes ülésszakonként legalább egy alkalommal tájékoztassa.” Az 
„igény szerint” azt jelenti, hogy akkor, amikor akarjuk, automatizmus, de legalább 
ülésszakonként egyszer, az félévente van tulajdonképpen. A kormány el tudja fogadni 
ezt, vagy mit szól hozzá? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Akkor viszont én azt javaslom, hogy bizottsági módosítóként ezt 

tegyük be, és a másik kettőt pedig akkor így szavazzuk le, de természetesen mindenki 
úgy szavaz, ahogy szeretne. 

Akkor megkérdezem a bizottságot, hogy a 4. számú Szelényi-módosítást 
támogatja-e. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 
tartózkodás. Mirkóczki Ádám nincs a teremben. 

Az előterjesztő támogatta a Szelényi-féle javaslatot? Azt mondta egyébként, 
nyilatkozott, azt mondta, hogy ebben a formában nem támogatja, a vita legelején, 
amikor megkérdeztem. 

Az 5-ös: Tóbiás József és képviselőtársai. Ők el akarják hagyni azt a szöveget, 
hogy „valamint a kontingens működéséről, de legalább félévente”. Mi ebből gyúrtunk 
egyet, a kontingenst viszont benne hagyjuk a szakbizottság előtt. A bizottság 
támogatja-e? (Szavazás.) 1 támogatja. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Ezt nem fogadtuk el. 

Akkor most az önálló bizottsági módosításként azt a szöveget még egyszer 
felolvasom pontosan, hogy majd ez alapján kell megírni: „3. Az Országgyűlés felhívja 
a kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a kontingens működéséről 
az Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát 
igény szerint, de rendes ülésszakonként legalább egy alkalommal tájékoztassa.” 

Tehát akkor automatizmus, de ez a szöveg. Ki támogatja a bizottsági 
javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú, 8 igen. 

A 6-os Tóbiás József és társai. Kíván képviselőtársunk szólni? (Demeter 
Márta: Nem.) Tehát az előterjesztő nem kíván szólni. A kormány? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki kíván szólni? (Nincs jelzés.) Köszönöm. Ki az, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Elnézést kérek, ha ez a módosító elfogadásra 

kerül, akkor közjogilag jól értelmezem, hogy akkor nincsen vége a missziónak? 
 
ELNÖK: Igen. Ez a javaslat. (Dr. Harangozó Tamás: És nincs kontingens se 

egyébként.) Tehát a szocialisták, vagy alelnök úr támogatja. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 7 nem. Tehát ezt nem fogadtuk el. 

Tisztelt Bizottság! Ebben az esetben a végére értünk a módosító javaslatoknak. 
Támogatja-e a bizottság a részletes vita lezárását? (Szavazás.) 8 igen. Lezártuk 

a részletes vitát. 
Most megkérdezem, hogy összességében a bizottsági módosító indítványokkal 

együtt támogatja-e a bizottság a bizottsági beszámoló és a jelentés benyújtását. Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a jelentésünket is elfogadtuk. 
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Bizottsági előadó viszont kell. Ez két hét múlva kerül sorra a plenáris ülésen. 
Én szívesen képviselem a bizottságot. (Dr. Vadai Ágnes: Én is szívesen képviselném. 
Osszuk meg!) Kisebbségi előadóként… (Dr. Vadai Ágnes: De én nem vagyok 
kisebbségben most kivételesen. Azért két percet adhat az idejéből.) 

Mindjárt gondolkodom, mert a kisebbségi álláspont az nem feltétlenül 
elutasító furcsa módon, tehát a helyzet az, hogy a Házszabály azt mondja, hogy két 
előadót lehet állítani, a kisebbségi előadó nem az ellenzéki előadó és nem az 
ellenvélemény, hanem a bizottság másik részének az előadója. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Szerintem nem. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: De egyhangúlag 

támogatottnál nincs kisebbségi vélemény. 
 
ELNÖK: Nem egyhangúlag támogatott, mert van egy tartózkodás. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De én nem képviselhetem a Harangozót, 

bármennyire kedvelem. Jó, mindegy, hozzászólok magamtól is. 
 
ELNÖK: Persze. De kisebbségi véleményként hozzá lehet szólni. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De nem szólhatok hozzá kisebbségi 

véleményként. 
 
ELNÖK: Ha megszavazzuk, akkor igen. (Derültség.) 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Miután egyetértek az országgyűlési határozati 

javaslat módosításával és valójában a kontingenssel is, nehezen… persze, tudok 
találni olyat, amitől kisebbségbe kerülök azonnal, csak nem szeretnék, mert ebben az 
ügyben kivételesen egy platformon vagyunk. 

 
ELNÖK: Akkor a következőre teszek javaslatot. Kíván-e a bizottság kisebbségi 

előadót állítani? (Laban János közbeszól.) János, hadd vezessem már ezt a ki…..szott 
ülést, komolyan mondom, megáll az eszem!  

Kíván-e a bizottság kisebbségi előadót állítani? (Nincs jelzés.) Nem akar. Akkor 
a többségi előadó személyére teszek javaslatot. Azt javaslom a bizottságnak, hogy 
megosztott többségi előadót állítsunk, kétharmad-egyharmad arányban. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Nanana! Már nincs kétharmad! (Derültség.) 

Ehhez kell viszont kétharmad! Ahhoz viszont én is kellek. 
 
ELNÖK: Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy Magyarországon 

pillanatnyilag a kétharmad kifejezést mindenfélére szoktuk használni, és tudjuk is 
használni, nem kizárólag a parlamenti többség leírására alkalmazzák ezt a 
szófordulatot. Például kétharmad-egyharmadban meg lehet osztani időt, tejet, 
süteményt, stb. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Rendben, enyém a kétharmad, elnök úré az 

egyharmad? 
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ELNÖK: Arra teszek javaslatot, hogy a bizottság többségi előadója két személy 
legyen, az elnök és Vadai képviselőtársam. Az elnök a rendelkezésre álló idő, ez nem 
tudom, mennyi… (Laban János: 6 perc.)… azért mondom, hogy ez még a 
Házbizottságon kiderül. Az a probléma, jó, hogy ilyen holisztikusan tárgyaljuk a 
kérdést, hogy pillanatnyilag abból indult ki a Házbizottság, hogy egyébként nem lesz 
befogadott módosító indítvány egy sem, tehát ebben az értelemben az a vita, amit mi 
most a bizottsági előadó állításával akarnánk lefolytatni, az elmarad, és ezért 
szavazunk vita nélkül, mert nincs elfogadott módosító indítvány. 

Ezért nem ütemeztek az én tudomásom szerint, beszéltem az elnök úrral, erre 
vonatkozó időt. Most a 6 perc nem tudom, hogy honnan jött, ez inkább a kialakult 
gyakorlatnak a 6 perce, de én ezért javasoltam azt, hogy a rendelkezésre álló idő 
kétharmadában én beszélnék, egyharmadában pedig Vadai képviselőtársunk. Az 
eredeti javaslata az volt, hogy 2 perc, ha a 6 perc stimmel, akkor az én javaslatom 
ezzel megegyezik, ha 10 perc, akkor plusz 1 perc. (Dr. Vadai Ágnes: Ezen már nem 
múlik.) Szerintem sem. Csak formalizálni kell ezt is. 

Támogatja ezt a javaslatot a bizottság? (Szavazás.) Kitűnő! Egyhangú. 
Tisztelt Bizottság! Akkor az első napirendi pontunkkal végeztünk. Tartunk 5 

perc szünetet. 
 

(Szünet: 14.59 - 15.15) 
 

ELNÖK: Folytatjuk a munkánkat. A bizottság jelen lévő tagjainak száma 7. 
Tehát határozatképesek vagyunk. 

Köszöntöm a kormány képviselőit.  

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4030. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

A 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/4030-as - rövidített nevén Hjt. - törvényjavaslat részletes 
vitájára kerül sor. 

Megnyitom az első szakaszt, a házszabály 44. § (1) bekezdése a)-d) pontjai 
szerint. A kormányt kérem, hogy nyilatkozzon. Vagy a tárcát. Most kormány vagy 
tárca?  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tárca. 
 
ELNÖK: Tárcát, nyilatkozzon.  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A házszabály 

44. § (1) bekezdés szerinti megfelelési körében nyilatkozom arról, hogy megfelel a 
törvényjavaslat az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós 
jogból eredő kötelezettségeknek, és megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek 
is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a bizottságnak ezzel a vitaszakasszal 

kapcsolatban kérdése, hozzászólása, megjegyzése? (Nem érkezik jelzés.) Nincs.  
Akkor szavazunk arról, hogy a részletes vita első szakaszát lezárjuk, illetőleg 

megfelelőnek tartjuk a javaslatot a 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint. Ki 



35 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Hét igen. Köszönöm. Tehát lezártuk az első 
szakaszt, és támogatjuk a javaslatnak a 44. § szerinti megítélését.  

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, és a módosító javaslatokról kell 
döntenünk.  

1., Mirkóczki és képviselőtársai. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Ki támogatja? 

(Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nemmel nem kap 
többséget. 

2., Demeter Márta, Harangozó Tamás. Előterjesztő kíván-e szóban kiegészítést 
tenni? (Dr. Harangozó Tamás Attila: Nem, köszönöm.) Nem.  

A tárca támogatja?  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Hat nemmel nem támogattuk. 
3., Kónya Péter. Előterjesztő? (Kónya Péter jelzésére:) Öné a szó.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Csak nagyon röviden, miután a Hszt.-hez is 

hasonló módosítást nyújtottam be, és ezt a vitát már lefolytattuk. Igazából a tárca 
képviselői felé szeretném elmondani, hogy a 2012-es törvénymódosítás a 
Honvédszakszervezet kezéből kivett minden egyes olyan eszközt, amivel valójában 
valódi érdekképviseletet teremtene és tudná képviselni a katonák jogait. Ha stílusos 
akarnék lenni, akkor azt tudnám mondani, hogy katonákat fegyver nélkül és lőszer 
nélkül háborúba küldik.  

Ez a módosító javaslat egyébként, amit benyújtottam, a szakszervezeti jogokkal 
és annak visszahozatalával kapcsolatos, hiszen ez korábban mind a Hszt.-ben, mind a 
Hjt.-ben egy működőképes eszköz volt. Én azt gondolom, hogy a katonáknak lehessen 
közös jogorvoslati lehetősége, hiszen ez nem alapvetően a bírósági dolgokról szól, a 
szakszervezeteken keresztül jogellenes vagy éppen jogsértő intézkedésekkel szemben 
legyen lehetőség egyeztetésre. A jelenlegi törvényi szabályozás semmire nem kötelezi 
sem a parancsnokot, sem a minisztert, hogy egyeztetést folytasson, folytathat, de nem 
kötelezi. Ez egy olyan lehetőség lenne, ami megakadályozná azt, hogy folyamatosan 
bíróságokhoz kelljen fordulni a katonáknak, adott esetben tehát inkább a párbeszédet 
erősíti, mint egyébként a konfliktushelyzetet. Ezért nyújtottam be ezt a javaslatot. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Tessék! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Egy kicsit részletesebb indoklást kérnék.  



36 

 
ELNÖK: Hogy miért nem támogatják. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A képviselő úr 

által elmondott indokokkal nem értek teljes mértékben egyet, ugyanis a Hjt., való 
igaz, hogy ezt a jogintézményt 2012. január 1-jével kitette a szabályozási köréből, 
viszont fenntartott egy olyan több lábon nyugvó, széles körű szakszervezeti 
érdekérvényesítési képességet biztosító jogintézményt, ami megítélésünk szerint 
teljes mértékben lehetőséget ad arra, hogy az állomány legalább 10 százalékát 
képviselő szakszervezet igenis beleszólhasson az állomány alapvető érdekeit érintő 
döntések meghozatalába. Csak sorolok néhányat: a miniszter például köteles a Hjt. 
hatályos szövege alapján kikérni az állomány tagjainak legalább 10 százalékát 
képviselő szakszervezet véleményét a szolgálatteljesítésre, a szolgálatteljesítési időre, 
pihenőidőre, jutalmazásra, valamint a juttatásra vonatkozó szabályozásról, ami 
miniszteri hatáskörben van természetesen. 

Ezen túl az állomány tagjainak legalább 10 százalékát képviselő szakszervezet 
jogosult az állomány tagjainak legalább 10 százalékát érintő munkáltatói döntéssel 
vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a honvédséggel közölni, és ezzel 
összefüggésben érdekegyeztetést kezdeményezni. Ugyanilyen arányban képviseletre 
jogosult szakszervezet tájékoztatást kérhet a honvédségtől az állomány tagjának 
szolgálati viszonyával összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban, így 
különösen a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogszabályok végrehajtásáról és a 
honvédséggel kötött megállapodások betartásáról. 

Ezt a tájékoztatást 15 napon belül a Honvédelmi Minisztériumnak, illetve a 
munkáltatónak kötelessége megadni. 

Kezdeményezheti a szakszervezet az állomány tagját érintő szabályozás 
előkészítését, annak egységes értelmezését, javaslatot tehet azok alkalmazására, és 
természetesen megfelelő jogorvoslati eszközök is rendelkezésre állnak.  

Itt is hozzáfűzném, hogy a szakszervezetek részéről ilyen jellegű javaslatot, 
hogy ezt a jogintézményt bizonyos szempontból visszaállítsuk, semmilyen formában 
nem kaptunk az egyeztetés során. Bár ez vélhetően itt nem mérvadó. 

 
ELNÖK: Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm. Az, hogy a jelenlegi szakszervezeti 

vezetéstől nem kaptak ilyen javaslatot, azon nem csodálkozom. Amit szeretnék 
elmondani, hogy valóban ön egy többlábúságot említett, hogy eszközzel rendelkeznek, 
csak ezek a lábak nem érnek le a földre. Utalnék arra, hogy amikor ennek a 
törvénynek az általános vitáját lefolytattuk, a miniszter úr maga mondta egyébként, 
hogy a szakmai szervezetekkel egyeztettek, míg a szakszervezetekkel konzultációt 
folytattak. 

Én nagyon jól tudom, hogy mi a különbség a konzultáció és az egyeztetés 
között. Valóban ön is ezt mondta egyébként, hogy meg kell hallgatni a 
szakszervezetek véleményét, de semmi kötelezettsége nincs sem a tárcának, sem a 
szakmai vezetésnek, hogy ezt figyelembe is vegyék. Mint ahogy az elmúlt időszak 
gyakorlata pontosan ezt mutatja, hogy igazából érdemi javaslatokat nem nagyon 
vesznek sajnálatos módon figyelembe. Míg korábban egyébként a jogi szabályozás és 
a rendszerváltást követően kialakult jogi szabályozás mind a katonáknál, mind a 
rendvédelmi szerveknél olyan jogosítványokat biztosítottak a szakszervezeteknek, 
amelyekről azt lehetett mondani, hogy ezek valódi jogosítványok. Rákényszerítették 
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az érdemi párbeszédre a tárca vezetését és a szakmai vezetést. A jelenlegi jogi 
szabályozás abszolút nem ezt biztosítja, de tudomásul kell vennem, hogy úgyis le 
fogják szavazni. Köszönöm. Én ennek ellenére fenntartom, és ha lesz egyszer 
alkalmunk rá, akkor ezt módosítani fogjuk.  

 
ELNÖK: Vadai képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen, elnök úr. A módosító 

javaslat kapcsán szeretném megkérdezni, hogy működik még a HÉF és a politikai 
államtitkár alá tartozik a HÉF vagy valaki más alá tartozik? (Kónya Péter: Nincsen.) 
Bólintottak, hogy van HÉF, gondolom, havi rendszerességgel ülésezik. A HOSZ, a 
HODOSZ és a BEOSZ részvételével. Onnan a HÉF-ről az elmúlt mondjuk 6 hónapban 
érdemi javaslat a tárca irányába érkezett-e bárminek a módosítására? Nyilván képben 
vannak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ugyanolyan 

formában létezik, mint a korábbi évtizedekben ez az érdekegyeztető fórum, 
ugyanazok a résztvevői, mármint a szakszervezetek tekintetében, sőt a Magyar 
Honvédség rendszerében létezik a szakszervezet jogintézménye, továbbra is 
ugyanolyan formában, mint korábban. Természetesen érkezik nagyon sok észrevétel 
vagy javaslat a szakszervezetektől, és reagálva Kónya képviselő úr bíráló 
megjegyzésére, én személyesen szoktam a szakszervezet képviselőivel ezeket a 
szakmai javaslatokat megbeszélni, és szinte mindegyiket el is fogadjuk, kivéve, 
hogyha olyanról van szó, amire mondjuk költségvetési lehetőségünk nincsen. 

Egy kérdésre nem válaszoltam, hogy ki képviseli a tárcát vagy vezeti a HÉF-et. 
A társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kapta meg ezt új feladatként, 
Kun Szabó István vezérőrnagy úr. De ez nem változtat a HÉF lényegén semmilyen 
szempontból, a jelentősége ugyanaz. Például rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk arra 
a bizonyos éves bérmegállapodásra, ahol rögzítjük azokat az igényeket, amelyeket a 
szakszervezet és a szakszervezet tagsága fogalmaz meg. Számos olyan dolgot lehetne 
említeni, egy kis utánagondolással, ami a szakszervezeti tevékenység valós létét 
bebizonyítja, függetlenül az aktuális szakszervezeti vezetőktől. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a határozathozatal következik, ha nincs 

több hozzászólás. A bizottság támogatja Kónya Péter úr javaslatát? Bocsánat, ki az, 
aki támogatja? (Szavazás. - Derültség. - Dr. Vadai Ágnes: Na, na, ezt rögzítsük!) 2 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. (Dr. Harangozó Tamás: Azért a 
lelkiismeret megszólal. - Dr. Vadai Ágnes: Néha-néha megszólal. - Derültség.) 

Legyünk konzekvensek, egy kormánypártitól? Alelnök úr! (Dr. Vadai Ágnes: 
Igaz, nehezen várható el, hogy lelkiismerete legyen a jelenlegi kormánypárti 
képviselőknek.) Nem szeretem a következetlen ellenzékieket. A lelkiismeret, mint 
olyan, nem is értelmezhető ebben a viszonyrendszerben. (Dr. Vadai Ágnes: Az önök 
viszonyrendszerében semmiképpen nem.) 

Tisztelt Bizottság! Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely úr javaslata következik. 
A tárca? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e, aki szólni kíván? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett Mirkóczki és Kulcsár urak javaslatát 

nem támogattuk. 
Az 5-ös Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely javaslata. A tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e ehhez hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? (Nincs jelzés.) 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatta a bizottság a javaslatot. 
A 6-ost Mirkóczki és Kulcsár képviselők visszavonták. A 7-est viszont nem, az 

is az övék. A tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szólni kíván-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem. Ki támogatja? (Nincs 

jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. 

7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatja a bizottság. 
A 8-as, Demeter és Harangozó képviselőtársaink indítványa. Ez összefügg a 10. 

ponttal. Kívánnak szólni? (Demeter Márta jelentkezik.) Öné a szó! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Véleményünk szerint a hivatásos életpályának a 

stabilitását rombolja az, hogy bekerül az az önkényes elem a Hjt.-be, ami szerint a 
miniszter elmozdítja az ezredesi és tábornoki rendfokozatú vezetőket, egyébként 
bármikor megteheti ezt, úgyhogy ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Egy indoklást 

szeretnénk kérni, hogy miért nem, és hogy mi a koncepció a HM vezetése 
tekintetében, azon kívül, hogy a Hszt.-re hivatkozik, ami több mint vicces, mert 
ugyanebben a törvényjavaslatban több, a Hszt.-ben egyébként bent lévő javaslatot, 
pozitív javaslatot pedig ugyanezzel a lendülettel elutasítanak. Tehát itt azt mondják, 
hogy ez azért jó meg azért tuti, mert az a hivatkozási alap, hogy mert egyébként a 
rendőr tábornokokat is bármikor indoklás nélkül le lehet váltani. Szerintem, az, hogy 
ma a rendőrség, a rendvédelem, a büntetés-végrehajtás és egyébként ma már a 
katasztrófavédelem is olyan állapotban van és ott tart szakmailag és emberileg, ahol 
van, annak egy komoly tényezője az, hogy semmilyen stabilitás, szakmai stabilitás a 
rendszerben nincsen, mindennapi emberi és politikai önkénynek van kitéve minden 
egyes beosztott és vezető. Hogy ezt az előremutató technikát szeretné a honvédség is a 
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saját berkein belül meghonosítani, szerintünk, kifejezetten káros, de, államtitkár úr, 
bármilyen elfogadható érvet, azonkívül, hogy azt mondják, hogy mert a Hszt.-ben is 
így van - nagyon rossz, hogy a Hszt.-ben így van -, azon túlmutatóan legyen kedves 
mondani valamit. És azt pontosan tudjuk, hogyha önök rendelkezési állományba 
raknak egy ezredest vagy egy tábornokot, mert útban van, vagy nem hajt végre éppen 
egy parancsot, amit szóban kapott, és nem úgy csinálja, ahogy kell, akkor ő is egy év 
után, ha nem tudnak megfelelő beosztást felajánlani neki, lejár az egy év vagy nem 
fogadja el, akkor egyenesen megy az utcára, akárhány évtizede is szolgált. A 
történetben a rendelkezési állomány jogintézménye erről szól. Tehát ez egy sunyi kis 
technika is lehet, hogy egyszerűen emberek karrierjét is véglegesen tönkretegyék. 
Szeretném megkérdezni, hogy ez az előremutató gyakorlat miért tetszett meg annyira 
a honvédelmi tárcának. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az 

természetesen nem indok, hogy a Hszt.-ben is így van, meg a Kttv.-ben meg egyéb 
más jogszabályokban is van hasonló jogintézmény. Nyilván ez nem lehet indoka 
annak, hogy egy teljesen elkülönülten működő jogállási törvénybe is belekerüljön. 
Egyedüli indoka igazából az, amivel ezt a dolgot lehet magyarázni, hogy 
előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor egy adott vezetői beosztásból - amihez 
azért hozzátenném, hogyha egy ezredesi vagy tábornoki beosztást nézünk, az óriási 
szakmai felelősséggel jár, meglehetősen nagy tudást igényel, és megfelelő vezetői és 
emberi képességekkel kell rendelkezni egy ilyen szintű vezetőnek, és nem vagyok 
benne biztos, hogy minden esetben megfelel ezeknek az elvárásoknak valaki.  

Nyilván mi, akik viszonylag régóta dolgozunk a Magyar Honvédség 
rendszerében, akár beosztottként, akármilyen szintű vezetőként, azért sűrűn 
találkoztunk olyan vezetővel, aki bizonyos szempontból alkalmatlan volt a 
beosztásának a betöltésére, ilyen, olyan vagy amolyan oknál fogva, vagy 
alkalmatlanná vált menet közben valamilyen oknál fogva annak az adott beosztásnak 
a betöltésére. Ilyenkor természetesen lehetőség van arra, hogy az alkalmatlanság 
jellegének megfelelően járjunk el az érintettel szemben, tehát például 
teljesítményértékelésében egyértelművé tegyük azt, hogy valamilyen képessége már 
nincs meg vagy eleve hiányzik és a többi, onnantól kezdve egyenesen a szolgálati 
viszony megszüntetését fogja egy idő után maga után vonni automatikusan. Ezt a 
jogintézményt, amit most a módosító javaslat is céloz, alapvetően az ilyen 
élethelyzetek kezelésére szándékozunk alkalmazni, és nem retorzió jelleggel, mert ha 
valaki nem teljesít egy parancsot, akkor azt el kell távolítani a rendszerből. Szó 
sincsen erről. Gondoljanak egy olyan élethelyzetre, amikor valaki például készül 
külszolgálatra, de már az, aki az ő beosztásába jönne, az már itthon van menet 
közben. A felkészülés idejére ebbe a rendelkezési állományba lehet helyezni, és akkor 
onnan megy ki a kolléga külföldi szolgálatára.  

Kifejezett szándék volt az, hogy ne legyen olyan tág ennek a lehetőségnek a 
köre, mint mondjuk a Hszt.-nél, mert nem akarok arra hivatkozni, de a Hszt.-nél 
minden vezetőre kiterjed ennek a lehetőségnek az alkalmazhatósága, és itt az 
állományilletékes parancsnok az, aki az ilyen jellegű intézkedést megteheti. Itt csak a 
miniszter és csak az ezredesi, illetve afölött rendszeresített vezetői beosztásokra 
terjedhet ki ez a dolog. 

Vagy konkrét példa lehet, ha valakivel szemben büntetőeljárást indítanak, 
amelynek az elbírálása relatíve hosszú idő, de olyan jellegű a cselekmény, hogy nem 
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tartható a beosztásában. Na, akkor elvileg fel kell függeszteni. Ha felfüggesztjük a 
kollégát a beosztásából, és mondjuk, két évig tart a büntetőeljárás, akkor a helyére 
nem lehet kinevezni senkit erre a két évre. A megbízási szabályok a Hjt.-ben eddig is 
meg ezután is kötött határidejűek, tehát mondjuk, fél évre szólhat a megbízás, és egy-
egy ilyen vezetői beosztásnál a vezetés folyamatosságának és relatíve 
kiszámíthatóságának a hiánya hatalmas problémákat okoz. Gondoljunk arra, hogy 
egy dandárparancsnok vagy egy logisztikai csoportfőnök mekkora szakmai területért 
felel és hány ember közvetlen vagy közvetett irányítását, vezetését bízzák rá. Ezeknek 
a helyeknek a tekintetében a folyamatosság, a folytonosság elengedhetetlenül és 
feltétlenül szükséges. Úgyhogy alapvetően ennek a módosításnak ez az indoka.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó úr; majd Kónya úr. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Államtitkár úr, nem velem vitatkozik, az eredeti törvényjavaslatnak, amit 
benyújtottak, annak az indoklásában van ez. Tehát most egészen hosszan érvelt 
amellett, hogy miért nem a Hszt.-vel van összefüggésben, szeretném tájékoztatni, 
hogy az önök által benyújtott törvényjavaslatban ennek a paragrafusnak az 
indoklásában az szerepel, hogy a Hszt. is ugyanezt a szabályozást tartalmazza. Ezzel 
kimerítették a képviselők tájékoztatását és az indoklást ezzel kapcsolatban. Ezért 
bátorkodtam megkérdezni, hogy ezen túl mondjon már valamit, mert ez nem érv.  

Kettő. Ön most azt mondja, hogy nem lehet a helyére felvenni, mondjuk, két 
évre valakinek, aki ellen büntetőeljárás indul. Értem, tehát most már kezdem érteni, 
miről szól, kerestem, hogy mi az a konkrét dolog, ami miatt ez a javaslat ide bejött, 
mert rendszerszerű értelmét nem látom. Ma, ha útban van egy ezredes, akkor arrébb 
lehet tenni, egy ezredesi posztba vagy a fölé. Ezt értem, ez egy más dolog. E szabály 
elfogadása után őt egy évre parkoló pályára lehet tenni, utána meg az utcára. Ugye ez 
lesz az új, innovatív megoldás.  

Ön azt mondja, hogy mondjuk, két évig folyik egy büntetőper, és addig nem 
lehet a helyét betölteni. Ez egy kellemetlen dolog lehet, főleg, hogy a fél tábornoki 
kart most már megismételt eljárással húzzák-vonják, első fokon felmentették, 
megismételtették. Tudom, hogy ez nyilván kínos lehet, és pláne kínos lehet, hogy nem 
tudják a helyüket betölteni. De azért megengedve, hogy végül őket felmentik, ön 
szerint az a rendszerszerű megoldás, hogy az ő helyét betöltik? Tehát az ártatlanság 
vélelme mint ilyen apró alapvető büntetőjogi és társadalmi elv az ugye nem 
érvényesülhetne esetleg? 

Kettő. Ön két évről beszél, a rendelkezési állomány egy évre szól. Egy év után 
utca. Tehát vagy elfogadja, vagy utca. Vagy fölajánlanak neki valamit, vagy utca. 
Tehát ez az egész, amit elmondott, alapvetően nem gyengíti az érvelésemet, hanem 
pontosan alátámasztja, hogy ezt a jogintézményt miért akarják bevezetni, és 
kifejezetten károsnak tartjuk, nem csak a Fidesz-kormány alatt, minden kormány 
alatt károsnak tartjuk, hogy ilyeneket a honvédségnél, ami eddig legalább szent tehén 
volt ilyen szempontból, a napi politikai huzavonától, azt most önök meghonosítsanak.  

A Hszt. egyébként, hogyha már Hszt.-ről beszélünk, igen komoly normatív 
szabályozást tartalmaz például a büntetőügyek tekintetében. Magában a törvényben 
rendezi, hogy hogyan lehet egy olyan kolléga élethelyzetét kezelni - pont ezen 
viszonylag hosszan vitatkoztunk két héttel ezelőtt -, és megmondja, hogyha, mondjuk, 
elhúzódik a per, akkor őt hova lehet áthelyezni másik beosztásba, és folytathatja 
addig tovább az életét. Nyilván nem ott és nem azon a helyen, ahol egyébként őt ez a 
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gyanúsítás érte, de attól még szolgálhatja tovább a dolgokat, amíg az ügye el nem 
rendeződik, és sem az utcára, sem rendelkezési állományba nem kerül.  

Végezetül, ha már az alapvető érvelésük az volt, hogy a Hszt.-vel összhangba 
hozzák ezt a szabályozást, akkor engedje meg, hogy most itt rákérdezzek - majd a 38. 
pontnál nem fogok még egyszer -, akkor azt például miért nem támogatja a kormány - 
mert, gondolom, nem fogja, nem lepődnék meg -, amit az elnök úr a Hszt.-ben saját 
javaslatként ötpártiba is behozott meg bizottsági módosítóban is elfogadott ez a 
bizottság két héttel ezelőtt, hogy a túlóra ellentételezésére olyan átmeneti szabály 
kerüljön be a Hjt.-be is, hogy meg lehessen váltani pénzben is, tehát eldönthesse a 
katona, hogy pénzben vagy pihenőnappal szeretné ezt ő kiváltani. Ez a Hszt.-be - 
egyébként még egyszer mondom - Kósa elnök úr személyes javaslatára bekerült, a BM 
ezt befogadta, itt most szó szerint ugyanazt a javaslatot adtuk be, nagyon kíváncsi 
leszek, hogy itt is konzekvensen a Hszt.-hez fognak-e tudni ragaszkodni, ami 
szerintem egy elég fontos kérdés a jelenlegi állomány tekintetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót. Igazából azért kértem most 

ennél a pontnál szót, mert az én módosító javaslatom is hasonló ehhez, bár némi 
kiegészítést tartalmaz, ugyanis megengedő az én javaslatom annyiban, hogy indokolni 
kell a felmentést. 

Hadd mondjam el, hogy egy biztos, hogy az önök törvényjavaslata az mindent 
szolgál, csak kiszámítható életpályát nem. Gyakorlatilag, ha valaki eléri az alezredesi 
rendfokozatot, utána azért fog könyörögni, hogy nehogy kinevezzék ezredesnek. 
Tehát egy ilyen javaslatnál, hogy teljesen egy politikai vezetőtől - hiszen a miniszter az 
egy politikai funkció, akárhogy nézzük is, és nem szakmai funkció - tegyük 
kiszolgáltatottá azt az életpályát, amit önök kiszámítható életpályamodellnek 
neveznek, és egy előre látható, a NATO-ban is előre tervezhető életpályának, egy 
olyan intézményrendszert bevezetni, ahol indoklás nélkül fel lehet menteni az 
ezredeseket, tábornokokat, azt gondolom, hogy mindent szolgál, csak nem a 
kiszámíthatóságot.  

Államtitkár úr, ön arra hivatkozott, hogy ha valaki szakmailag alkalmatlan, 
akkor azt el kell távolítani. Akkor ezt indoklással kell eltávolítani, meg kell indokolni, 
hogy miért alkalmatlan arra a vezetésre. Ez a törvénymódosítás pontosan azt 
szolgálja, hogy nem szakmailag fognak kinevezni embereket ezredesnek meg 
tábornoknak, hanem politikai funkciókba, és elveszíti azt a célját, miközben mindig 
arról beszélünk, hogy depolitizálni kell a honvédséget, egy politikai vezetőtől tesszük 
függővé a katonai karriereket. 

Elmondok egy történetet önöknek. Tegnap két aktív katonával, vezető 
beosztású és főtisztekkel, két főtiszttel beszéltem személyesen a törvénymódosításról, 
és a következőt mondták nekem. Péter, miért nyújtasz be ehhez módosító indítványt, 
legalább ha ti kerültök kormányra, akkor ti is ki tudjátok rugdosni azokat a 
katonákat, akikre nincs szükségetek. 

Na most, én azt gondolom, hogy ez nem jó irány. Tehát ha már a katonák is így 
gondolkodnak, hogy egyébként ez a törvénymódosítás, amit önök benyújtanak, ez 
nem szolgál másra, minthogy a saját politikai lojalitásukkal kiszolgált embereket 
vezető beosztásba helyezzék, akik meg politikailag nem lojálisak önökhöz, de 
egyébként szakmailag lehet, hogy hozzáértők, azokat nyugodtan el tudják távolítani, 
ez mindent szolgál, csak a honvédség depolitizálását nem. 

Teljes mértékben átpolitizálják a katonai vezetést, ez egy nagyon rossz irány. 
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Tehát én kérem, hogy legalább azt a javaslatot, ami arról szól, hogy indoklással 
kell hogy felmentsék a katonákat, azt támogassák. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Kónya 

képviselő úrnak reagálnék. Egyrészt: nem felmentésről van szó. (Kónya Péter: 
Rendelkezési állományba helyezésről.) Rendelkezési állományba helyezésről van szó. 
Ha más beosztásba helyezik a katonát, azt sem kell indokolni, és az tökmindegy, hogy 
Budapesten van vagy Hódmezővásárhelyen van. 

Az, hogyha valaki alkalmatlan az adott beosztásra, az nem biztos, hogy 
alkalmatlan általában más beosztásra vagy katonának alkalmatlan. Azért el tudja 
képzelni képviselő úr is azt a szituációt, amikor mondjuk azt tapasztaljuk, hogy az 
egyik csoportfőnök a minisztériumban valamilyen oknál fogva olyan magatartást kezd 
el tanúsítani, aminek a következménye az, hogy mondjuk az állomány kétharmada 
elkezd magának más beosztást keresni. Ez lehet, hogy családi probléma miatt van, 
vagy anyagi probléma miatt, akármi miatt, beteg vagy teljesen mindegy, és ilyenkor az 
a személy, aki felelős a szervezet zökkenőmentes működéséért, például mondjuk egy 
ilyen iraki szerepvállalás logisztikai megszervezéséért, az a pozíció abban a 
pillanatban egy ilyen bizonytalan vezetőnek a kezében van. Ebből óriási bajok 
lehetnek, és itt még egyszer ismételném magam: nem egy vállalatról beszélünk, ahol 
végül is majdhogynem mindegy, hogy ki a kommunikációért felelős vezető, mert ha ő 
nincsen két hétig vagy egy-két hónapig, attól még működik a rendszer. Ez a Magyar 
Honvédség. Itt nem működik a rendszer parancsnok nélkül.  

Előadódhatnak - mondom - kivételes helyzetek, nem biztos, hogy ez a kétéves 
büntetőeljárásos dolog ez jó példa volt, lehet, hogy egy büntetőeljárás lezajlik fél év 
alatt, illetve ott még bejönnek a méltatlansági szabályok is. 

Tehát én azt gondolom, hogy a Hjt. mindenféle tekintetben, vagy a legtöbb 
tekintetben a Hszt.-nél is cizelláltabb azért, és egy csomó olyan előremutató 
jogintézmény van benne, amelyet én azt gondolom, hogy a többi szolgálati törvény is 
néha példaként vehetne, és ezt a gyakorlat is visszaigazolta, a bírósági gyakorlat meg 
minden, az pedig független minden kormánytól meg minden minisztertől. 

Úgyhogy nem tudok egyetérteni az e tekintetben megfogalmazott kritikákkal. 
Én nem politikus vagyok, nem politikai vezető vagyok, hanem szakmai vezető. Az én 
felelősségem az, hogy az alárendeltségembe tartozó szervezetek, legyenek azok akár 
nem katonai szervezetek is, zökkenőmentesen tudjanak működni, és ezért kell 
megtennem mindent, mert egyébként akkor a rendszer nem működik, baj van, nem 
kapja meg a katona azt a fegyvert ne adj’ isten, amire szüksége van egy fontos 
misszióhoz, ezért ne adj’ isten szerencsétlen meghal, vagy valami történik. (Dr. 
Harangozó Tamás: Akkor a miniszter is intézkedik.) 

Nem a miniszter intézkedik, hanem a miniszter tesz arról, hogy olyan ember 
kerüljön abba a beosztásba, aki ezt a feladatot képes megcsinálni. Ennyit szerettem 
volna reakcióként elmondani. 

 
ELNÖK: Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Államtitkár úrral egyetértve azzal, hogy létezhet 

olyan, meg kerülhetnek olyan helyzetbe katonák és számos olyan példát tudnék én is 
a katonai karrierem vagy pályám során mondani, hogy alkalmatlan volt adott esetben 
az a parancsnok annak a beosztásnak a betöltésére. De a jelenlegi jogi szabályozás, 
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akár most itt a katonai etikát tekintve, vagy akár az életvitelre vonatkozó 
jogszabályokat, számos olyan lehetőség van ma már a törvényben, ami lehetővé teszi 
adott esetben az ilyen módon alkalmatlanná vált parancsnok akár leváltását, akár 
felmentését, akár rendelkezési állományba helyezését. 

Én egyetlen dologra utaltam, és ezért mondtam, hogy az énáltalam benyújtott 
módosítás az megengedőbb, nyilván ismerve a katonai pálya sajátosságait, én azt 
mondtam, hogy indoklással. Márpedig hogy ha valakit leváltunk, akkor nem igaz, 
hogy nem lehet megindokolni azt, hogy miért váltjuk le, vagy miért helyezzük 
rendelkezési állományba. 

Itt erről szól a dolog. Ha rendelkezési állományba kell helyezni egy aktív 
parancsnokot, akkor azt igenis, tudja megindokolni az, aki egyébként rendelkezési 
állományba helyezi, és semmi másról nem szól ez a dolog, minthogy legyen adott 
esetben jogorvoslati lehetősége az illetőnek, hiszen hogy ha megindokolják, akkor tud 
bírósághoz fordulni adott esetben. Hogyha úgy érzi, hogy indokolatlan volt az ő 
leváltása szakmai értelemben, akkor el tud menni munkaügyi bíróságra, és adott 
esetben megnyerheti ezt a munkaügyi pert. 

Önök ezt a lehetőséget veszik ki, ugyanis hogy ha a törvényben az van, hogy 
indoklás nélkül rendelkezési állományba lehet helyezni, akkor onnan kezdve nem lesz 
jogorvoslati lehetősége ennek az embernek, ha rendelkezési állományba helyezik. 
Rendelkezési állományból pedig - ahogy Harangozó képviselőtársam is elmondta - 
egy-két év után simán utcára lehet küldeni. 

Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy indoklással, az számomra már egy 
elfogadható kompromisszum lenne. 

 
ELNÖK: Néha az élet alakítja a bizottság működését. Akkor most a 9. pont 

vitáját is megnyitom ezzel összefüggésben. (Kónya Péter: Én jeleztem, hogy 
összefügg.) Világos, csak a 8-asról beszéltünk a 10-essel összefüggésben, de akkor 
igaza van a képviselő úrnak, a 9. ponttal kapcsolatosan is nyilatkozzon a tárca. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Azt hadd kérdezzem már meg, mert az, hogy indoklás nélkül, az nem 

egy nagy etwas, tehát hogy ha valaki nem tudja három értelmes mondatban leírni, 
hogy valakit miért tesz rendelkezési állományba, akkor tényleg baj van. Miért nem 
tudnak ebbe belemenni? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Elhangzott a 

képviselő úr részéről az a felvetés, hogy nincs bírósági út, hogyha bárkinek a 
jogviszonyát érintő intézkedéssel baja van. De van. Bármilyen… 

 
ELNÖK: Igen, de most azzal, hogy a képviselő úr miket mondott, az teljesen 

érdektelen, a 9-es módosításról beszélünk. (Derültség.) 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ez az 

indokláshoz kapcsolódik. Tehát ha van indoklási kötelezettség, ha nincs, akkor is 
bírósági jogorvoslati út az van a katona számára. (Kónya Péter: Csak nincs esélye.) 
Dehogynem! Be kell bizonyítani, hogy a munkáltató rosszhiszeműen járt el. Egy 
munkaügyi per erről szól, mindenkin ott van a bizonyítási teher. És semmiféle 
jogorvoslati hátrány ebből a szempontból nem ér senkit. 
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Ha ez most így lenne, és elfogadnánk, hogy indoklással történik ez, akkor 
gyakorlatilag minden egyes munkáltatói aktusnál, még a formálisaknál is, részletes 
indoklást kellene fűzni a döntéshez. Ugyanis egy egymondatos indoklás ilyenkor nem 
elegendő, annak részletesnek és kellőnek cizelláltnak kell lenni. (Dr. Harangozó 
Tamás Attila: Tényleg.)  

 
ELNÖK: Mindenki őrizze meg a hidegvérét! (Dr. Harangozó Tamás Attila: Én 

próbálom, elnök úr, csak az asztalnál ülők is majd egyszer biztos ki fogják ezt 
próbálni, amikor indokolás nélkül kivágják őket, és mehetnek a bíróságra.) Kedves 
Alelnök Úr! Most túl azon, hogy éppen felriadt a Honvéd című újság olvasásából, (Dr. 
Harangozó Tamás Attila: Próbálom lekötni magamat…) azért a hidegvérünket jogos 
megőrizni.  

Államtitkár úr, az, amit mondott… - tehát ebből a módosításból semmi módon 
nem következik az, hogy a törvény minden egyes pontjánál, ahol egyébként 
személyzeti intézkedésre kerül sor, indoklási kötelezettséget írnánk elő. Ez az 
állománynak a rangfokozat szerinti mindenképpen vezetői része. Ugye eddig ez nem 
volt benne a Hjt.-ben, tehát ez egy új elem, és itt egyébként én nem látom, hogy miért 
olyan hallatlanul bonyolult, hogy egy értelmes, releváns indoklást fűzzön a 
személyzeti döntéshez a kiemelt vezetőkkel kapcsolatban. Mert konkrétan az 
altisztekkel kapcsolatos személyzeti döntéshozatal, én sem gondolnám, hogy ott 
ezeket a személyzeti döntéseket indokolni kellene, mert túlzott adminisztrációt jelent 
meg az élet nem ilyen. De majdnem biztos vagyok benne, hogy nem lesz nagyon 
gyakori az ezredesi és a tábornoki rendfokozatú katonáknak a rendelkezési 
állományba vétele, mert ezek önmagában nincsenek sokan. Tehát ennél a kivételes új 
intézménynél az indoklás nélküliség az is ilyen leküzdhetetlen akadály? Mert, 
szerintem, nem kell végigvinni a törvényen, ezt nem fogadom el. Csak érdeklődöm.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Természetesen 

nem kell végigvinni a törvény minden egyes jogintézményén ezt, ezt csak elvi jelleggel 
mondtam, hogyha bevezetnénk, akkor bevezethetnénk minden másnál is.  

 
ELNÖK: De nem kell, mert ez a főtiszti kar meg a tábornoki… Nem, egy főtiszt, 

tehát a legmagasabb főtiszt meg a tábornoki kar.  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, ezredesi 

és a tábornoki beosztásban ülők tekintetében lenne ez a jogintézmény értelmezhető. 
 
ELNÖK: Tehát az nem ér meg egy indoklást? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tehát én el 

tudok képzelni olyan élethelyzeteket, amikor nehéz konkrétan megindokolni. Mert, 
lehet hogy ismétlem magam… 

 
ELNÖK: A következő. Én már nyertem úgy munkaügyi pert, hogy azt írtam be 

a vezető beosztású munkatársam felmentésébe, hogy bizalomvesztés. Mert hogyha 
rendszeresen részegen járt be dolgozni, ott az nem is kérdés. Meg, mit tudom én, a 
rábízott vezetői feladatok méltatlan ellátása, ezek vannak. De azt is elfogadja ám a 
munkaügyi bíróság, van rá példa, amikor tényleg az van, hogy bizalomvesztés.  
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DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A közszolgálati 
törvényben benne van a bizalomvesztés intézménye. Ott le van írva. 

 
ELNÖK: Azért mondom.  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Itt nincs.  
 
ELNÖK: Igen, de a munkaügyi bírósági gyakorlat általában úgy szokott 

működni, hogy átveszik más hasonló… Először is, az, hogy én indoklásban mit írok, az 
egyébként a bírósági eljárásban nem kötelező, de annak az értelmezését, például 
bizalomvesztés, a bírók el fogják tudni végezni.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ha az elnök úr 

arra céloz, hogy tegyük bele, hogy bizalomvesztésre hivatkozással rendelkezési 
állományba lehet tenni… 

 
ELNÖK: Nem, nem ezt akartam mondani. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Mert a 

különbség a két állománycsoport között az, hogy bizalomvesztésre hivatkozással, ez 
lehet indok arra, hogy felmentse az embert, és akkor megy ki a rendszerből. Itt nem 
megy ki a katona a rendszerből, tehát a jogállása megmarad, ugyanúgy katona marad, 
ugyanazzal az illetménnyel egyébként, mint ami a legutóbbi illetménye volt. Tehát 
nem hozzuk rosszabb helyzetbe megélhetési szempontból meg semmilyen 
szempontból, mint amikor a beosztásában ült. És keressük számára a megfelelő 
másik beosztást. A rendelkezési állomány erről szól, ez a rugalmasság benne, hogy 
nem kell az utcára küldeni gyakorlatilag egy katonát sem, aki egyébként fizikailag 
meg mondjuk, pszichikailag alkalmas a katonai szolgálatra.  

 
ELNÖK: Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Tessék! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen. Beszélgettünk már erről, én 

még mindig azt nem értem, hogy azok, akik több tíz évet is leszolgálnak, ők miért nem 
érdemelnek meg akár egy három mondatot, hogy mi az indokolás a felmentésükre. 

Azt sem értem egyébként, hogy miért a miniszterhez van kivezetve ez a jogkör. 
Tehát itt ez már a többedik próbálkozás, amikor látjuk azt, hogy a honvédelmi 
miniszter önkényes döntésekkel vagy lehetőségekkel szeretné magát felruházni, 
jogköröket szeretne bővíteni. Nem értem, hogy miért a miniszterhez vezet ki ez a 
dolog, és miért nem a vezérkarról beszélünk. 

A másik, hogyha valakit így felmentenek, és a miniszter menti föl, akkor 
milyen másik beosztást találhat ő vajon? Tehát akiről a honvédelmi miniszter 
gondolja úgy, hogy nem alkalmas a feladatára, és önkényesen úgy dönt, hogy nem 
alkalmas a feladatára, egyáltalán a rendszerben mennyi esélye van egy olyan 
embernek egy másik beosztásra?  

 
ELNÖK: Igen? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Én azt 

gondolom, hogy ez inkább politikai, mint szakmai megközelítése ennek a dolognak. 
Pontosan azért van a miniszterhez telepítve, hogy az egyéni állományilletékes 
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parancsnoki kény-kedvnek ne legyenek kitéve a katonák. Egyetlenegy embernek 
lehessen ez joga, az meg a honvédelmi miniszter. Ennél nagyobb garanciát nem látok. 
Lehetne a köztársasági elnök is természetesen. És ennek az összes felelősségét… Ezt a 
fogalmat, most lehet hogy nem néz ki jól, de kénytelen vagyok ezt használni, ugyanis 
nagyon sok állományilletékes van a Magyar Honvédségben, ahány alakulat van, 
annyiféle parancsnok van. Nyilván sokkal nagyobb az esély arra, hogy rossz döntés 
születik egy-egy ezredes kollégával kapcsolatban, hogyha ezt tizenötféle parancsnok 
teheti meg. Ha a honvédelmi miniszter teheti meg, akkor nyilván a honvédelmi 
miniszter megalapozott döntést tud ebben a dologban hozni. A hódmezővásárhelyi 
ezredes parancsnokkal bármiféle olyan probléma van, ami a szolgálati érdekével 
ellentétes - és a szolgálati érdek fogalma meg van fogalmazva a 2. § 35. pontjában, 
kellően általánosan van megfogalmazva -, akkor a miniszter el tudja azt dönteni, hogy 
ez alapja lehet-e a rendelkezési állományba helyezésnek vagy nem, ő vállalja érte a 
felelősséget, mindenféle felelősséget.  

És, ismétlem, itt nem kirúgásról van szó, nem szolgálativiszony-
megszüntetésről van szó, hanem rendelkezési állományba helyezésről van szó, ahol 
egy év van arra, hogy annak az embernek megtaláljuk a megfelelő beosztást, amiben 
tovább tudja a karrierjét folytatni. És szeretném leszögezni, hogy ennek semmi köze 
nincs a katonai életpályának a kritikáihoz, tehát nem lehet ez a kritikája a katonai 
életpálya létének, mert nem erről szól. Tehát hogy lehet azt feltételezni bárkiről is, aki 
most a Magyar Honvédség érdekében dolgozik, hogy az lenne a fő célja, hogy az 
alezredesi rendfokozatnál a teljes rendszert megállítsa? (Dr. Harangozó Tamás 
Attila: Volt már ilyen időszak. A Magyar Néphadseregben annak idején, talán 
emlékszik rá.) Az lehetséges, hogy ilyen vélemények vannak, meg ilyen 
végkövetkeztetésre is lehet jutni, de mi nem ebből indulunk ki, hanem abból indulunk 
ki, hogy a Magyar Honvédségnek működőképesnek kell lenni, ha esik, ha fúj, bármi 
történik.  

És még egyszer visszatérnék arra a fogalomra, és ezért kell a Hjt.-t meg az 
összes módosító javaslatot a Hjt. teljes rendszerében értelmezni, mert a honvédelmi 
érdek fogalma meghatározásra kerül a Hjt. elején, és a honvédelmi érdek kellően 
általános mindenféle tekintetben. Tehát minden honvédelmi érdekről szól, adott 
esetben még egy állami vezető sorsa is lényegtelen a honvédelmi érdekhez képest.  

 
ELNÖK: Egy kérdésem hadd legyen már, mert nem látom át teljes egészében, 

hogy ez a paragrafus minősített helyzeteknél is meddig marad hatályban, vagy mikor 
változik a rendszer? Mert most ezt nem látom át. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Minősített 

helyzetnek elnök úr a rendkívüli jogrendet érti? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az egy teljesen 

más dolog. Ott az Alaptörvény szerint az Országgyűlés vagy a Honvédelmi Tanács, 
attól függ, hogy milyen a helyzet, meghozza a megfelelő intézkedéseket, jogszabályt 
alkot, stb., adott esetben fel fogja függeszteni a Hjt.-nek meg a Hszt.-nek meg minden 
törvénynek a hatályát, és hoz egy sokkal egyszerűbb, radikálisabb jogszabályt, aminek 
alapján… (Kónya Péter: Indoklás nélkül fel lehet majd menteni. - Derültség.)… 
bármilyen jogszabályi rendelkezést hozhat az Országgyűlés. 
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ELNÖK: Tudom, csak a rendkívüli helyzetek, tehát amit az Alkotmány 
szabályoz, annál automatikusan ez a rendelkezés nem törlődik, csak akkor, hogyha 
ilyen döntést hoz az erre felhatalmazott szervezet, igaz? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Tehát adott esetben életben is maradhat ez. Világos. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Természetesen 

ez úgy zajlik, hogy ez békeidejű jogszabály, tehát ha békeidejű működés van.  
 
ELNÖK: Persze. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ha olyan a 

helyzet, hogy csak fenyeget bennünket valamilyen veszély, amire azért lehet készülni, 
de ha bizonyos fokú rendkívüli jogrendi szabályozást bevezet az Országgyűlés, 
mondhatja azt, hogy hatályban tartom a Hjt.-t ezzel a szöveggel, mert itthon végül is 
rendben működik minden. Viszont folyik egyfajta felkészülés valamilyen rendkívüli 
jogrendi időszakra, de ha már utcai harcok folynak Budapesten adott esetben, akkor 
nyilván egy békeidejű Hjt.-t elég nehéz lenne alkalmazni. 

 
ELNÖK: Persze, világos. Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e még más 

hozzászólás? Nekem még egy kérdésem lenne ezzel, csak mert tudom, hogy bevezette 
valamikor korábban a Hjt. a most használt szöveget, csak nem értem, hogy miért, és 
szeretnék rákérdezni, mindig is izgatott a dolog, hogy miért azt a szót használják, 
hogy tábornok rendfokozat? Mert a magyar nyelv tábornoki rendfokozatot használna 
egyébként, hogyha nyelvhelyességi szempontból nézzük. Mert olyan, hogy tábornok 
rendfokozat, igazából nincs is, mert tábornoki rendfokozatok vannak, azoknak pedig 
mindenfajta, vezérezredes, altábornagy, stb. De tábornok rendfokozat nincs. Tehát 
nyelvi értelemben ez nagyon zavaró, mert egyébként ezredes rendfokozat van, nem 
ezredesi rendfokozat, hanem ezredes rendfokozat, a többi pedig tábornoki 
rendfokozat, az a tábornoki karban 4 vagy 5 rang. 

Miért ezt használják? 
Egyébként tábornok rendfokozat tényleg nincs. (Kónya Péter: Nincs.) Tehát az 

konkrétan, amit a magyar nyelv használ. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, ebből a 

szempontból indokolt ez a felvetés. A Hjt. hatályos mellékletei, illetve a mellékletek 
közül az 1-es melléklet tartalmazza most a hatályos szövegben az állománycsoportok, 
rendfokozati csoportok és a viselt rendfokozat meghatározását, és ott a hatályos 
szövegben tábornok rendfokozati csoport van. Főtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti, tisztesi 
és közkatona rendfokozati csoport van. 

 
ELNÖK: Igen, de akkor helyesen úgy kellene használni, hogy „ezredes, 

tábornok rendfokozati csoportba tartozó”. 
Tehát ha konzisztensek vagyunk a törvényhez, akkor a szöveg értelmesen: „a 

miniszter az állomány ezredes, tábornoki rendfokozati csoportba tartozó vezető 
beosztású…” szöveg marad. Nézze már meg, legyen szíves! 
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DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Én azt 
javaslom, hogy ezt akkor módosítóval korrigáljuk, TAB. 

 
ELNÖK: TAB? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Vagy 

bizottságival. 
 
ELNÖK: Mi is megfogalmazhatjuk, hogyha most nem kíméljük a 

munkatársakat a munkától.  
Ez a fordulat, hogy „tábornok rendfokozattal”, a szövegben előfordul még? Én 

nem emlékszem rá. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem kizárt. 
 
ELNÖK: Tudom, hogy nem kizárt, én nem emlékszem rá, de attól még lehet 

benne. Egyébként, ha az egész szöveget elolvassák, az külön mókás, mert itt 
emberekről beszélünk, és a „tábornok rendfokozattal rendszeresített” megfogalmazás, 
ez igazi, tőről metszett katonai duma, mert mi sem katonák voltunk, hanem 
rendszeresített sorállomány, de ez borzasztó… 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):… betöltő tagját, 

úgy folytatódik a mondat. 
 
ELNÖK: Igen, de rendszeresített? Mi a rendszeresített? Az M48-as mintájú 

rendszeresített cucc, azok mind tárgyak. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A beosztás is 

rendszeresített, meg a rendfokozat is. A rendszeresített azt jelenti, hogy… 
 
ELNÖK: Ez hozzátartozik a magyar nyelvet legyilkoló szörnyű katonai 

dumához. Erről a Debreceni Egyetemen egy egész tankönyvet írtak, hogy a katonai 
szleng meg a katonai szóhasználat hogyan erőszakolja meg a magyar nyelvet, teljesen 
indokolatlanul, mert attól még valaki lehet Rambo, hogy egyébként helyesen beszéli a 
nyelvet, meg lehet tökkelütött katona is. 

De most visszatérve erre: az a javaslat, hogy a miniszter az állomány ezredes, 
tábornoki rendfokozati csoportba tartozó vezető beosztást betöltő tagját…” stb. (Dr. 
Harangozó Tamás: Támogassák a 8-ast, és akkor nincs vele gond.) 

Az a problémánk, csak azért, mert látom, hogy a kollégák nézik, hogy az a nem 
egészen világos, hogy lehet, hogy a törvény módosítással nem érintett egyéb szakaszai 
is használják ezt a fordulatot, hogy tábornok rendfokozattal rendszeresített. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Azt mondja a 

kollégám, hogy nem. 
 
ELNÖK: De az eredeti törvény sem tartalmazza? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem. Nincs. 
 
ELNÖK: Mondom: én sem emlékszem rá, de attól még lehet. 
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DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A hatályos 

törvényben nincs. 
 
ELNÖK: De Laban János főtanácsadó most akarja felvágni az ereit erre a 

felvetésre, mert szerinte van. (Dr. Harangozó Tamás: Ehhez kellene egy computer. - 
Laban János: Nem kérek szünetet, elnök úr.) Nem, nincs szünet, csak nézzük 
egymást csendesen, hogy mitévők legyünk. 

Most az államtitkár úr kollégáit kérdezem, és államtitkár urat, hogy mitévők 
legyünk most, hozzányúljunk vagy hagyjuk így a francba, bár maga a törvény 
melléklete sem ezt a szót használja. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Elnök úr, én azt 

javasolnám, hogy Laban János kímélése érdekében… (Derültség.) 
 
ELNÖK: Nem, nem, az elnök hatásköre a munkatársak… 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ez volt a vicces 

része. A lényegen nem változtat egyébként ez a dolog. Arra ígéretet tudok tenni, hogy 
a Hjt. következő módosításakor kigyomláljuk ezeket az elemeket belőle. 

 
ELNÖK: Az mikor lesz? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Késő őszre 

tervezünk egy újabb pontosító csomagot, ami már nem az illetménnyel meg az 
életpályával kapcsolatos, hanem mindazzal, ami kimaradt a Hjt.-ből. (Kónya Péter: 
Kiszámítható életpálya, igaz?) Nem az életpályát érintő szabályokról van szó. Az 
mind itt van most. 

 
ELNÖK: Akkor halasszuk ezt őszre, csak akkor emlékezzünk rá, hogy ezt át 

kellene nézni, mert hogyha a mellékletre konzekvensen akarunk utalni, akkor azt a 
szöveget kellene odaírni, hogy „tábornok rendfokozati csoport”, ugye?  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Jó, akkor ott is 

módosítjuk. 
 
ELNÖK: Nem biztos, az jó, mert a „tábornok rendfokozati csoport”, az 

értelmes. Az nem, hogy „tábornok rendfokozattal rendelkező”, mert… Na, mindegy.  
Van-e még, aki hozzá kíván szólni a vitához? (Nem érkezik jelzés.) Nem.  
Szavazzunk a 8-as módosításról, a 10-essel egyetemben, mert a kettő 

összefügg. Ki támogatja a 8-as módosítást? (Szavazás.) Egy igen. Ki nem támogatja a 
8-as módosítást? (Szavazás.) Hat nemmel nem támogatta a bizottság. És a 10-est 
sem támogattuk, mert egyben szavaztunk. 

Kónya Péter 9-es módosítása. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy támogatást kapott. Hat tartózkodás mellett ezt se fogadta el a 
bizottság.  

Egy bizottsági módosítást szeretnék előterjeszteni. A 47. § (6) bekezdését 
kiegészíteni javasolja az eredeti előterjesztés. De a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal 
kapcsolatban nincs a szövegben más módosítás és így ez nem fér össze a Nemzeti 
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Foglalkoztatási Alapról szóló alapjogszabállyal. Tehát ez nem jó, tehát valamit kell 
vele csinálni. Önök azt javasolták, hogy hagyjuk el. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen. Tehát itt 

az alapvető indok az, hogy arra tettünk javaslatot - a Hszt.-vel együtt, tök egyforma 
szöveg volt a két normaszövegben -, hogy a közigazgatási tartalékállományba 
helyezettek 18 hónapig ebben a tartalékállományban vannak, és az illetményük felére 
jogosultak. És ezt a fél illetményt a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból fizessék 
számukra. De az NGM jelezte, hogy ennek a foglalkoztatási törvényben van a helye, a 
Hszt.-sek meg a Hjt.-sek tekintetében is, és ha ez a törvény megnyitásra kerül majd, 
akkor nyilván abba bele fogják ezt tenni. Tehát innen, a Hjt.-ből is meg a Hszt.-ből 
korábban törölni kell. Éppen ezért tettük ezt a javaslatot, hogy kerüljön ki a 10. §.  

 
ELNÖK: Vagy módosítani kellett volna a Nemzeti Foglalkoztatási Alapról szóló 

törvényt.  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Gondoltunk 

erre is, csak az Igazságügyi Minisztérium álláspontja az, hogy túlterjeszkedés lenne, 
és éppen ezért… 

 
ELNÖK: Ha az eredetiben benyújtják, akkor nem. Most már túlterjeszkedés. 

Az elnök nem fogja aláírni, tehát ki kell venni belőle. De ha az eredetiben 
benyújtották volna, akkor nem lett volna túlterjeszkedés.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Viszont ez nem szünteti azt, hogy aki rendelkezési állományban van, 

annak az illetménye hogyan jár. Ha ezt hatályon kívül helyezzük, azoknak ettől még 
jár az illetmény. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ugyanúgy jár, 

persze.  
 
ELNÖK: Jó, csak azt viszont a… 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Azt a tárca 

fizeti. 
 
ELNÖK: …a tárca költségvetéséből kell fizetni. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Jó, ez a különbség.  
És a NGM keresett egy kis pénzt magának… (Dr. Dankó István: Átmenetileg.) 

Átmenetileg, világos, de ez így van.  
Mindenestre én arra teszek javaslatot, tisztelt bizottság, hogy ezt a 10. §-t 

hagyjuk el, mert ez így nem jó. A tárcának mi az álláspontja? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Akkor ezt 
beadjuk 6 igen és nulla nem, nulla tartózkodás mellett bizottsági módosító 
javaslatként. 

A 11-est Mirkóczki, Kulcsár képviselőtársaink visszavonták.  
Így a 12-es jön, Mirkóczki, Kulcsár képviselőtársaink módosítása. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) 
A bizottság támogatja-e? Ki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nulla. Ki 

tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nulla. Ki nem? (Szavazás.) Hat nem. A 
bizottság nem támogatta. 

13-as módosítás, Kónya Péter úr javaslata. Ha ezt elfogadjuk, akkor a 14-est 
nem lehet elfogadni. Tehát a kettő alternatívát jelent egymáshoz képest. Úgyhogy a 
kettőt egybe kérem, hogy tárgyaljuk.  

Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm. Én igazából nem szeretném indokolni, 

hiszen a Hszt. módosításánál ezt már megindokoltam. Viszont a tárcától kérnék egy 
részletesebb indoklást, hogyha nem támogatják bármelyik javaslatot, csak a 
jegyzőkönyv kedvéért. Köszönöm.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk ezt a módosító javaslatot. Itt gyakorlatilag arról lenne szó, hogy akinek 
2012. január 1-jén rögzítették a szolgálati ideje alapján elvileg járó nyugdíjösszeget, 
azok a személyek jogosultak lennének a szolgálati járandóságra. Tehát gyakorlatilag 
kiterjesztenénk a szolgálati járandóságra jogosultak számát elég jelentős mértékben. 
Ezt nyilván sem költségvetési szempontból nem tudjuk támogatni, illetve nyilván a 
kormányzatnak az a szándéka, hogy 2012. január 1-jével a szolgálati nyugdíjjal 
kapcsolatos problémát lezárja, ha elfogadnánk ezt a módosító javaslatot, ez ezzel a 
szándékkal ellentétes lenne, és megint megnyitná ezt a problémát.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez nem 

költségvetési kérdés, hanem morális kérdés és erkölcsi kérdés, hogy azokat az 
embereket, akik egyébként vállalták a továbbszolgálatot, azokhoz képest, akik meg 
elmentek szolgálati nyugállományba, és egyébként ezek az emberek is jogosultak 
lettek volna a szolgálati nyugállományba vonulásra, mégis maradtak, őket hozzuk 
hátrányos helyzetbe és lényegesen rosszabb helyzetbe. Ez morális kérdés, ez nem 
pénzügyi kérdés.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem morális 

kérdés. Ezek az emberek a rendszerben vannak, szolgálnak, és rendes fizetést kapnak. 
Sőt még rendesebb fizetést fognak július 1-jétől kapni.  

Természetesen azok, akik menet közben kimentek a rendszerből valamilyen 
oknál fogva, azok ilyen helyzetbe kerültek. Sehol nincsen az leírva, hogy egy 
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katonának életfogytig a hadseregben kell szolgálnia, ha másként dönt, akkor kimegy a 
rendszerből azokkal a feltételekkel, amelyet a hatályos jogszabályok tartalmaznak.  

 
ELNÖK: Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Ez csak részben, amit mondott az államtitkár úr. 

Most tételezzük fel, hogy holnap rendelkezési állományba helyeznek, majd a törvény 
hatálybalépését követően indokolás nélkül egy ezredest vagy tábornokot, egy év alatt 
nem találnak neki beosztást, és innen kezdve az utcára kerül, miközben egyébként ő 
elmehetett volna szolgálati nyugállományba a törvény hatálya szerint akkor. Ehhez 
képest most meg utcára fog kerülni. Merthogy arról a biztosítási rendszerről, amit 
meglebegtettek, hogy ez majd a harmadik vagy nem tudom, hányadik lába lesz az 
életpályamodellnek, szó nincs ebben a törvényben, és valószínűleg két évig ez nem is 
kerül még bevezetésre. Tehát ez alatt a két év alatt simán kerülhet valaki olyan 
élethelyzetbe, hogy egyébként lehet hogy most magasabb a fizetése, csak éppen az 
utcára fog kerülni, miközben, hogyha akkor elment volna szolgálati nyugállományba, 
akkor most szolgálati járandóságos lenne, egyébként meg az utcára kerül.  

És van itt egy olyan átmeneti időszak is, a 2012-es törvény hatálybalépése és a 
szolgálati nyugállomány megszűnése óta eltelt egy olyan időszak, amikor nem 
magasabb bérért voltak ott, megszüntettek alakulatokat, megszűntek beosztások, és 
számos olyan katonatársam került egyébként az utcára, hogy nem szolgálati 
járandóságos lett vagy éppen szolgálati nyugdíjas, hanem utcára került. Ezt kezelni 
kellene, mert ez morálisan problémát jelent. Miközben egyébként azzal hitegették, 
hogy lesz beosztása, maradjon, vezető beosztásban tud maradni, magasabb 
beosztásba kerül, ehhez képest megszüntették az alakulatát és utcára került. Ez 
morális kérdés, államtitkár úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezt a kérdést már sokszor megvitattuk, nem fogunk ebben 

egyetérteni. Szerintünk, kifejezetten jó döntés és helyes döntés volt az, hogy a 
parlament annak idején megszüntette azt a több mint 58 jogcímből álló 
kedvezményes nyugdíjrendszert, amibe egyébként a rendvédelmi szervezetek 
dolgozói meg a katonák meg egyébként rengeteg mindenki még tartozott, 
hozzáteszem, hiszen a korkedvezményes nyugdíjba vonulási rendszer teljesen 
általános volt, aminek kapcsán egyébként a költségvetést évi 60 milliárd forint olyan 
kifizetés terhelte, amikor az esetek egy jelentős részében életerős emberek egyébként 
dolgoztak a nyugdíjuk mellett, olyan munkában, ami egyáltalán nem volt könnyű, 
mert ez a rendszer ezt lehetővé tette.  

Ennek az eltörlését, hiszen Kónya úr is részben ennek köszönheti a karrierjét… 
(Kónya Péter: Köszönöm, elnök úr.) Ön azért lett képviselő lényegében, mert 
megszüntettük a kedvezményes nyugdíjrendszert. Zárójel bezárva. Nem azért, mert 
ezt akarta, de így járt. De a helyzet az, hogy ezt a döntést - a közvélemény-kutatások 
szerint - a magyar választók több mint 90 százaléka támogatta, mert belátta azt, hogy 
az ország ezt nem bírja el.  

Egyébként mindenfajta élethelyzetet lehet hozni, amikor természetesen 
morálisan megfontolható helyzetekkel találkozunk, de hogy ezt a nyugdíjrendszert 
meg ezt a rendszert helyes volt megszüntetni, és nem kell visszahozni, nekünk ez az 
álláspontunk, és úgy láttuk, hogy ez találkozik az emberek többségének a 
véleményével. Arról nem beszélve, hogy egyébként pedig, ha ezt nem tesszük meg, 
akkor továbbra is ugyanolyan költségvetési csapdában vergődünk, mint korábban, 
amit egyszerűen nem lehet túlélni. Egy olyan helyzetű ország, mint Magyarország, 
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nem engedheti meg azt a humánerőforrás-pazarlást, amit egyébként ez a rendszer 
megvalósított. 

Amúgy nemcsak a katonai, hanem az egyéb foglalkozások esetén is tömegével 
vannak olyan helyzetek, amikor az ember azt mondja, hogy hívnak egy másik 
munkahelyre dolgozni, de nem megyek, mert itt maradok, mert éppen más beosztást 
kaptam, ami kedvezőbb, aztán két év múlva tönkremegy a cég, és ott vagyok az utcán. 
Bezzeg, ha átmentem volna a másik helyre, akkor milyen jól jártam volna. 

Ezzel kapcsolatban nem létezik olyan általános garancia, ami az élet minden 
lehetséges helyzetére védi az embert, még akkor sem, hogyha adott esetben a 
munkáltatója az állam. 

Én azt gondolom, hogy az az ellátási rendszer, ami egyébként a katonákra is, 
meg minden más dolgozóra vonatkozik, az nyújt a magyar társadalomban valamifajta 
védelmet, hiszen ha valaki még nem jogosult öregségi nyugdíjra, de adott esetben a 
foglalkoztatása megszűnik, akkor tagja lesz annak az ellátási rendszernek, ami 
egyébként az ilyen helyzeteket kezeli. Már nem a speciális foglalkoztatási csoportokon 
belüli rendszerekben, hanem azon kívül, de kezeli.  

Az pedig, hogy egyébként az állam által foglalkoztatotti körben a különböző 
foglalkoztatási csoportoknál egyéni szolidaritáson alapuló segítségnyújtásra 
lehetőségek vannak, rendelkezési állomány, fel kell neki ajánlani más beosztást, más 
munkakört, stb., ez pedig egy olyan kiterjedt garanciarendszer, ami egyébként kellő 
biztosítékot ad - vagy legalábbis az esetek egy részében - arra, hogy az illető egyébként 
nem az utcára kerül, hanem annak a rendszernek a tagjaként fog tudni 
továbbdolgozni. Ráadásul költségvetési szempontok miatt a munkáltatónak is van 
egyfajta érdeke abban, hogy ezeket elhelyezze. 

Tehát aki dolgozott államigazgatásban, hadseregben, rendőrségben, stb., az 
tudja, hogy az egy nagyon rossz helyzet, hogyha a rendelkezési állományban 
túlságosan sok ember van, akiket nem tudunk elhelyezni, mert kifejezetten komoly 
megterhelést jelent, miközben nem lehet használni a munkájukat. Az egy másik 
történet, hogy a konfliktusok egy része abból adódik, és nemcsak a katonáknál, hogy 
felajánlott beosztásokra gyakran kapja azt a munkáltató, hogy nem, és akkor nehéz 
vele mit kezdeni. Pedig az is munka, és azt is el kell végezni. 

De ezt a vitát tényleg elég hosszan lefolytattuk, csak azért szerettem volna 
elmondani, hogy világos legyen, hogy nem amoralitás vagy szolidaritáshiány miatt 
nem támogatjuk ezt a javaslatot, hanem máshogy gondoljuk el ezt a rendszert. 

Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazunk. Először a 
13-asról. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a 13-ast. (Nincs jelzés.) Nem 
támogatja senki. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 6 nemmel ezt nem fogadta el a bizottság. 

A 14-es. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ki 
szavazott nemmel? (Szavazás.) 6 nem. (Dr. Harangozó Tamás felé fordulva:) 
Tartózkodtál vagy igennel szavaztál? 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Igennel, csak ehhez 

az van odaírva, hogy nem házszabályszerű, ezért nem tudom, hogy miért szavazunk 
róla, de igen, a szavazatom igen. 

 
ELNÖK: Akkor 1 igennel és 6 nemmel a 14-est sem fogadtuk el. A 15-öst 

Mirkóczki és Kulcsár képviselő urak visszavonták. 
A 16-os: Mirkóczki és Kulcsár képviselőtársunk javaslata. Tárca? 
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DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ha jól értem, a végkielégítés összegét átírták lényegében.  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, a 

duplájára. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 

nem. A bizottság ezt nem támogatta. 
A 17-es Mirkóczki és Kulcsár képviselőtársaink javaslata. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 

nem. A bizottság ezt sem fogadta el. 
A 18-as módosítást visszavonta Mirkóczki és Kulcsár képviselőtársunk.  
A 19-es módosítás. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 

Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem támogatta a bizottság. 
A 20-as módosítás Mirkóczki és Kulcsár képviselőtársainké. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 

Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság nem támogatta. 
Ennél a pontnál egy módosítást szeretnék előterjeszteni a bizottság nevében. 

Ez a tárca kérése, ha jól értem, és egy szövegpontosítás, a háromszintűt egybe kell 
írni, meg ilyenek. A 85/A. §-t módosítja, az első zárójeles mondat végén az „ott’ 
szócska helyett az „a”, tehát „ha a fokozati vizsga letétele kötelező” és nem „előírt”, a 
magasabb rendfokozathoz kapcsolódóan indul, illetve „kezdődik újra”, nem 
„újrakezdődik”. 

Ez az első része. Azt állítja a munkatársunk, hogy ezen kívül van ebben tartalmi 
módosítás is, akkor azt segítsen már értelmezni, legyen szíves! 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tartalmi 

módosítás lényege, hogy a horizontális életpályamodellben speciális fokozati 
vizsgákat kell tenni meghatározott időnként mindenkinek, és ez alapvetően a 
várakozási időkhöz is kötődik, és az állomány speciális előmeneteli rendű 
törzszászlósi beosztásaiban nincsen várakozási idő, mert az a csúcs, a törzszászlós 
ebben a tiszti kategóriában. Viszont a tekintetükben is az életpályájuk végéig, 
meghatározott időszakonként ezt a fokozati vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy frissítse 
az adott beosztásban a tudását. 
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Ezért kellett kiegészíteni ezzel a mondattal a 85/A. § (3) bekezdését, hogy 
meghatározunk egy hatéves időintervallumot, amikor az első fokozati vizsgáját le kell 
tennie az ilyen beosztásban ülőnek. Tehát igazából ez csak egy pontosító javaslat. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tehát a szöveg úgy szól, hogy „Az állomány 

speciális előmeneteli rendű beosztást betöltő törzszászlós rendfokozatú tagjának az 
első fokozati vizsgát a rendfokozatba lépés évétől számított hatodik évben kell letenni.  
A negyedik fokozati vizsga letételét követően további négyévente a negyedik 
fokozatnak megfelelő vizsga megújítása szükséges.” 

Ez a szöveg. Köszönöm szépen. Támogatja ezt a bizottság? Harangozó úrnak 
még kérdése van. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Csak egyszer fogok szólni ezzel a javaslattal kapcsolatban. Csak annyit szeretnék 
mondani elnök úrnak is a levezetés tekintetében megkönnyítendő…. 

 
ELNÖK: Az „ezzel” az milyen számot visel? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: A Honvédelmi 

bizottság saját mindenféle javaslatával kapcsolatban… 
 
ELNÖK: Jó, akkor ez a 8-as bizottsági módosító. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: … hogy ezeknél a 

módosítóknál nem fogok részt venni a szavazásban. A BM-nél az ötpártin meg 
tudtunk abban állapodni - és itt is volt ötpárti olyan, hogy hétfőn, csak ott még 
ráadásul este -, hogy a bizottságot nem hozzuk olyan helyzetbe, hogy a bizottsági ülés 
előtt fél órával kapjuk meg, és egyébként a képviselők meg helyben kiosztott 
anyagként, érdemi új javaslatokkal is itt kell hogy megismerkedjenek. Ezért csak azt 
szeretném mondani, hogy ami ebben van, abban én szavazás tekintetében nem 
kívánok részt venni, mert nem állnak fönn a feltételek.  

Ez most nem a bizottságon múlt, amennyire én tudom. A BM megtudta azt 
tenni, hogy előtte nap kiküldte, a HM ezek szerint nem tudta megtenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az ötpárti egyeztetés után kértem arra a tárcát - csak utána 

elmentem, Firtl Mátyás vezette utána -, hogy ami az ötpártin felmerült, azt foglalják 
össze, és most nem tudom ellenőrizni, hogy ez felmerült-e, és a korrekciós 
javaslatokat hozzák ide és dolgozzák ki a bizottsági ülésig. Mert a probléma az volt, 
hogy a húsvét miatt nem tudtunk korábban, csak nagyon későre tudtuk szervezni az 
ötpártit.  

Megmondom őszintén, ugyan ez tartalminak látszik, de nem tartalmi 
módosítás, hanem egy pontosítás, hogy mi történjen a törzszászlós rendfokozatú 
emberekkel. Ennyi az egész. És csak annyit teszünk, hogy ahogy mindenkinek, a 
törzszászlósnak is ugyanazt kell csinálni.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Meghatározzuk 

a kezdő időpontját, hogy mikortól kell a vizsgákat letennie. Ennyi az egész.  
Egyébként válaszolva Harangozó képviselő úr kérdésére: a bizottsági módosító 

csomagban 98 százalékig nyelvhelyességi javítások vannak, amit az Országgyűlés 
Hivatala kért a szövegben. Ez az egyik olyan mondat, amit a nyelvhelyességiekhez 
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képest kicsit érdemibb, de pontosító jellegű alapvetően. Illetve lesz még egy módosító 
javaslat, azt hiszem, hogy a Jobbik vetette föl, a miniszter úr pedig az általános 
vitában lenyilatkozta, hogy támogatni tudja, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat területi pótlékra jogosító beosztásait a miniszter határozza meg, ne a 
KNBSZ főigazgatója. Erre vonatkozó pontosabb szöveg van ebben a módosító 
csomagban. Az összes többi pont, pont, vesszőcske meg ilyen… 

 
ELNÖK: Már tárgyaltunk egyet a 3-as esetében, viszont ma délelőtt felhívott az 

NGM-ből a parlamenti államtitkár úr, és azt kérte, hogy a Foglalkoztatási Alapot 
szedjük ki a törvényből mindenképpen, mert az úgy nincsen jól. Azért mondtam a 3-
ast. De azt önök is észrevették, biztos szóltak önöknek is. Tehát az tartalmi módosítás. 
Viszont a helyzet az, hogy nem vesz el semmit sem senkitől, csak a tárca 
költségvetését terheli az, amit át akartak suszterolni fele részben a Foglalkoztatási 
Alapba. Csak szólt az NGM - és azt nem tudtam, hogy az igazságügyi tárca támogatta 
vagy sem -, és azt megnéztem, abban igazuk volt, hogy módosítani kellett volna a 
Foglalkoztatási Alapról szóló szabályozást is. Ennyi történt. Tehát igazából érdemi 
nincsen. A többi valóban olyan nyelvhelyesség, ami „és” meg „ott”, tehát olyan 
pontosítás, amit akár lehet támogatni is, vagy elvetni. De mindenesetre méltányoljuk 
Harangozó úr bejelentését, és rögzítjük a jegyzőkönyvben.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, 

elnök úr. Pont a jegyzőkönyv kedvéért szeretném mondani, hogy kifejezetten 
méltányolom, hogy elnök úr ilyen becsülettel végigtárgyalja ezeket a 
törvényjavaslatokat. Ezt őszintén mondom. Én a Törvényalkotási bizottság tagja is 
vagyok, és például olyan szakértőnk, aki itt szokott ülni, és egyszer becsöppent oda, ő 
nem hitte el, hogy olyanokat megcsinált a Törvényalkotási bizottság, hogy egy 
módosító csomagot egyben, egy szavazással elintéz, anélkül, hogy végigvennénk. Ez 
most egy zárójeles kérdés. De ez a rendszer hibája, mert egyébként, ha pontról pontra 
mennénk, akkor valóban 16 meg 18 meg 24 órás bizottsági üléseink lennének. De ez a 
házszabály problémája.  

Viszont, elnök úr, szeretném még egyszer megerősíteni, ettől függetlenül 
helyben kiosztott anyagokhoz nem tudjuk adni a nevünket. TAB-ülésen történt meg 
az - a Magyar Országgyűlés szégyenére -, hogy bizony-bizony az csak és kizárólag, 
mondta Balla alelnök úr, aki vezette az ülést, formai módosító javaslatokat tartalmaz, 
majd január közepén kiderült, hogy egy fél ágazatot vagy majdnem egy ágazatot, 
tudniillik, azt hiszem, hogy az ital-nagykereskedőket majdnem beszántotta a Magyar 
Országgyűlés, mert az a technikai módosító nem oda mutatott és nem arra az évre és 
hónapra, aminek egyébként a bizottság tagjai tudatában voltak. Tehát én csak azt 
szeretném megerősíteni, nem az elnök úrnak szól, nem a bizottságnak, kifejezetten a 
kormánynak, hogy helyben előterjesztett anyagra, még ha szövegpontosító vagy 
utalásokat módosító javaslat, nem tudunk érdemben reagálni, mert nem vagyunk 
abban a helyzetben, hogy legalább egyszer szakértői szinten átnézzük, hogy tényleg az 
van-e benne, mint amit az indoklásban leírnak. És nem személyes probléma, ezért, 
kérem, ezt fogadja el. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó, természetesen elfogadom a bizottság működtetésével 

kapcsolatban. Továbbra is az az álláspontom, hogy az ilyen nagy anyagoknál ahhoz, 
hogy jó szöveg szülessen, ezeket az ötpárti egyeztetéseket érdemes megcsinálni, hogy 
tényleg ne az legyen, hogy az előterjesztő aztán bead valami csomagot valakinek a 
leánykori nevén, önálló képviselői módosítónak álcázva, hanem azt értelmesen át 
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lehessen gyűrni. Illetőleg, mint itt sokszor volt rá példa, itt is ebben a csomagban, de 
az Iszlám Állam esetében is, hogy egy sor dolgot lehet korrigálni bizottsági 
módosításokkal, de sajnos ez fárasztó műfaj, ennek egy baja van, rendkívül fárasztó és 
időrabló munka. De ha jól értem, akkor ez a dolgunk, tehát a munka az fárasztó, de ez 
nem baj.  

Viszont itt csak egyetlenegyet szeretnék mondani, hogy tényleg az a probléma, 
hogy hétfőn kellett volna tartani az ötpártit, de ez a húsvét, ez kavart be. Szerencsére 
egy évben csak egyszer van, több húsvéti torlódás nem lesz az évben, ezt egészen 
biztosan tudom vállalni. (Derültség.)  

Mint ahogy lehet, ha lett volna rá lehetőségünk van időnk, akkor adott esetben 
futunk még egy kört az ötpárti egyeztetésen, mint ahogy a Hszt.-ben futottunk. De a 
különbség az, hogy ott sokkal több volt a módosítás ám, mint itt, és ott egészen más 
módosítások voltak, amelyek a rendszer tartalmát érintették. Itt nem egészen erről 
van szó. Ezért gondoltam azt, hogy egy ötpárti elég. De majd legközelebb tényleg 
igyekszem úgy csinálni, hogy legalább egy nappal előtte meg tudják kapni, hogy át 
tudják nézni. Én sem tudtam teljesen átszálazni a minisztérium által átküldött 
anyagot, ezért vagyok kénytelen darabra menni, mert akkor most meg tudjuk nézni. 

De akkor most kérdezem, hogy a bizottság beadja-e bizottsági módosítóként 
ezt a mostani javaslatot, amit tárgyaltunk, ami a minisztérium által átküldött 
bizottsági tervezett módosításokból a 8-as pontot érinti, és egész pontosan a 
törvényjavaslat 21. §-át módosítja az általunk tárgyaltak szerint. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) 6 igennel ezt megszavazta a bizottság. 

A következő javaslat Kónya Péteré, 21-es. Öné a szó. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Teljesen értetlenül 

álltam ennél a módosításnál, meg kell hogy mondjam, mert semmi nem indokolja 
szakmailag, hogy egy bevezetett honvédelmi szolgálati díjnál kimaradjon az a 
jogszerző idő, amit valaki sorkatonai szolgálati ideje alatt szerzett vagy éppen katonai 
felsőfokú tanintézetben. Hiszen tudjuk azt, hogy a sorkatonai szolgálat tartalmát 
tekintve adott esetben megegyezhet a szerződéses sorállományú vagy legénységi 
állományú szolgálati idővel, míg az egyébként jogszerző időnek számít, a sorkatonai 
szolgálat nem számít jogszerző időnek. És azt is tudjuk, hogy a katonai felsőfokú 
tanintézetben eltöltött idő nem egyezik és nem hasonlatos a civil egyetemmel vagy 
főiskolával, hiszen katonai szolgálatot teljesítenek ez alatt az idő alatt a főiskolai 
hallgatók, egészen más és speciális körülmények között teljesítenek, más 
intézkedések vonatkoznak rájuk, adott esetben, minősített helyzetben meg 
természetesen egészen más. De hogy leminősítsük ezt egy törvényjavaslatban oly 
módon, hogy nem ismerjük el ezt honvédelmi időnek vagy honvédelemért teljesített 
időnek, ez teljesen érthetetlen.  

És érthetetlen az is, hogy miközben a törvény preferálja és a Hszt. is preferálja 
és a Hjt. is preferálja a fegyveres rendvédelmi szervek közötti átjárhatóságot, és 
támogatja és elősegíti annak a létét, közben pedig egy ilyen törvénymódosítással 
hátrányos helyzetbe hozzuk azt, ha valaki adott esetben rendvédelmi szervnél töltött 
el egy-két évet, három-négy évet, öt évet és onnan jön át katonai szolgálatra.  

Információim szerint kizárólag pénzügyi okai vannak. Tehát amikor elkezdtek 
matematikázni és kiszámolni azt, hogy a bérfejlesztésre kapott összeget hogyan 
tudják az új bértáblában elosztani, illetve viszonylag igazságosan és a kormányzati 
szándéknak megfelelően elosztogatni, akkor kiderült, hogy erre már nem nagyon 
jutna keret. Én azt gondolom, hogy ez nem keret kérdése, hanem elvi kérdés. Tehát 
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leminősíteni és minősíteni - én teljesen érthetetlennek tartom azt, hogy ezt miért nem 
tudják beszámítani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A válaszom 

rendkívül egyszerű: a Hjt. most hatályos szövegében is így van. Itt átnevezzük a 
honvédelmi szolgálati időpótlékot honvédelmi szolgálati díjra. Új neve van, a mértéke 
is megváltozik, ez emelkedik természetesen, a leszolgált, ténylegesen katonaként 
leszolgált idő alapján jár a katonáknak meghatározott időszakonkénti emeléssel ez a 
honvédelmi szolgálati díj. Ebbe a díjszámítási alapba azokat az időket, amelyekre a 
módosító javaslat irányul, eddig sem számoltuk be. 

 
ELNÖK: Ezt megértettük, és hogyha saccolni kellene, körülbelül mennyi pénz 

ez, amit a tárca költségvetéséből plusz kellett kifizetni? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Átadom a 

kollégámnak a szót, ő jobban ért ehhez. 
 
KOVÁCS TAMÁS (Honvédelmi Minisztérium): Amit Kónya képviselő úr 

említett, hogy pénzügyi megfontolásokból nem került bevezetésre: nem pénzügyi 
megfontolásokból nem került bevezetésre. Arra nem végeztünk számítást, hogy mibe 
kerülne az, hogyha ezt más számítási metodikával készítenénk, gyakorlatilag a 
szolgálati időpótlék jelenlegi számítási metodikáját alkalmaztuk, és azt a tényleges 
szolgálati időt ismerik el, amit most is elismerünk a szolgálati idő elismerését célzó 
illetményelemben. 

 
ELNÖK: Egy pillanat, mindjárt megadom a szót. Ez stimmel. Magyarul: a 

kérdésemre a válasz az, hogy önök nem tudják. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ezt most nem 

lehet kiszámolni. 
 
ELNÖK: Azt mondom, hogy nem tudják. Semmi baj. Ez nem baj, az ember egy 

csomó mindent nem tud, csak meg kell mondani, hogy nem tudják, mert ez a sok 
mondat azt jelenti, hogy nem tudják, mert nem végeztek ilyen számítást. És 
egyébként az nagyon - hogy is mondjam - meghökkentő lenne, hogyha egyébként 
ezeket, amiket Kónya képviselő úr javaslata tárgyal, beemelnénk? Tehát most, ha jól 
értem, akkor a honvédelmi szolgálati díjra jogosultak szempontjából mondjuk a 
Nemzetvédelmi Egyetem nem tudom, milyen karán, tehát ami ilyen honvédelmi 
képzést jelent, vagy az ott eltöltött idő nem számít bele? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Hadd 

válaszoljak. A dolog elvi jellegű. A honvédelmi szolgálati díjnak a lényege az, hogy a 
tényleges katonai szolgálattal járó pluszterheket, felelősséget meg mindent, 
jogkorlátozásokat elismerő jogintézmény. Minél több időt tölt ebben a speciális 
jogviszonyban, tehát a Hjt. hatálya alatt a katona, annál magasabb ez a honvédelmi 
szolgálati díj. De ha ő szolgált a rendvédelmi szerveknél vagy éppen diák volt a 
Közszolgálati Egyetemen, vagy kormánytisztviselő volt vagy ne adj’ isten sorkatona 
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volt annak idején, óriási különbség van jogállási szempontból ezek között az idők 
között.  

 
ELNÖK: És a sorkatonai? Mert arra is van javaslat. Mert a sorkatona az 

sorkatona… 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): De az ugyanez 

az elvi probléma. 
 
ELNÖK: Miért? A sorkatona az nem katona? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): De. Az nem 

önkéntes kötelezettség. Ott kötelező volt a szolgálat. A két dolog nem hasonlítható 
össze. Az önkéntes alapon végzett hivatásos vagy szerződéses szolgálat teljesen más 
jellegű elvileg és jogilag, mint a sorkatonai… 

 
ELNÖK: Akkor Kónya képviselő úr javaslata azt jelenti, hogyha valaki a 

korábbi rendszerben sorkatona volt, és most egyébként éppen szerződéses katona, 
akkor beszámítana a sorkatonai szolgálat is? Tehát magyarul: hogyha továbbszolgáló, 
akkor… 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Vagy a javaslat 

arra is alkalmas, hogy valaki sorkatona volt, és mondjuk a jövő héten beöltözik 
szerződéses katonának, akkor a korábbi sorkatonai szolgálatának az ideje azonnal 
beleszámítódna a szolgálati időpótlékába.  

 
ELNÖK: Világos. Értem. Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm. Az államtitkár úr érvelése szerintem 

sántít, de nagyon. Tehát amikor azt mondja, hogy azért kell ezt a honvédelmi 
szolgálati díjat bevezetni, merthogy jogaiban korlátozott időszakot töltenek el a Hszt. 
hatálya alatt, én azt gondolom, hogy katonai főiskolás… 

 
ELNÖK: Hjt. 
 
KÓNYA PÉTER (független): … vagy a Hjt. hatálya alatt elnézést, akkor a 

katonai főiskolás most a Nemzetvédelmi Egyetemen vagy bárhol végez, vagy éppen 
külföldi katonai tanintézetben végez, az ugyanúgy jogkorlátozott abban az időben, 
hiszen egészen más jogszabályok vonatkoznak rá, mint egy civil egyetemen vagy civil 
főiskolán végző, 18 vagy 20 éves hallgatóra, aki egyébként az életét a haza szolgálatára 
áldozza fel már akkor, amikor katonai főiskolás lesz vagy éppen katonai egyetemen 
tanul. Onnan kezdve rá egészen más intézkedések vonatkoznak. Nézzük meg azt, 
hogy például a Ludovika zászlóaljban vagy egyéb helyeken szolgálatot teljesítőkre 
milyen intézkedések vonatkoznak. Mondjuk az, hogy hétvégén nem mehet ki, reggeli 
tornáznia kell, és sorolhatnám tovább, és katonai képzést kap. 

Nem igaz, hogy ez nem számít bele a katonai szolgálat idejébe. A sorkatonai 
szolgálatot meg… hát álljon már meg a menet, hogyha akkor éppen nem a hazáját 
szolgálta fegyveresen valaki, akkor mikor? Most attól, hogy ez kötelező volt vagy nem, 
jogszerző időnek ezt nem ismerjük el? Ez egyszerűen érthetetlen. 
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Én nem arról beszéltem, hogy valakit átveszünk köztisztviselőből katonának, 
arra én se gondolom, hogy vonatkozzon az az idő, amíg ő köztisztviselő volt, de addig, 
amíg egy tényleges fegyveres szolgálatot teljesített, az ne számítson bele a honvédelmi 
szolgálati díjba jogszerző időként, egyszerűen érthetetlen ez a fajta álláspont, és attól, 
hogy rossz volt az előző törvény szövege, attól még nem lehet most… azért 
korrigálunk, nem? Azért vannak módosítások, hogy javítsunk a törvény szövegén. 
Akkor nem volt lehetőségem módosítást benyújtani, most van. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, akar válaszolni? Nem kell feltétlenül. Én szeretnék 

kérdezni, csak hogy világos legyen. Aki most katonai felsőfokú tanintézetbe jár, az 
speciális jogállású, ugye? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Tehát ott rá is érvényes az, hogy az ő jogállása az nem teljesen 

egyenértékű azzal, aki bármilyen felsőfokú… ugye? (Dr. Dankó István: Igen.) És 
akkor azt miért nem lehet beszámítani? 

A következő van. Ha ott tanul és utána katona lesz, akkor értelemszerűen azért 
vállalta. Ha meg nem lesz katona, akkor úgyis mindegy. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Rendben. 

Ismétlem: ez egy elvi jellegű dolog. Nyilván elmehetnénk ebbe a másik irányba is, sőt 
ha jobban megnézzük, akkor a különböző jogviszonyokban eltöltött szolgálati időket 
bizonyos szempontból azért elismeri a Hjt. mostani szabályozása is meg a jövőbeni is. 
Jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentési idő szempontjából beszámít egy csomó 
idő, például a katonai felsőoktatási intézményben töltött idő vagy adott esetben a 
sorkatonai idő, a szakközépiskolában eltöltött idő bizonyos keretek között a Hjt. 
átmeneti szabályaiban most is szerepel. 

Maga a honvédelmi szolgálati díj az kifejezetten - benne is van a nevében - a 
honvédelem szolgálatában eltöltött dolgot jelképezi. Ez nem egy nagy összeg, 
minimális összegekről beszélünk egyébként emelkedés szempontjából. 

 
ELNÖK: Mindezt értem. Engem az érdekel, hogy a katonai felsőfokú 

tanintézetben eltöltött idő miért? Tehát megértettem, még el is fogadom, hogy a 
sorkatonai szolgálat egy teljesen más jogviszony, tehát azt gondolom, hogy az 
kötelező volt, így járt mindenki, letöltöttük. De ha katonai felsőfokú tanintézetbe 
járok és tanulok, akkor az én tevékenységem alig különbözik attól, mint amikor 
rendes, már szerződéses jogviszonyú katonaként egyébként éppen valamilyen 
továbbképzésen veszek részt, mondjuk West Pointban. Konkrétan West Pointban sem 
a hazát védem, hanem felkészülök arra, hogy a hazát védjem. De a West Point-i 
katona, aki szerződéses, vagy most bármit mondhatnék, az ugyanazt csinálja, mint a 
Nemzetvédelmi Egyetemen az, aki ilyen tanulmányokat folytat. Az egyiket 
beszámítjuk, a másikat nem. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tiszta ügy, csak 

ha az ember szolgálati beosztásban van, nem hallgató egy katonai felsőoktatási karon, 
hanem szolgálati beosztást tölt be, akkor nem az az alapfeladata, hogy néha elmenjen 
tanulni vagy mondjuk egy évre a West Pointra elmenjen, hanem valamilyen konkrét 
beosztást tölt be, mondjuk szakaszparancsnok vagy dandárparancsnok. A Hjt.-nek 
egyébként van egy fejezete, ez a XX. fejezet, amely a honvéd tisztjelöltekre vonatkozó 
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külön szabályokat tartalmazza. Ezek a szabályok törvényi szintű szabályok, ezért 
vannak a Hjt.-ben, és ez nyilván egy kicsit, illetve nagyon is alátámasztja, hogy 
mégiscsak bizonyos szempontból katonákról beszélünk a hallgatók tekintetében is, de 
mégsem olyan kötelezettségi rendszerrel terhelt emberekről beszélünk, mint akik egy 
beosztásban ülnek. Egy hallgató gyakorlatilag bármikor azt mondhatja, hogy nem, 
nem csinálom, nem megyek, elegem volt stb.  

 
ELNÖK: De akkor nem is számol vele semmit se. Tehát akkor nem számít. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): És pontosan 

ezért nem is illetményt kap a hallgató, hanem csak ösztöndíjat.  
 
ELNÖK: Igen, de ha azt mondja, hogy nem, akkor az egész obligón kívül van, 

mert akkor a honvédelmi szolgálati díjra nem jogosult, mert ott hagyta az egészet.  
(Jelzésre:) Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Csak annyit, elnök úr, illetve államtitkár úr, ha 

valaki a minisztériumban irodai munkát végez tisztként, az ott töltött idejéért járni 
fog neki a honvédelmi szolgálati díj. Míg egy katonai főiskolásnak, aki egyébként 
gyakorlatokra jár meg fegyveres kiképzés alatt áll, arra az idejére nem fog járni a 
honvédelmi díj. Egyszerűen nonszensz ez a fajta hozzáállás.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ne haragudjon, 

nem nonszensz. A hallgató az még nem katona.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Nem katona? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem katona, 

olyan értelemben, mint egy hivatásos és szerződéses katona, aki konkrét katonai 
beosztást tölt be, legyen az egy nyavalyás jogász az íróasztalnál vagy éppen egy 
lövészkatona Debrecenben. Óriási különbség van a kettejük kötelezettségi rendszere 
között, erre akarok kilyukadni.  

 
ELNÖK: De abban igaza van a képviselő úrnak, hogyha jogász a HM-ben, és 

egy klasszikus jogi munkát végez, de egyébként szerződéses állományban van, akkor 
neki jár a honvédelmi szolgálati díj. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Így van. Az a 

gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne, hogy leválogassuk az összes típusú 
munkakört, amit katonák látnak el a Magyar Honvédség rendszerében… 

 
ELNÖK: De nem is teszünk erre javaslatot, hanem inkább arra tesz javaslatot a 

képviselő úr, hogy pont, ahogy egyébként, értem a honvédelmi szolgálati díjnak a 
mögöttes gondolatát, de miután nem lehet a jogászokat meg a HR-eseket meg tudom, 
kiket, akik a minisztériumban vannak, kiszedegetni, újságírókat például… (Kónya 
Péter: Nem is értem ezt a célzást.) Nem is tudom, miért mondtam. Visszavonom. Az 
újságírók rendes katonák. Most nem akarok humorizálni, csak azt akarnám mondani, 
hogy megvallom őszintén, a katonai felsőfokú tanintézményben hallgatói jogviszonyt 
- az ráadásul négy év, ugye? (Dr. Dankó István: Igen.) -, és itt, ha jól értem, nem egy 
ló áráról beszélünk, hogy azt miért ne lehetne beszámítani. Nekem a szándékom az 
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egyébként, hogy a katonai felsőfokú tanintézményben tanulást vonzóvá tegyük. Nem 
tudom, hogy itt elég vonzó-e. Az?  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen. Ennek 

nagyon sok eleme van, nyilván ezért fizetünk számukra meglehetősen nagy 
ösztöndíjat, és látjuk el mindennel, amire szüksége van. Tehát gyakorlatilag ruhát se 
kell vennie négy évig egy NKE-s hallgatónak.  

 
ELNÖK: Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Nem reagálok arra, amit az előbb az elnök úr 

mondott. 
 
ELNÖK: Nem kell, visszavonom, elnézést kérek! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Majd ezt négyszemközt megbeszéljük.  
 
ELNÖK: Nem, csak valaki mondta a koszlott jogászt, vagy nem tudom, milyen 

szóhasználatban mondta, az is… 
 
KÓNYA PÉTER (független): Én nem tudom, hogy lehet-e olyan 

kompromisszumos javaslatot tenni, én megértem azt, hogy kimondottan honvédelmi 
szolgálatban legyen eltöltött idő, hogy én visszavonnám a rendvédelmi szerveknél 
eltöltött hivatásos időt, bár én azt gondolom… 

 
ELNÖK: Nem is illik ide, elfogadom. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Valamilyen módon beleillik egyébként a 

koncepcióba, de azt visszavonva nem lehet ez egy kompromisszumos javaslat, hogy 
mégiscsak legyen ebben egy bizottsági támogatás? 

 
ELNÖK: Én ezt akarnám kérdezni a bizottságtól, ha azt mondjuk, hogy a 

sorkatonát kivesszük, azt én értem, és… 
 
KÓNYA PÉTER (független): Én nem.  
 
ELNÖK: Képviselő úr is érti, én is értem. Én elfogadom, ön nem, pontosabb. A 

katonai felsőfokú tanintézetben kompromisszumot elfogadnám, de a rendvédelmi 
szervezetet már megint nem. Mondjuk, a bv rendvédelmi szervezet, de az 
adónyomozó nehogy már sorkatonai szolgálatnak számítson, azért mindennek van 
határa, függetlenül attól, hogy átjárhatók az államigazgatási szektorok egymás között. 
Tehát a kompromisszum az lenne, hogy azt mondjuk, hogy kiterjesztenénk a katonai 
felsőfokú tanintézményben tanulókra. Még csak a szakközépiskolát se keverném ide. 
Hozzáteszem, hogy van katonai szakközépiskola, de az más jogállás tényleg, nem is 
nagykorúak az ott tanulók. 

 
KÓNYA PÉTER (független): Elnök úr, egy kiegészítést hadd tegyek, hogy azért 

nem a Nemzetvédelmi Egyetemet nevesítettem, mert nyilvánvaló, lehetnek itt külföldi 
katonai tanintézetek is. Tehát ezért szól erről. 
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ELNÖK: Van ilyen?  
 
KÓNYA PÉTER (független): Van, persze.  
 
ELNÖK: Azt tudom, hogy vannak külföldi akadémiák… 
 
KÓNYA PÉTER (független): Vannak katonáink, akik külföldön tanulnak.  
 
ELNÖK: Azt kérdeztem, hogy vannak egyébként, akik… Úgy értem, akik nem 

katonák és mégis külföldi katonai tanintézetben jogviszonnyal rendelkező hallgatók. 
De nem szerződésesek. Én ezt nem tudom.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Aktív katona, 

akkor aktív katona.  
 
ELNÖK: Olyan van, hogy én leérettségizem a Fazekas gimnáziumban, és azt 

mondom, hogy irány a West Point.  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az lehetséges, 

igen.  
 
ELNÖK: És azt beszámítsuk? 
 
KÓNYA PÉTER (független): Persze. 
 
ELNÖK: Miért?  
 
KÓNYA PÉTER (független): De ő nem úgy megy ki, elnök úr, hogy fogja magát, 

és kimegy magántanulóként, hanem Magyarország küldi ki katonának tanulni, azzal, 
hogy amikor elvégzi az iskolát, akkor itt tesz tiszti esküt.  

 
ELNÖK: Na, de ezt kérdezem, hogy van ilyen. Csak érdekelt a számosság. Tud-

e az államtitkár úr vagy a munkatársai olyanról, akit a magyar állam küldött ki 
bárhova, Dzerzsinszkij Akadémia, nem tudom, van-e még, West Point, bárhova, azzal, 
hogy majd hazajön katonának? Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Nemzetvédelmi 
Egyetemen... Szerintem, ilyen nincsen. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem, ilyen 

nincsen. Az lehet, hogy magántanulóként elmegy érettségi után a West Pointra, 
kifizeti a tandíjat, ha felveszik, nem tudom, de olyan, hogy a Magyar Honvédség egy 
frissen érettségizett embert kiküldjön hivatalosan külföldi tanintézetbe, és utána veszi 
állományba, olyan nincs.  

 
ELNÖK: Nem tudom, hogy a West Pointra felvesznek-e így embert. A 

Dzerzsinszkijre biztos nem. De ha azokat kiképzik, azokat nem a haza védelmére, az is 
biztos. 

 
KÓNYA PÉTER (független): Elnök úr, államtitkár úr, lehet hogy ebben az 

évben éppen nincs kiküldve, de jelen pillanatban is számos olyan hivatásos katona 
teljesít szolgálatot, aki külföldi katonai tanintézetben szerezte meg a diplomáját, és 
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azt követően, hogy hazakerült, hivatásos tisztté avatták, és a mai napig is szolgálatot 
teljesít. Én magam is külföldi katonai tanintézetben szereztem diplomát, és úgy 
lettem hivatásos katona. Tehát számos ilyen ember van. És számos olyan ember van, 
aki egyébként elkezdte a katonai főiskoláját, majd másodéves hallgatóként kiküldték 
külföldre, mondjuk, egy évre, akár Angliába, akár az Egyesült Államokba, például egy 
évre katonai főiskolai tanulmányait vagy egyetemi tanulmányait ott… 

 
ELNÖK: De ő szerződéses volt.  
 
KÓNYA PÉTER (független): Nem szerződéses volt, ő hallgatói jogviszonyban 

volt. Majd miután elvégezte és lediplomázott, hivatásos katonává vált. Nem 
szerződésessé, hanem hivatásossá vált. Számos ilyen van.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az én 

megállapításom a mostani rendszerre vonatkozott, most ilyen nincs. A régi szovjet 
időszakban természetesen ilyen volt. (Kónya Péter: Nem a szovjet időszakban.) 
Akkor közvetlenül az azt követő rövid időszakban is volt még, szerintem, 2005 óta 
vagy 2004 óta nincsen ilyen vagy ’96 óta.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Elnézést, elnök úr, de ezeknek az idejét miért ne 

számítanánk be, hogyha jelen pillanatban aktív hivatásos szolgálatot teljesítenek. 
Például West Pointban betöltött idejét miért ne számítanánk be, miközben ő katonai 
főiskolás hallgató volt, kiment a West Pointra egy évre, majd utána visszajött és jelen 
pillanatban is hivatásos katonaként szolgál. Tudok ilyen példát mondani, az önök, úgy 
tudom, Franciaországban katonai attaséként szolgálatot teljesítő ezredese, ő például 
külföldön, megszakítva az itthoni katonai főiskolai tanulmányait, ha nem is a West 
Pointban, de azt hiszem, talán Londonban, rangerképzőn volt. És ezt miért ne 
számítanánk be? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az illető 

személy nem hallgató korában, hanem aktív katona korában volt, és 
Franciaországban végzett egy egyéves vezérkari tanfolyamot. Ebből a szempontból 
nem hallgató volt, hanem már aktív katona. 

 
ELNÖK: Ezt mondom, hogy az egy másik történet. Mert a tevékenysége nem 

különbözik, de ha szerződéses katona, akkor a honvédelmi szolgálati díjra jogosult, 
függetlenül attól, hogy most éppen tanul vagy nem.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Kint volt egyébként hallgató korábban fél évet 

vagy egy évet. De ez most nem személyről szól.  
 
ELNÖK: Egy kompromisszumos megoldásként mit szólna hozzá, kedves 

bizottság, hogyha azt a szöveget hagynánk benn a Kónya-javaslatból, hogy a „katonai 
felsőfokú tanintézetben”? Vagy ezt kellene pontosítani, hogy magyar… 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A jegyzőkönyv 

kedvéért, csak hogy ne…  
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ELNÖK: A jegyzőkönyvnek annyira a kedvében járunk már egyébként a mai 
napon, hogy az elmondhatatlan. Szeretnék egyszer jegyzőkönyv lenni, mindenki az én 
kedvemért csinálna mindent! (Derültség.) Igen! 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Komolyra 

fordítva a szót: ezzel a tétellel nem számoltunk. Tehát nem biztos, hogy költségvetési 
szempontból ez most jó döntés lenne.  

 
ELNÖK: De biztos, hogy vonal alatti tétel, hát az egész nem nagy pénz! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Maga az alap, 

amiről indulunk, tehát egy nullkilométeres kezdő tiszt mondjuk 38 650 forintot fog 
kapni ilyen díjként. Ez utána kétévente emelkedik 2319 forinttal, és hogyha eléri a 46. 
szolgálati évét, akkor már közel 92 ezer forintról beszélünk havonta. Most, hogy ha 
ezt a szabályt a bizottság módosítóval benyújtja, akkor nekünk újra kell számolni a 
teljes Magyar Honvédség állományának szolgálati idejét. 

 
ELNÖK: Csak a felsőfokú végzettségűekét, mert csak azt akarjuk benyújtani. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Jó, akkor most 

jön a kérdés, hogy aki mondjuk altiszti akadémián végez altisztjelöltként… 
 
ELNÖK: Az felsőfokúnak számít? Nem. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az középfokú, 

de ebből a szempontból a lényege a tevékenységének ugyanaz: tanul, hogy katona 
lehessen. 

Tehát ez egy nagyon… 
 
ELNÖK: Ráadásul, hogyha valaki az előbb emlegetett jogászként dolgozik a 

minisztériumban, az nem számít bele, mert az nem katonai tevékenység. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az nem. Sőt, 

nyilván a jogászok hogy keverednek a katonai rendszerbe katonaként? Úgy, hogy 
elvégzik a civil jogi egyetemet. Nekik se számítjuk be a felsőfokú tanulmányaikat. Az 
orvosnak sem, tehát senki olyannak, aki… 

 
ELNÖK: Hány tiszt van a Honvédségben? A tiszti rendfokozathoz már kell 

felsőfokú végzettség. Mennyi lehet? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Olyan 4400 

körül. 
 
KÓNYA PÉTER (független): De ebből nem mindenki katonai tanintézetben 

tanult. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Persze. 
 
ELNÖK: Legyen 4000. (Dr. Vas Imre: Mennyivel kap többet?) 
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DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 4 évet rögtön 
rádobna ez a szabály a szolgálati idejére. 

 
ELNÖK: Igen, de most hadd számoljuk ki. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Igen, de ott az eltérést kell kiszámolni, a 

szorzószám-eltérést kell kiszámolni. 
 
ELNÖK: Persze, nem az egészet. Mennyi az alap? (Dr. Dankó István: 38 650.) 

És mennyivel emelkedik kétévente? (Dr. Dankó István: Kétévente 2319 forint jön 
rá.) Akkor körülbelül 4800, mert négy évet számolunk… (Zaj, közbeszólások.) 
Várjatok egy picit! 4800 szorozva mondjuk 4000-rel. Ez 19 millió forint. Ez havi? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, ez havi. 

(Kovács Tamás: Igen, és még 1,27-tel kell szorozni a munkáltatót terhelő terhek 
miatt.) Akkor körülbelül 292 millió forint.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Az államtitkár úr mondta, hogy nem pénzügyi 

kérdés, hanem elvi kérdés. 
 
ELNÖK: Jó, nem pénzügyi szempontok döntötték el, de attól még lehet 

pénzügyi kihatása, nem? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A hatás az 

pénzügyi kérdés. 
 
ELNÖK: Persze, persze, az sem pénzügyi kérdés, hogy elengedem-e a lányom 

moziba vagy sem, de ha elengedem, akkor annak van költsége. De nem az alapján 
döntök, csak ki kell számolni. 300 millió forint. Mennyi a tárca költségvetése? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A költségvetési 

támogatásunk 218 milliárd forint az idén. Az, hogy jövőre mennyi lesz, az majd a 
költségvetési törvényből kiderül. 

 
ELNÖK: Emelkedik. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Remélhetőleg. 

Azt azért hozzáfűzném, hogy az a bértömeg-növekmény, amit az idén megkapunk a 
második félévre, illetve majd a jövő évben, mi abból számoltunk mindent. Tehát ez a 
300 millió forint ez szerintem nincs benne a rendszerben. 

 
ELNÖK: Az biztos. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Akkor ezt a 300 

millió forintot úgy tudjuk biztosítani, hogyha ez a módosítás elfogadásra kerül, hogy 
el kell vennünk a működési vagy a fejlesztési pénzekből, semmi más módon nem 
tudjuk, mert ítélt az összeg, és 300 millió forint az elég sok pénz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megértettük. Akkor meggyőztek, nem javaslom, 

hogy felterjesszük, mert nem egy ló ára. De az a helyzet, hogy ezt nem fogják érzékelni 
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egyáltalán, hogyha ezt megszavaznánk, mert érzékelhetetlen egyébként a fizetés 
emelkedéséhez képest.  

Tisztelt Bizottság! Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Akkor szavazzunk! 
Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság 
nem támogatta a javaslatot. 

Demeter Márta, Harangozó képviselőtársunk javaslata a 23. és a 26. §-t egy az 
egyben el akarja hagyni. Kíván szólni? (Demeter Márta: Igen.) Öné a szó! 

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm. A módosításunk arra vonatkozik, 

hogy a törvény szerint az általános szolgálati rendben is időkeretet alkalmazhat majd 
a munkáltató, ami az állomány számára egy egyértelmű szigorítást fog jelenteni. 

Mi azt javasoljuk a módosító javaslatban, hogy a Hjt.-nek a szolgálatteljesítési 
időre vonatkozó hatályos rendelkezései kerüljenek fenntartásra a továbbiakban is. 
Államtitkár úr azzal indokolta ezt, hogy a jelenlegi létszámfeltöltöttségnél vagy 
feltöltetlenségnél nagyon sok túlszolgálat keletkezik, de azt gondolom, hogy erre nem 
egy ilyen szabály megalkotása a megoldás, hanem fel kell tölteni értelemszerűen a 
létszámkeretet, jelentsen ez bármit is akár költségvetési szempontból. Azt látjuk, hogy 
mindig arra van pénz, és mindig arra költ pénzt a kormány, amire csak akar. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Annyiban pontosítanám - a jegyzőkönyv kedvéért természetesen -, 

hogy a kormány nem arra költ, amire akar, hanem amit az államháztartási törvény 
meg a parlament által elfogadott költségvetési törvény lehetővé tesz. A kormány 
egyébként másra is szívesen költene pénzt, és egy csomó dologra, amit a 
költségvetésben meghatároz, arra rendszeresen költ pénzt, ezt tapasztalatból tudom, 
de ez most mindegy, költségvetési gazdálkodást folytatunk. Államtitkár úr! 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az ötpárti 

egyeztetésen igyekeztem viszonylag részletesen elmondani a nem támogatottság 
indokát a részünkről. Lehet, hogy túlságosan elmentem a túlszolgálat 
problematikájának az irányába. Összefüggésben van természetesen a túlszolgálati 
igényekkel ez a dolog is, de sokkal inkább indokolja ennek a rendelkezésnek a 
beemelését az, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján nagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a katonai feladatok ellátása tekintetében az állományilletékes 
parancsnokoknak.  

Ha visszatérünk a minisztériumi katonai jogászok példájához, ott nincs 
feltétlenül erre szükség, ők 8-tól fél 5-ig vagy pénteken délután 2-ig végzik a dolgukat, 
ott nem kell olyan jellegű katonai szolgálati feladatokkal terhelni őket, amely a 
normál munkarendtől eltérő munkarendet igényelne. De egy alakulatnál, gondoljunk 
csak egy gyakorlatra például, ahol mondjuk a gyakorlótérre ki is kell menni, vissza is 
kell jönni, tehát mind-mind olyan rugalmasságot kíván meg az ilyen esetek 
tekintetében a parancsnoktól, amelyet, ha nincs meg rá a megfelelő jogszabályi 
felhatalmazása, egész egyszerűen nem tud megvalósítani. 

Azt gondolom, hogy az a garancia, hogy egyébként a munkaidőkereten felül 
összességében nem terjedhet ez a fajta rugalmasság, tehát a napi 4-12 óra közötti 
időszakon sem terjedhet túl, illetve a megfelelő pihenőidők garanciája ugyanúgy 
megmarad a törvényben, mint ahogy eddig benne volt, az mind-mind abba az irányba 
mutat, hogy ez egy olyan jogintézmény, amely rugalmasságot is biztosít, illetve kellő 
garanciát ad az állomány számára, hogy ne dolgoztassák olyan időben és olyan 
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mértékben, hogy az már adott esetben a személyi szabadságát korlátozza vagy az 
egészségének a kárára mehessen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Tisztelt 

Bizottság! Támogatja-e a bizottság a 22-es módosítást? Ki támogatja? (Nincs jelzés.) 
Senki. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A 
bizottság nem támogatta. 

A 23-ast Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely visszavonta. 
A 24-es jön. Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Ki támogatja, tisztelt bizottság? (Senki sem jelentkezik.) Ki nem 

támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

25-ös javaslat, Demeter Márta és képviselőtársa. Öné a szó. 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm a szót. Amit mi szeretnénk 

módosítani, hogy a törvény egyébként megteremti azt a lehetőséget, hogy a 
felsővezetőkkel korlátlanul lehessen kivételezni, hiszen itt ismét a miniszter 
jogköreiről beszélünk, hiszen a miniszter rendeletben felsővezetői szolgálati beosztást 
betöltőknek törvénytől eltérő magasabb szorzószámot állapíthat meg a kormány 
javaslata szerint. Ez rendkívül furcsa, egyrészt azért, mert nyilván létezik ez a 
táblázat, amiben az összes rendfokozat és beosztás fel van sorolva, itt az összes 
rendfokozat megvan, az összes beosztás megvan, ettől eltérő szorzószámokat 
határozna meg a törvény a felsővezetők számára. És míg itt egyébként a miniszter 
kedvezményezné ezeket az embereket, addig egyébként a másik oldalon indokolás 
nélkül rendelkezési állományba teheti az ezredesi és a tábornoki vezetőket. Tehát 
innentől kezdve teljesen ellentmondásos ez a történet, és megint egy miniszteri 
önkényről beszélünk. Nem látjuk indokoltnak, hogy egyébként magasabb illetményt 
kapjanak, mint amilyen szorzószámok meg vannak határozva amúgy is a 
beosztásukhoz és rendfokozatukhoz. Úgyhogy kérjük, hogy támogassák a módosító 
javaslatunkat.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az ötpárti 

egyeztetésen elmondott indokhalmaz alapján nem támogatjuk a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Hozzáteszem, itt a teljes állományról van szó, nemcsak az ezredesi és 

tábornok rendfokozati csoportba tartozókról. Meg ez ráadásul beosztásról szól és nem 
rendfokozatról. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az új 6-os 

számú melléklete a Hjt.-nek, amit a törvényjavaslat 3-as számú melléklete vezet be, 
felsorol összesen hét beosztást, ahol meghatározza, hogy mi az a minimum 
szorzószám, ami alapján az alapilletményét meg kell állapítani. És ettől térhet el a 
miniszter rendeletben fölfelé. Ez a Honvéd Vezérkar főnöke; a KNBSZ főigazgatója; a 
vezérkarfőnök-helyettes; a KNBSZ főigazgató-helyettese; a KNBSZ főigazgató-
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helyettesei, igazgatók; miniszteri rendeletben meghatározott legalább vezérőrnagy 
rendszeresített rendfokozattal betölthető vezető beosztás, ez a törzsigazgató; és a 
középszintű vezető szerv parancsnoka, ez az ÖHP parancsnoka. Ezeket a beosztásokat 
betöltők esetében határoz meg egy minimumot a melléklet, és ettől fölfelé eltérés 
lehetőségét biztosítja a törvény a miniszter számára.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kónya úr! 
 
KÓNYA PÉTER (független): Alapvetően nem értek egyet ezzel a törvényi 

hellyel, ugyanakkor költségvetési szempontból, elnök úr, csak a figyelmébe ajánlom, 
hogy felső határt meg nem szab ez a törvény. Tehát ha már bevezetnek egy ilyen 
jellegű dolgot, legalább valami korlátot vezessenek be a költségvetés védelmében, 
mert innen kezdve határ a csillagos ég.  

 
ELNÖK: Nem gondolkodtak azon, hogy valami felső határt adnak? Más 

hasonló törvényeknél, amikor rendelkező részt engedünk a miniszternek, akkor a 
felső határt meghatároztuk. Hszt.-ben ez 100 és 650 százalék közé esett. Tehát nem 
gondolkodtak felső határban?  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

gondolkodtunk felső határban, hanem abban gondolkodtunk, hogy egy törvényi 
minimumgaranciát teremtsünk arra, hogy ezeket az igencsak felelősségteljes 
beosztásokat betöltő, amíg ezt a beosztást tölti be, annál kevesebb illetményt ne 
kaphasson. És lehessen igazítani ezeknek a vezetőknek az illetményét a Hszt.-s 
hasonló vezetők illetményéhez. Ott se állnak be 650 százalékra, hanem valamennyire 
most, és akkor majd szépen évek alatt… 

 
ELNÖK: Csak ott van egy sáv.  
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ott a 650 az a 

max., igen. 
 
ELNÖK: Igen. És itt nem gondolkodnak… 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): És még egy 

dolog, ha jól emlékszem, ezt is mondtam tegnap. Ezek a vezetők, akik fel vannak 
sorolva, minden más juttatásból ki vannak zárva. Tehát se szolgálatiidő-pótlék nem 
értelmezhető, se túlszolgálati díj, se pótlék, semmiféle olyan illetmény jellegű juttatás, 
ami egyébként az állomány tagjainak jár. Nekik csak egy alapilletmény jár, és kész.  

 
ELNÖK: A következő. Én ezzel egyetértek, itt a felső határt hiányolom.  
(Jelzésre:) Képviselőtársam! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Amit említett államtitkár úr, hogy nincsenek 

pótlékok meg túlszolgálat meg semmi nincsen, tehát nem kaptak semmilyen 
pluszjuttatást, pontosan ezért ez a 6-os melléklet, amit említ, ez eleve magasabb 
számokat határoz meg, mint az 5-ös melléklet. Tehát itt nyilván az, hogy ők 
felsővezetők és ezzel felelősség is jár és nyilván pluszteher is jár, ezt egyébként ezek a 
számok, amik itt meg vannak határozva, amik azért jóval magasabbak, mint az 5-ös 
mellékletben láthatók, már biztosítják. És még ehhez képest, tehát a 6-os melléklet 
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szerint, ugye ez nem a maximuma, hanem ehhez képest térhet még el fölfelé korlátlan 
ideig.  

Itt azért szeretném megemlíteni, hogy itt előjött az az indok, hogy ez azért 
fontos, hogy legyen egy törvényi minimumgarancia, hogy a felsővezetők megkapják a 
honoráriumot azért, hogy nagyobb felelősséget és terheket vállalnak. Éppen ezért 
kezdeményeztük azt, hogy legyen arra is garancia, hogy az állomány tekintetében meg 
legyenek határozva a megállapított százalékok. De nyilván most nem ez a kérdés 
tárgya, hanem az, hogy végül is korlátlanul - megint csak a miniszter döntése alapján 
- jutalmazhat a miniszter. Azt nem mondom, hogy miért, remélhetőleg a munkáért. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az, hogy a 

miniszter milyen paraméterek alapján fog adott esetben eltérni ezektől a minimum 
szorzószámoktól, nyilván azt majd a miniszter eldönti. Egyébként pedig nyilvános 
jogszabályban teheti ezt csak meg, tehát itt sunnyogásnak nyilván nem lesz semmiféle 
helye.  

Visszatérve a két táblázat közti különbségre. Tehát a nagy táblázat, amely 
tartalmazza általában a szorzószámokat, az csak a szorzószámokat tartalmazza, az itt 
felsorolt rendfokozatokhoz és beosztásokhoz még hozzájön az összes többi juttatás is. 
Tehát ez egy alap szorzószám, ahhoz képest nyilván magasabb lesz az összjövedelme. 
A 6-os mellékletben felsoroltaké pedig csak ennyi.  

 
ELNÖK: Hadd kérdezzek valamit! Ha be akarnánk operálni ide egy tól-ig-

határt, ugye a legalacsonyabb szorzószám, ha jól látom, az a 21,55, a 6-os táblázatban, 
ugye? (Dr. Dankó István: Igen.) És ez törvény, tehát ezt nem fogjuk tudni 
módosítani, csak törvénymódosítással. Tehát rendeletben nem. Tehát ha tól-ig-határt 
akarok kijelölni, akkor célszerű a törvényben most megjelölt 21,55-öt, mert az a 
minimum szorzószám, rögzíteni. És ehhez képest mi az a felső határ, ami olyan 
ésszerűnek tűnik? 75? - kérdezem. Az még mindig nem 650 százalék.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nyilván, ha 

ehhez viszonyítási alapot keresünk, akkor az sok minden lehet, nyilván a 
legegyszerűbb az lenne, hogy a Hszt. 650 százalékos szint… 

 
ELNÖK: De hagytuk, mert a másik rendszer százalékos. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A kettő között 

viszonyítási alapot nem nagyon tudunk másként meghatározni, mint hogy 
kiszámolunk egy 650 százalékos elérhető csúcsvezetői illetményt a Hszt. hatálya alá 
tartozók tekintetében, és ahhoz viszonyítjuk a honvédelmi illetményalapból számított 
huszonhatszoros szorzóval egy vezérkarfőnöki illetményt.  

A másik pedig. Azt most nem tudom megmondani pontosan, hogy szerepel-e 
jogszabályban, de egy általános elv szerint a közszférában a bérplafon 2 millió 
forintban került meghatározásra 2010-11-ben. Nyilván annak a politikai felelősségét a 
miniszternek kell vállalni, hogy ha ne adj’ isten, az aktuális vezérkarfőnöknek ennél 
magasabbra szabja az illetményét. Nem hiszem, hogy ezt feltétlenül felvállalná. 
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ELNÖK: Senkinek nem magasabb most elvileg, és azt gondolom, hogy a 
törvény a hivatásos katonákra is vonatkozik. 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ez egy elvárás. 

Tehát a közpénzből fizetett alkalmazottak tekintetében, ide tartoznak a katonák is 
meg a rendőrök is, nyilván ez egy elvárás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ki 

támogatja ezt a 25-ös módosítást? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 
nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság nem fogadta el. 

A 26-os, Kónya Péter javaslata. 
 
KÓNYA PÉTER (független): Módosításom lényege, hogy egy kiszámíthatóságot 

és gyakorlatilag egy automatizmust építene a rendszerbe. Gondolom, nem nagyon 
fogja támogatni sem a tárca, sem a bizottság, hiszen ezt a Hszt.-nél is beterjesztettem. 

 
ELNÖK: Igen. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? 
(Nincs jelzés.) Ezt nem támogatta a bizottság. 

A 27-es Mirkóczki Ádám és Kulcsár Gergely javaslata. Ez a nyelvpótlék. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az angol, francia, német mellett miért nem támogatják a többit, vagy 

valamelyiket ezek közül? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az angol, 

francia, német az, ami a NATO és EU katonai kapcsolatok tekintetében értelmezhető, 
a többi nem. De a Hjt. egyéb rendelkezései biztosítják azt, hogy a miniszter 
rendeletben meghatározza azokat az egyéb nyelveket, amelyért még STANAG-pótlék 
fizethető. Erre felhatalmazó rendelkezés van ebben a módosító csomagban. Illetve 
külön a KMBSZ főigazgatója is meghatározhatja megfelelő módon. 

 
ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? 

(Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
Tehát 6 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül nem támogatta a 

bizottság a javaslatot. 
A következőt Mirkóczkiék visszavonták. A 29-es. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 

Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság a javaslatot nem támogatja. 
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A 30-as Mirkóczki, Kulcsár Gergely. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szavazunk. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ki támogatja? 

(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság nem támogatta. 
Most a 16-os módosításhoz kellene ugranunk, amelyik a 42. §-t módosítja. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ezt a bizottsági 

módosító javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Jó. Erről szó volt egyébként az előbb. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ki támogatja? 

(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
A bizottság a javaslatot támogatta. 

A 31-es Mirkóczki, Kulcsár Gergely. Államtitkár úr? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 

(Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nemmel nem támogatta a bizottság. 
A következő módosítás a 32-es, Demeter Márta és Harangozó Tamás 

képviselőtársunk indítványa. Öné a szó! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Azért adtuk be ezt a módosító javaslatot, mert azt 

elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a volt szolgálati nyugdíjasoknak a jogfosztását még 
tovább folytatják, hiszen az a vita, amit itt már nagyon sokszor lefolytattunk, most 
nem nyitom újra, de elfogadhatatlannak tartjuk a mai napig, hogy egyébként ezeket 
az embereket megfosztották a nyugdíjas státuszuktól, még 16 százalékos levonással is 
sújtották. Így alakult ki a szolgálati járandóság. És most azok, akik egyébként 
önkéntes műveleti tartalékos szolgálatot vállalnak, tőlük elvonják a rendelkezésre 
állási díjat, ami egyébként a tartalékos szolgálatért járna, úgyhogy ezt 
elfogadhatatlannak tartjuk. Ez abszolút elvi kérdés, és azt gondolom, hogy semmilyen 
szempontból nem lehet sem a tárca, sem a kormány számára pénzügyi kérdés ez a 
dolog. 

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 

tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság ezt a 
javaslatot elvetette. 
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Most a 17-es javaslatra térjünk át a minisztérium által megküldött anyagban. 
Ha jól látom, itt arról van szó, hogy amit a beterjesztéskor nem határoztak meg 
időpontokat, azt most meghatározzák, ezzel a „2019. január 1-jét megelőző 
időpontban kezdődött” szövegrésszel. Egy kérdés, mert a többi nyelvhelyességi, 
helyesírási szabályok miatt van, viszont ez szinkronban van-e a Hszt.-vel? Tehát 
gondolom, költségvetési szempontból tették be a 2018. december 31-ét, ugye? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Jó. A nyelvhelyességet most nem említem, hogy az illetménypótlék-

alapot hogyan kell írni. Köszönöm szépen. Akkor támogatja a tárca, feltételezem. 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság ezt támogatta. 
A 33-as Demeter Márta, Harangozó Tamás javaslata. Ez a 39-essel függ össze. 

Öné a szó. 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Az egyértelmű, hogy a hivatásos állomány 

tagjaival szemben jóval szigorúbbak mind az egészségügyi, mind a pszichológiai 
követelmények. Azt tudjuk, hogy a kormány felszámolta a szolgálati nyugdíjnak a 
lehetőségét, és fennáll az a probléma, hogy a kormány ígéri egy biztosítási 
rendszernek a bevezetését 2016-tól vagy 2018-tól, kérdés, hogy ez hogyan fog 
megvalósulni. Viszont vannak olyanok, akik 2012. január 1-jét követően lettek 
felmentve egészségügyi vagy pedig pszichikai alkalmatlanság miatt, ők azok, akik nem 
biztos, hogy szenvedtek olyan egészségkárosodást, hogy rokkantnyugdíjra legyenek 
jogosultak. Tehát ők ellátás nélkül maradhatnak. 

Mi éppen ezért javasoljuk, hogy legalább a biztosítási rendszernek a 
bevezetéséig ők jogosultak legyenek a szolgálati járandóságra. 

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ezzel 

kapcsolatosan tegnap az ötpártin kifejtettem a szakmai álláspontunkat. Ugyanerre 
tekintettel nem támogatjuk a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Ezt a vitát is valóban lefolytattuk már, úgyhogy most tényleg nem 

akarom megnyitni. 
Tisztelt Bizottság! Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

6 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság ezt a javaslatot elvetette. 
A 34-est Mirkóczki és Kulcsár képviselőtársaink visszavonták. A 35-öst viszont 

nem, ezért most ez következik. Államtitkár úr? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Őszintén szólva, megnézve a 34., 35., 36. számú javaslatot, 

valószínűleg ezt tévedésből nem vonták vissza, mert így ez teljesen értelmetlen. 
Mindegy. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? 
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(Szavazás.) 6 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) A bizottság ezt a javaslatot 
elvetette. 

A 36-ost Mirkóczkiék visszavonták. A 37-es. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Ráadásul, ha jól nézem, erre nézve már fogadtunk el határidőket, egy 

módosító már a határidőket tartalmazta, bizottsági módosítóként. 
Tisztelt Bizottság! Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Ezt nem támogatta a bizottság. 
Demeter Márta, Harangozó Tamás, 38-as. (Jelzésre:) Igen? 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm. Ez megegyezik azzal, ami a Hszt.-hez 

be lett adva Kósa képviselő úr részvételével. Tehát itt az lenne a lényeg, hogy a 
túlszolgálatot az állomány dönthesse el, hogy szabadidőben kívánja megváltani vagy 
pedig pénzbeli juttatásként.  

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A benyújtott 

saját alap törvénymódosító javaslat tartalmazza a választás lehetőségét, sőt 
differenciáltan. A Hjt. mostani rendszerében úgy van, hogy évente egy katona 
legfeljebb 450 túlszolgálati órát teljesíthet, annyival lehet terhelni. 150 óráig 
szabadidős ellentételezés jár számára, 150 és 450 között pedig pénzben ki kell fizetni 
számára. A Hszt.-hez benyújtott módosító javaslattal összhangban mi is változtattunk 
a szövegen, és a 150 óra feletti rész tekintetében a normaszöveg benyújtott változata 
tartalmazza a választás lehetőségét a katonának. Nyilván a pénzt fogják választani, ez 
teljesen egyértelmű, meg talán ez a jelenlegi feltöltöttségi viszonyoknál a 
szabadságkiadási problémák kezelésére is jobb, mert ha elmegy pihenni, akkor 
vélhetően a szabadság terhére fogja, a túlszolgálatot pedig kifizetjük számára.  

Még egy szabály van. A 150 óra alatti túlszolgálatok tekintetében is lehetséges 
automatikus fizetés szabadidő-kiadás helyett, abban az esetben, ha kifejezetten a 
szolgálat érdeke úgy kívánja meg. Tehát ha egy viszonylag tervezhető 150 órás 
túlszolgálati keretről van szó, akkor szabadidőben kell kiadni a kolléga számára, ha 
pedig valamilyen rendkívüli esemény miatt kell túlszolgálatot elrendelni, ami 
kifejezetten a szolgálat érdeke, rendkívüli érdeke, akkor a parancsnok, az 
állományilletékes dönthet úgy, hogy pénzben fizeti ki a 150 óra alattit, teljes 
mértékben vagy annak meghatározott részét.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Én magam is azért nem adtam be erre módosítót, 

szemben a Hszt.-vel, mert erre nézve megegyeztünk a miniszter úrral, hogy egy ilyen 
verzió jön be. Tehát én ezt elfogadhatónak tartom. És ebben az értelemben egy kicsit 
okafogyott az, amit a képviselőtársaim beadtak, mert ez egy másik rendszer. A Hszt.-
ben nem volt ez, ott az volt beterjesztve, hogy kötelező kiadni szabadidőben, ami 
megoldhatatlan feladat elé állította volna a rendőrséget, ezért van egy átmeneti 
határidő. Ez a rendszer a katonai feladatokhoz jobban illik, mert egyébként a 
rendőröknél sokkal tervezhetetlenebb a túlszolgálat elrendelése, mint a katonáknál, 
mármint békeidőben a katonáknál sokkal tervezhetőbb, mint normál esetben a 
rendőröknél, ezért gondoltuk azt, hogy ez a megoldás jó. (Demeter Márta: 
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Fenntartjuk!) Jó, világos, azért szavazunk róla. Ki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem, nulla igen, nulla tartózkodással ezt a javaslatot 
nem támogattuk. 

A 39-es összefüggött az előbb már leszavazott 33-assal.  
Mielőtt a 40-esre térnénk rá, azelőtt van a HM által kiküldött anyag 18-as 

pontjában egy módosítás, amely azt a célt szolgálja, hogyha jól értem, hogy a Hjt. által 
használt új fogalmakat végigvezeti, ahol ezt nem tették meg. Ez a 49. §-t módosítja. A 
48-asban módosítják, és utána a számozást módosítják.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, ezek 

alapvetően technikai pontosítások, illetve összefüggésben a KNBSZ területipótlék-
megállapításra vonatkozó módosítással, amit a bizottsági módosító tartalmaz, ennek 
a bizonyos végpontjait kell ugyanígy elvarrni. A felhatalmazó rendelkezésből 
kivesszük a területi pótlékot, mert a miniszter minősített utasításban fogja ezt 
megtenni, nem miniszteri rendeletben történik meg, illetve nem a KNBSZ 
főigazgatója teszi meg.  

 
ELNÖK: Világos. Ki támogatja, tisztelt bizottság? (Szavazás.) 6 igen, nulla 

nem, nulla tartózkodással a bizottság ezt elfogadta. 
És akkor van a 19-es. Ez az előző módosítással függ össze, ugye? Mert itt a 

„megbízási díj” szövegrészt kiveszik. (Dr. Dankó István: Igen.) Ki támogatja, hogy 
beadjuk bizottsági módosítóként? (Szavazás.) Akkor a 19-est beadjuk. 

A 40-es pontban Demeter Márta és Harangozó Tamás javaslata következik. 
(Jelzésre:) Nem kívánja szóban kiegészíteni képviselőtársam. Ez a 41-essel és a 42-
essel függ össze egyébként, tehát ezekről majd együtt kell szavaznunk.  

Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Bocsánat! A 40-es és a 41-es tartozik egybe, a 42-es 

nem.  
A tárca nem támogatja. Ki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nulla. Ki 

tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nulla. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. A 
bizottság ezt nem támogatja.  

És akkor a 42-es következik. Tárca? 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja, tisztelt bizottság? (Senki sem jelentkezik.) Nulla. Ki 

tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nulla. 6 nemmel a bizottság a javaslatot nem 
támogatta.  

Így most egyébként végére értünk a módosító indítványoknak, és most 
következik egyben egy olyan módosító csomag, ami igazából lényegében csak 
nyelvhelyességi és technikai módosításokat tartalmaz. A Honvédelmi Minisztérium 
által kiküldött anyag 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 20., 21. pontjai. 
Gondolom, a tárca támogatja.  
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DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Támogatja, 
igen.  

 
ELNÖK: Akkor kénytelenek vagyunk külön szavazni, mert nem fogunk egyben 

szavazni, mert nem lesz jó, szerintem.  
Az 1. pontban támogatja a bizottság a javaslatot. Kérem, szavazzunk! 

(Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás. A bizottság támogatja. 
2. pont. A tárca mindegyiket támogatja… (Dr. Dankó István: Igen.) Akkor nem 

fogom megkérdezni már. Támogatja a bizottság? (Szavazás.) 6 igennel támogatja a 
bizottság, nulla nem, nulla tartózkodás. 

4. pont. Támogatja a bizottság? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla 
tartózkodás. 

5. pont. Támogatja a bizottság? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla 
tartózkodás. 

6. pont. Beadjuk-e módosító indítványként? (Szavazás.) Beadjuk 
módosításként, 6 igen, nulla nem, nulla tartózkodással. 

7. pont. Beadjuk-e bizottsági módosítóként? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, 
nulla tartózkodás.  

8-as pont, arról már szavaztunk. 
9-es pont. Beadjuk-e módosításként? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla 

tartózkodás.  
10-es pont. Beadjuk-e? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás.  
11-es pont. Beadjuk-e? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás.  
12-es pont. Beadjuk-e? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás.  
13-as. Beadjuk-e? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás. 
14-es. Beadjuk-e? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás.  
15-ös. Beadjuk-e? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás.  
A 16-osról és a 17-esről már szavaztunk. 
A 18-asról már szavaztunk.  
A 19-esről döntöttünk. 
A 20-ast beadjuk-e? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás.  
21-es? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás, azt is beadjuk.  
Így végére értünk a bizottság által beadandó módosító javaslatoknak is. 

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárhatjuk-e a részletes vita második szakaszát. 
(Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás.  

Egyúttal kérdezem, hogy elfogadja-e a bizottság az elfogadott és benyújtani 
szándékozott bizottsági módosítókra vonatkozó döntéseknek megfelelően a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla 
tartózkodás, elfogadtuk.  

Az egész törvény vitáját lezárjuk-e? (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla 
tartózkodás.  

Elfogadja-e a bizottság a Háznak benyújtandó bizottsági jelentést? (Szavazás.) 
6 igen. Ki nem fogadja el? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

Végül állítunk egy bizottsági előadót. Kell állítani szerintem. Van valaki, aki 
bizottsági előadóként kíván szólni? Mátyás? (Firtl Mátyás: Igen.) Firtl Mátyásra 
teszünk javaslatot. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

Tehát a bizottsági előadó Firtl Mátyás lesz. Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen a minisztériumnak a részvételt, és az élet máris rácáfolt az 

államtitkár úrra, mert szemmel láthatólag kifejezetten jogász külsejű emberek jóval a 
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munkaidő után is dolgoznak (Derültség.), miközben azt fejtegette az államtitkár úr, 
hogy ez nem úgy van ám, mert a katonák persze dolgoznak, de a civileknek meg a 
jogászoknak kiesik a toll a kezükből és mennek haza 4-kor. (Kovács Tamás: Mi 
vagyunk a civilek. Kormánytisztviselők vagyunk.) De biztos vagyok benne, hogy a 
minisztériumban is létezik az a dolog, hogy nem mennek haza, hanem dolgoznak, ha 
kell. (Dr. Dankó István: Sajnos, igen.)  

Az ülés berekesztése 

Csodálkoztam volna, hogyha például tegnap este hazaküldi a jogászokat, 
mielőtt elkészítik ezt az anyagot. Köszönöm szépen. Az ülést lezárom. 

 
(Az ülés végének időpontja: 17 óra 42 perc)  

  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Pavlánszky Éva 

 
 


