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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 1 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntöm a kedves bizottsági tagokat, államtitkár urakat, főosztályvezető 
asszonyt a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén.  

A bizottság napirendjének elfogadása előtt a határozatképességet kell 
megállapítanunk. Simon Miklós képviselőtársunk, alelnöktársunk Bíró Márkot 
képviseli, Ágh Péter képviselőtársunkat Firtl Mátyás alelnök úr képviseli. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes.  

Megkezdjük munkánkat. Kérdezem Demeter Márta képviselőtársunkat, kéri-e, 
hogy a bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehessen. (Demeter Márta: 
Igen, persze.) Jó. Támogatja a bizottság? Erről vita nélkül döntünk. (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogatjuk. Erről megkérdeztük a házelnök urat, illetőleg a Bizottsági 
Főosztályt, hogy értelmezzék a házszabály passzusát, és ők azt szakértették meg, hogy 
minden egyes bizottsági ülésen ezt meg kell tennünk. De ez hamar megy. Tehát, amit 
általános érvénnyel hoztunk, az szerintük nem működik. Úgyhogy köszöntöm 
Demeter Mártát, aki tanácskozási joggal vesz részt a bizottság munkájában. 

Döntés dr. Harangozó Tamás napirend-kiegészítésre irányuló 
javaslatáról 

Tisztelt Bizottság! Harangozó Tamás napirend-kiegészítést nyújtott be a 
Házhoz. Erről, ugye, vita nélkül kell döntenünk. Laban főtanácsadó urat kérem meg, 
hogy adja ide a kezdeményezést. (Megtörténik.) „Tájékoztató a Magyar Honvédség 
Gripen típusú vadászrepülőit ért balesetekről és meghibásodásokról”, a honvédelmi 
minisztert kívánja meghívni. Tisztelt Bizottság! Kiegészítjük-e ezzel a napirendet? 
Kérem, szavazzanak! Ki az, aki kiegészíti? (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem 
egészíti ki? (Szavazás.) Hat nem. Nem egészítjük ki. Köszönjük szépen. (Dr. Vadai 
Ágnes: És valamikor kiegészítjük?)  

Ezzel együtt tájékoztatásul szeretném azt mondani, hogy a helyzet az, hogy 
személyesen konzultáltam a honvédelmi miniszter úrral, és azt mondtam, hogy a 
Honvédelmi bizottság természetesen igényt tart arra, hogy akkor, amikor a 
vizsgálatok már olyan szakban tartanak, hogy lehet értelmes következtetéseket 
levonni, akkor egy ilyen tájékoztatást a bizottság zárt ülésen kapjon meg. A 
honvédelmi miniszter úr azt mondta, hogy természetes. Illetőleg arról tájékoztatott, 
hogy a kormány mai ülésén ő egy nagyon előzetes tájékoztatást tud adni a 
Gripenekkel történt rendkívüli eseményekről, de még nem zárultak le a vizsgálatok, 
tehát az is inkább csak egy előzetes tájékoztatás lesz. Ezért - azt gondolom -, hogy még 
ebben a hónapban, valamikor a hónap vége felé, tehát valószínűleg a következő hét 
utáni héten tartandó bizottsági ülésre én elhívom a honvédelmi miniszter urat, hogy 
erről tudjunk beszélni. Az zárt ülés lesz. És ha ez megnyugtatja a tisztelt bizottsági 
tagokat, akkor majd azon az ülésen ezt tárgyaljuk.  

(Jelzésre:) Tessék! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Elnök úr, annyi kérésem lehetne, hogyha nem 

is bizottsági ülésen, de önnek joga van arra, hogy a honvédelmi minisztert megkérje 
arra, hogy a balesetek óta a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar által tett 
intézkedésekről egy rövid összefoglalót küldene, amit aztán itt a bizottság titkárságán 
megtekinthetnénk? Azt gondolom, nagyon nagy segítség lenne már a felkészülés 
tekintetében is, meg hogy lássuk, hogy rendben van, hogy a balesetekről később tud a 
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miniszter tájékoztatást adni, de hogy milyen konkrét lépések születtek annak 
érdekében, hogy a javak és a személyek biztonságát garantálni tudja a Magyar 
Honvédség. 

 
ELNÖK: A honvédelmi miniszter úr azt a tájékoztatást adta, mert ezt én is 

kértem, hogy ezt is feltétlenül megteszi. Egyetlenegy dolog, ami itt rendkívüli módon 
figyelembe veendő, hogy ugye tudjuk, hogy a magyar kormány szerződése a Gripenek 
szállításával kapcsolatban tartalmazza azokat a passzusokat, hogy milyen rendkívüli 
események esetén, milyen felelősségi körben, ki viseli a következményeket anyagi 
értelemben. Ezért az ilyen típusú előzetes anyagok rendkívül óvatosan kell hogy 
kezelődjenek. Ezért mondta azt, hogy inkább, ha kell, eljön és szóban tájékoztatja a 
bizottságot, semmint hogy adott esetben egy olyan közlés a Gripen-szállítóknál 
érvként szolgáljon bármire, ami egyébként a magyar kormányt vagy Magyarországot 
hátrányos helyzetbe hozza. Tehát azt szeretném mondani, hogy ezzel kapcsolatban 
kértem a miniszter urat, hogy egy ilyen tájékoztatást adjon meg; ahhoz egyébként az 
adatok minősítését el kell végezni. 

(Jelzésre:) Tessék! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! 

Nagyjából ismerem a korábban megkötött Gripen-szerződést, és elfogadom azt, amit 
ön mond, hogy védeni kell a magyar érdekeket, és - szerintem - ebben a bizottságban 
ülő képviselők mindegyike védi a magyar érdeket, de én nem arról szeretnék 
információt megtudni, hogy ki viseli ebben a tekintetben a felelősséget, hanem 
nagyon konkrétan azt szeretném megtudni, hogy a Honvéd Vezérkar mit írt a 
miniszternek, hogy milyen szükséges lépéseket kell megtenni a magyar légierő, a 
magyar légierő tulajdonának és a magyar polgárok védelmének érdekében. Ideértve 
például azt, hogy mennyi Gripen szállhat föl, mennyinek kell a földön maradnia. 
Tehát konkrétan ilyen dolgok érdekelnének. Én azt gondolom, hogy ezt a miniszter úr 
meg tudja úgy írni, és itt meg azért mindenki rendelkezik annyi gógyival, hogy erről 
nem fog beszélni. De azt gondolom, hogy látnunk kell, nyugtatólag kell hatni a 
közvéleményre is ebben az ügyben, hiszen jelen pillanatban teljes a hírzárlat, 
mindenféle pletykák, mindenféle híresztelések kerülnek elő a Gripennel 
kapcsolatosan. Sorozatos balesetek érték ezt a vadászrepülőgépet. Nem fogunk 
bármiféle következtetést levonni se a haditechnikai paraméterekre, se a pilótákra 
vonatkozóan, de azért azt tényleg látni kell, hogy a Honvédelmi Minisztérium a maga 
hatáskörében megtette azokat az intézkedéseket, amelyeket szükséges. Csak ezt 
szerettem volna kérni. Azzal együtt, hogy nyilván nem megúszható, hogy a miniszter 
idejöjjön, és ne csak szóbeli tájékoztatást adjon, mert a szó elszáll, az írás megmarad, 
hanem egy részletes írásbeli tájékoztatót is kell - szerintem - adni arról, hogy mik 
ezeknek a baleseteknek az okai, akkor, amikor már odaérünk.  

 
ELNÖK: Csak a rend kedvéért jegyzem meg, hogy a szóbeli tájékoztató egyúttal 

írásbeli is, hiszen a szó szerinti jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, és az elérhető. 
Mondom, elhívjuk a… (Dr. Vadai Ágnes: De jobban szeretem a pecsétes, aláírt 
papírokat.) Az az igazság, hogy még ez is megvan (L. Simon László: Demokrácia, 
demokrácia…), hiszen a bizottság jegyzőkönyvét hitelesítik, és... (Dr. Vadai Ágnes: 
De nem azon aláírtat, a miniszter által aláírtat.) Nyilván én sem keverem össze, 
hogy van egy olyan papír, amit a miniszter ír alá vagy Hende Csaba, azzal, hogy van 
egy olyan papír, amit aláír, a hitelesített jegyzőkönyv, hogy ezt Hende Csaba mondta. 
De egyébként tartalmilag ez legalább olyan súlyos.  
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Még egyszer mondom, elhívjuk a honvédelmi minisztert, és ezeket a 
kérdéseket pontosan feltesszük neki, tehát mindenképpen egy ilyen bizottsági ülésre 
sort kell keríteni záros határidőn belül.  

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

szót, elnök úr. Azért azon csodálkozom, hogy a mai napon… 
 
ELNÖK: Most nincs ilyen napirend egyébként, hogy most beszélgetünk össze-

vissza, csak én ezt a tájékoztatást megadtam a bizottságnak, és a napirend-
kiegészítésről döntöttünk. Tehát én csak szeretném, ha esetleg tovább tudnánk 
menni. Ha van kérés azzal kapcsolatban, amit adott esetben előzetesen még a 
honvédelmi miniszter úrnak el tudok küldeni, akkor azt rakjuk össze. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Jó, akkor erre 

szorítkozom. Azzal kezdtem volna, hogy azt azért mégiscsak csodálom, hogy ma a 
kormány tagjai kapnak tájékoztatást, itt pedig a bizottság fideszes többsége nem érzi 
annak a fontosságát, hogy mi is megtudjuk, mi történt itt.  

Azt szeretném kérni az elnök úrtól, hogy akkor ez a tájékoztató terjedjen ki 
azokra a kérdésekre vagy hírekre, amelyek most már naponta látnak napvilágot 
többek között egyébként az állományt nemrégen elhagyó nyugdíjas, érintett tisztektől, 
főtisztektől és másoktól is, és amelyek arról szólnak - a miniszter úr éves 
meghallgatásán feltett kérdésemre nem is válaszolt -, hogy valóban kirepülik-e a 
pilóták azt a szükséges időt, ami ahhoz kéne, hogy ezeken a gépeken repülhessenek. 
És valóban igaz-e az, amit tényként állít például egy cikkben maga az egyik 
nyugállományú ezredese ennek az alakulatnak, hogy az elmúlt években több mint 
harminc ember hagyta el a műszaki személyzet részéről a nagyon-nagyon sok száz 
millió vagy milliárd forintért kiképzett állományt, hogy a Siemens és egyéb más 
multinacionális cégekhez menjenek el, mert egyébként ott, ahol dolgoztak, nem 
kaptak annyi pénzt, amennyiért ezt a munkát el lehet végezni? Van-e ennek közvetlen 
összefüggése azokhoz, amik itt történtek? 

És ez a konkrét szorítkozásom: nem arra vagyunk elsősorban kíváncsiak, hogy 
konkrétan ezt a három kényszerleszállást, illetve balesetet mi okozta és kinek lesz a 
felelőssége, hanem arra, hogy milyen rendszerszintű problémák vannak, amik most 
már napvilágra kerülnek, és ennek a bizottságnak feladata, hogy feltárja, és ha kell, 
akkor javaslatot tegyen arra, hogy ezeket hogyan kell megváltoztatni.  

Például arra is választ várnánk - és ezzel zárom -, hogy amikor a Honvédelmi 
Minisztérium egy egyszerű közleményben azt közli, hogy a Gripenek addig nem 
szállnak fel, amíg az összeset át nem vizsgálják (Dr. Vadai Ágnes: Felszállnak!), és 
amikor én erre azt állítom józan paraszti ésszel, hogy ez azt jelenti, hogy a magyar 
légierő és a Magyar Honvédség képtelen a magyar légtér védelmére, sőt a szerződés, 
illetve a nemzetközi megállapodás értelmében a szlovén légtér védelmére, akkor az 
nem válasz, hogy én ilyeneket ne beszéljek, mert ez nem így van. Nem tudom 
elképzelni, ha egy gép a földre van kényszerítve átvizsgálásra, akkor egyszerre hogyan 
tudja a légtér védelmét is ellátni, márpedig az volt a Honvédelmi Minisztérium 
hivatalos közleményében, hogy minden Gripen a földön marad, amíg ezeket a 
vizsgálatokat nem végzik el. (Dr. Vadai Ágnes: De nem maradt!) Ez így nevetséges, 
más repülőgép ugyanis nincs hadrendben Magyarországon, csak és kizárólag Gripen-
gépek.  

Ezért azzal együtt, hogy várjuk az elnök úr javaslatát az időpontra, nekünk ez 
nem kielégítő. Mi világosan fogalmaztunk: vagy ma itt kap az Országgyűlés 
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tájékoztatást a honvédelmi minisztertől - és még egyszer mondom, nagyon sajnálom, 
hogy a kormánypárti képviselőkben nincsen igény erre -, vagy mi a magunk 
eszközével annyit tudunk tenni, hogy kezdeményezzük egy vizsgálóbizottság 
felállítását, mert ez az ügy annál sokkal súlyosabb, mint hogy hetek múlva majd 
valamilyen bizottsági ülésen erről néhány szót váltsunk.  

Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosított az elnök úr a 
szólásra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az a honvédelmi miniszter úr múltkori 

meghallgatásán is kiderült, hogy a jelenlegi kiképzési és repülési táblák szerint a 
Magyar Honvédség Gripenen repülő pilótái egy nagyságrenddel többet töltenek a 
levegőben Gripenen és a szimulátorokban, mint a korábbi időszakban. (Dr. Vadai 
Ágnes: Mert akkor még nem volt hadrendben a Gripen!) Természetesen voltak más 
repülők, amelyeknek szintén van gyakorlási idejük és kötelező szimulátoridejük. Egy 
kétségtelen: a számokból kiderült, hogy nagyságrenddel kevesebb időt töltöttek.  

Ezzel együtt természetesen a bizottság - és nyugodtan mondhatom talán az 
összes képviselő nevében - kíváncsi erre. Nyilván van egy működési rendünk, és ezt az 
igényt megfogalmaztam a honvédelmi miniszter felé - tudom, hogy ez furcsán hangzik 
-, aki nem tud egyszerre két helyen lenni. Most éppen kormányülés is van, a 
bizottságnak is most volt a kitűzött ülése, és teljesen kizárt, hogy két helyen egyszerre 
valaki jelen legyen, és én nem akartam, hogy egyébként ne a miniszter úr jöjjön el 
személyesen.  

Tehát ilyen értelemben, kérem, ezt fogadják el, és amilyen gyorsan csak tud, a 
miniszter úr időpont-egyeztetés után be fog számolni a bizottságnak, természetesen 
mindenkit érdekel. 

Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívó szerinti napirendről kell szavaznunk. 
Kérem, szavazzanak! Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem, nulla tartózkodás. 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
módosításáról szóló T/4899. számú törvényjavaslat (Részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Akkor elkezdjük a napirendet tárgyalni. Az 1. napirendi pont a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvény 
módosítása; ez a kis Hszt., ha lehet ilyet mondani.  

Köszöntöm a kormány képviseletében, ha jól látom… (Dr. Magyariné dr. 
Nagy Edit: Magyariné dr. Nagy Edit.) Igen, mert nekem mást jeleztek, hogy más fog 
jönni. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Bocsánat! Eredetileg Zsinka András helyettes államtitkár úr 
lenne jelen, de egy más irányú elfoglaltság miatt vállaltam helyette a képviseletet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást. Akkor Magyariné dr. Nagy Edit helyettes 

államtitkár asszonyt köszöntöm. És ha minden igaz, akkor Kovácsné dr. Szekér 
Enikő… 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem.  
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ELNÖK: Ez sem stimmel. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Dr. Nemes Lilla. 
 
ELNÖK: Akkor ezt kihúzom. Nekem még Zsinka-Kovácsnét jelezték. 

Köszönöm.  
Tisztelt Bizottság! Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amiben 

döntenünk a házszabály 44. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban 
meghatározottakról. 

Az előterjesztő kíván valamit szólni? 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Úgy gondolom, a plenáris 
ülésen elhangzott részletes vita meglehetősen kimerítő volt, ezért én külön bevezetőt 
nem kívánnék mondani.  

 
ELNÖK: Bocsánat! Az általános vita volt, ez a részletes vita. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Általános vita, bocsánat! De természetesen minden kérdésre 
válaszolok, amit feltesznek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazából most az első szakasz csak az, hogy az 

Alaptörvénynek és a jogszabályi kereteknek megfelel-e az előterjesztés. Kíván-e valaki 
ebben szólni? (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr! 

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

elnök úr. Hát, azzal egyetértünk, államtitkár asszony, hogy kimerítő volt az általános 
vita. Én ugyan önt nem láttam ott, a BM-ből voltak ott páran szakértők helyben is és 
élvezhették azt a vitának nehezen nevezhető általános vitát, ami ott volt, hiszen az 
ellenzék szinte pártállástól függetlenül konkrét kérdéseket tett fel, a jelen lévő 
államtitkár úr pedig nem nagyon tudott rájuk válaszolni. Hogy ezt alátámasszam - ez 
nem kekeckedés -, utána még nem úgy jobbikos módra, de kimentünk a folyosóra, és 
ott sem tudott az államtitkár úr egyenes válaszokat adni a szakmai kérdésekre. 

Én most pont ennél a pontnál, tehát hogy mennyire alaptörvényszerű, 
házszabályszerű a javaslat, azért azt hadd jegyezzem meg, hogy a miniszter úr itt 
egészen önkritikus mondatokat mondott az éves meghallgatásán ezzel kapcsolatban, 
hogy elrontották ezt a törvényt, és gyakorlatilag azért kellett ezt most behozni. A mi 
megítélésünk szerint ez a szöveg, ami itt van az asztalon, nem véletlenül keltett zavart 
az országgyűlési pártoknál és az érintetteknél is. Mert az, hogy különböző átmeneti 
szabályokat behoznak, amelyeket elrontottak, majd a végén közlik egy rövid 
mondattal, hogy ja, és mindez 2019. január 1-jét követően fog az illetményre 
vonatkozóan hatályba lépni, szerintem érthető módon zavart össze mindenkit.  

Ezért nekünk az a javaslatunk - és itt mondom el egyszer -, kerüljön be a 
törvény szövegébe, hogy az e törvény XIII. fejezete szerinti illetményre fog jogosult 
lenni mindenki 2019. január 1-jét követően, és akkor így világossá válik, hogy nem az 
átmeneti szabályokat is érintően van ez a szabályozás, hanem kizárólag arról van szó, 
hogy önök úgy tudják megoldani a béremelést, és úgy tudják megoldani, ha jól értem, 
a bázishoz képesti 30, illetve 5-5-5-5 százalékos béremelést, hogy teljes egészében az 
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illetményrendszer csak 2019. január 1-je után lép hatályba. Ezzel egyértelműen 
beismerték azt is, amit mi állítottunk - ami egyébként az állomány szempontjából a 
végén majd jó lesz -, hogy ez az új illetmény- és életpályarendszer többet fog adni az 
állománynak, mint a jelenleg beígért 50 százalékos béremelés, és erre önöknek ma 
nincs fedezete a költségvetésben. De azt gondolom, hogy ez legyen a legrosszabb hír 
az állomány tekintetében, mert legalább 2019. január 1-je után átlagos 50 százalék 
fölötti béremelésre lesznek jogosultak, ha mi most jól értjük ezt a javaslatot 
egyébként. De - szerintem - ahhoz, hogy ez norma szempontjából világos legyen, és ne 
az legyen ideírva, hogy mindenfélét szabályozunk, majd a végén azt mondjuk, ja, és ez 
az egész csak vicc volt, és ’19. január 1-jén lép hatályba, pontosan jelöljük meg a 
törvényen belül, hogy melyik az a fejezet, ami ’19. január 1-je után lép hatályba, és 
akkor ilyen szempontból ez elfogadható. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt 
szeretném elmondani, hogy megértve Harangozó képviselő úr indítványát, mi mégis 
azt javasolnánk, hogy… 

 
ELNÖK: Pontosítsunk, ez egy felvetés volt. Konkrétan indítványt, azaz 

módosító javaslatot ehhez a törvényhez senki az égegyadta világon nem terjesztett 
elő. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Bocsánat!) Tehát ez egy olyan javaslat előttünk, 
amelyhez nincs módosító indítvány, indítványt senki nem tett, most csak felvetések 
vannak. Csak azért, hogy a jegyzőkönyv pontos legyen. Köszönöm szépen.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Értem. Tehát Harangozó képviselő úr által elmondottakra 
vonatkozóan azt tudom mondani, hogy álláspontunk szerint kielégítő az a 
szabályozás, hogy „e törvény”, hiszen e törvény illetménytáblát egyetlenegyet 
tartalmaz, tehát egyértelmű akkor is, hogyha nem jelöljük meg a XIII. fejezetet. 

Szeretném egyben elmondani, hogy 2015-16-ra a kormányzati céltartalékban 
elkülönítetten rendelkezésre áll az az összeg, amely az idei 30 százalékos, illetve a 
jövő évi 5 százalékos illetményemelést biztosítani fogja. A továbbiakban az NGM 
determinációként számol az évenkénti 5-5 százalékos illetményemeléssel, és ezt 
tervezni fogja. Ugye az NGM felel a pénzügyi tervezésért, tehát az NGM felelőssége és 
az - és ezt teljesítette is -, hogy a kormányzati céltartalékban az idei átlag 
30 százalékos, illetve a jövő évi 5 százalékos emelés benne van.  

Természetesen hatályba lép a Hszt. július 1-jével. Az illetményemelkedés, az az 
50 százalékos illetményemelkedés, ami a cél és ami a kormány eddigi 
kommunikációjában is elhangzott, az fokozatosan kerül bevezetésre, mint ahogy ezt 
már számtalanszor is elmondták, elmondtuk, és az 50 százalékos béremelés vége az a 
2019, amikor már nem kell átmeneti szabállyal számolnunk, hanem teljes egészében 
és kizárólag átmeneti szabály nélkül, a Hszt.-ben szereplő bértábla alapján történik 
mindenkinek az illetménykiszámítása. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Csak azért, hogy világosan értsem, hogy miről van szó ilyen expressis 

verbis. Harangozó úr többször megfogalmazott - legutóbb a belügyminiszter úr 
meghallgatásán - egy állítást, ami úgy szólt, hogy igazából ez az előterjesztés, amit 
most tárgyalunk, azt jelenti, hogy a teljes illetményemelést és életpályamodell-
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bevezetést elhalasztjuk 2019. január 1-jére. És ön most azt mondja, hogy ez az 
értelmezés nem helyes. Jól értem?  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Akkor próbálom árnyaltabban megfogalmazni. 
 
ELNÖK: Inkább érthető legyen. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Próbálom. Tehát, ha azt mondjuk, hogy nincs átmeneti 
szabály, illetve ezt a módosítást most nem végezzük el, hogy 2019 az, amikor már csak 
az illetménytáblát használom, tehát ha nem történne meg ez a 2019-re való 
módosítás, akkor ez azt jelentené, hogy 2015. július 1-jével hatályba lép az az 
illetménytábla, amit most tartalmaz a július 1-jén hatályba lépő új törvény, és az az 
alapján kiszámolt illetményre fogom rátenni a 30 százalékot és az 5-5 százalékokat 
évente, és a cél nem ez. (Dr. Vadai Ágnes: De!)  

 
ELNÖK: Magyarul, akkor helyettes államtitkár asszony állítása… (Dr. Vadai 

Ágnes közbeszólása.) Nem, nem, csak világossá akarom tenni! Szemben azzal, amit 
Harangozó úr mondott, aki végig azt a gyanút vélelmezte, hogy itt a teljes béremelés 
el lesz halasztva… (Dr. Harangozó Tamás: Ezt sose mondtam!) De! És át van verve 
mindenki… - ezeket a szavakat használta Harangozó úr. (Dr. Harangozó Tamás: 
Sose mondtam!) Ezzel szemben a helyzet az, hogy 2019-ig az átmeneti szabályozások 
szerint a 30 százalék, plusz 5-5-5 százalékos emelés megvalósul, és 2019-ben pedig 
beáll az az illetménytábla, ami a törvényben van. De a 30 százalékos béremelés ez év 
közepétől életbe lép az átmeneti szabályoknak megfelelően. (Dr. Magyariné dr. Nagy 
Edit jelzésére:) Igen. Csak ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert Harangozó úr végig 
azt az érzetet keltette, mintha ez az egész el lenne halasztva, és ez az értelmezés nem 
jó. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Nem.) Persze hogy nem. Jó, köszönöm szépen. 

(Jelzésre:) Vadai képviselőtársunk!  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Szeretném a saját szavaimmal értelmezni, 

amit ön mondott. Ha ez így marad, ahogy most van, akkor - mivel elrontották - több 
pénzt kapnak a rendőrök, és ennek nincsen meg a fedezete. Azt az átmeneti 
szabályozást, amit most beterjesztenek, elfogadja az Országgyűlés, akkor az önök 
gondolatai szerint helyreáll a rend, mert akkor kevesebbet kapnak a béremelésben a 
rendőrök. És most az alapvető probléma az, hogy azért kellett beadni ezt a 
törvényjavaslatot, mert elrontották, és ugyan - szerintem - helyesebb lenne, hogyha ez 
eredeti lenne, merthogy ez sokkal több pénzt jelentene az állománynak, de nincs meg 
rá a fedezet. Ezért ezzel a törvényjavaslattal akarják lényegében csökkenteni az 
eredeti törvényben meglévő fizetésemelést. Jól értettem ezt? Ez nagyon egyszerű, ez 
egy igen-nem. Jól értettem, hogy ez történik? (Dr. Simon Miklós: Nem. - Dr. 
Magyariné dr. Nagy Edit: Nem…)  

 
ELNÖK: Válaszoljon nyugodtan! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): 2015. július 1-től megkapja az állomány az átlag 30 százalékos 
béremelést. Ez az eredeti cél, és ez meg is valósul. Bocsánat, csak én is szakértőmre 
támaszkodom, hogy ne mondjak már félreérthetőt. (Dr. Nemes Lilla bólint.) Így van. 
Tehát 2015… 
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ELNÖK: És utána 2019-ig az is megvan, amit mondtunk, hogy az 5-5-

5 százalék (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Így van.), és eléri 2019-re azt az 
50 százalékot, amit a mostani helyzetből számolhatnánk ki. (Dr. Magyariné dr. Nagy 
Edit: Így van, igen.) És akkor beáll az az illetménytábla, ami most is benne van a 
törvényben, de akkor mindenkit már az alapján az új illetménytábla alapján 
számolnak ki. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Így van, igen.) Ez világos. És akkor ez 
feltétlenül… (Dr. Vadai Ágnes: Nem, az előbb nem ezt mondta az államtitkár 
asszony. - Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: De, ezt mondtam.) - de, ezt mondta - …azt 
jelenti, hogy ez a módosítás nem azt tartalmazza, amit Harangozó úr vélelmezett 
belőle, hogy az egész rendőrségi béremelés az egyébként elmarad, és majd csak ’19-
ben lép hatályba.  

(Jelzésre:) Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Elnök úr, nem tud tőlem olyan mondatot idézni, mert kínosan figyeltem rá, hogy még 
- hogy mondjam? - a félreértések vagy a gyengébbek kedvéért minden egyes 
megszólalásomban külön hozzátegyem, hogy azt pontosan tudja és látja mindenki, 
hogy az idei 30 százalékos béremelés fedezete benne van a költségvetésben. Nem ezt 
veszélyezteti. Ez a törvényjavaslat arról szól, amit egyébként Vadai Ágnes egészen 
gyorsan és jól megfogalmazott: az derült ki önöknek is, hogy önök 50 százalékos 
béremelést terveztek a mai bázison, a mai fizetésen. Ha ez az életpálya és 
illetményrendszer hatályba lépne január 1-jével, akkor az új életpálya és 
illetményrendszer miatt is kapnának még pluszpénzt emberek, nem is kevesen, mert 
a maihoz képest egy elvileg - egyébként általunk is - jobbnak és igazságosabbnak 
tartott illetményrendszer lenne, és kumuláltan jönne rá minden évben az 5 százalékos 
emelés (Dr. Vadai Ágnes: Így van.), ami a végén akár 60-70 százalékot is jelenthetne 
2019. január 1-re. Sőt nemhogy 60-70-et jelenthetne, hanem minimum annyit 
jelentene az állomány egy jelentős részénél, és erre nincs pénzük.  

Én azért nem kívánnék azon túl, hogy azt az egyet szeretném tisztázni elnök 
úrnak is, soha nem mondtam, hogy nem lesz 30 százalékos béremelés, én csak ezt 
állítottam, és ebben pedig igazam van. (Dr. Vas Imre: Mi ezt hallottuk.) Hogy mit 
akart hallani a képviselő úr, az egy dolog.  

Egyetlenegyet nem tisztázott ez a törvényjavaslat most sem, és ezt szeretném a 
bizottság figyelmébe ajánlani, a saját lelkiismeretem megnyugtatása kedvéért is 
jegyzőkönyvbe mondani: ez a törvény egy betűt nem tartalmaz az 5+5+5+5 százalékos 
béremelésről, egy betűt sem. Ez a törvényjavaslat - itt van előttünk - továbbra is csak 
a 30 százalékos, idén kapott béremelést garantálja, az összes többit 
sajtóközleményekből, miniszteri, államtitkári és kormányszóvivői tájékoztatókból 
lehet tudni. Nincsen törvényi alapja, illetve bocsánat, a költségvetés indoklásában 
van, de az indokolás, mint tudjuk, nem normatív dolog. Benne van egy közös 
kasszában a jövő évi miniszterelnökségi fejezeten belül sok minden mással együtt, és 
annak az indoklásába, illetve talán még ennek a törvénynek is az indoklásába 
beleírták, de a normaszövegben ilyen, államtitkár asszony, hogy utána négy éven 
keresztül 5 százalékkal fogják emelni a bért, ebben a törvényjavaslatban nincs; ebben 
annyi van, hogy egyszer 30 százalékkal meg fogják emelni. 

Én akarom hinni, hogy a Belügyminisztérium ezért harcol, csak tudja, itt a 
parlamentben az számít, ami bele van írva a törvénybe, és a plusz, összességében 20 
százalék a következő négy évben nincs a törvényjavaslatban benne, nincsen benne. 
Attól félek, hogy megváltozik akár az ország gazdasági vagy bármilyen más 
körülménye, és a Belügyminisztériummal és a belügyminiszterrel személy szerint 
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majd pontosan az NGM szomorú ábrázattal fogja közölni, hogy hát, gyerekek, sajnos 
még sincs pénz a plusz 5 százalékra, ellenben nincs is törvényben, tehát ezzel olyan 
nagy problémát nem fognak okozni. És akkor a kettő együtt, hogy négy évre 
befagyasztják a jelenlegi rendszert és nem adják meg a további 5-5 százalékot, azért 
komoly feszültséget fog okozni a rendszerben, azt gondolom, ráadásul nem az lesz, 
amit önök mondtak.  

Nagyon egyszerűen még egyszer összefoglalva: szerintem fontos lenne a XIII. 
fejezet megjelenítése - értem, hogy miért nem jutunk előrébb -, mert az „e törvény 
szerint” kifejezés, államtitkár asszony, az átmeneti rendelkezéseket is jelenti. Tehát én 
most jogászilag mondom, nem a törvény tartalmi részére. Ha én azt mondom, hogy az 
e törvény illetményére - nem az illetménytáblát írja - jogosult részei 2019. január 1-jét 
követően lesznek hatályosak, az a rossz hírem van, hogy az az átmeneti szabályokra és 
az illetményre vonatkozik. Tehát a mi megítélésünk szerint normavilágosság 
szempontjából ez nem jó, ezért lenne jó világossá tenni ezt a dolgot. 

Kettő. Ebben a törvényben legalább - a fideszes képviselőtársaim is tudják - 
egy betű sincsen arról, hogy plusz 5-5-5-5 százalék emelés lesz; ebben csak annyi van, 
hogy 30 százalékos emelés lesz idén, amit én elhiszek, és biztos vagyok benne, hogy 
meg is fognak kapni a kollégák, akik ott dolgoznak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kedves Alelnök Úr! Mindannyian parlamenti 

képviselők vagyunk. Ha egy törvény kerül elénk vagy egy javaslat, és abban fontosnak 
vélünk valamit, akkor ezt úgy fejezzük ki, hogy módosító indítványt terjesztünk elő az 
illető kérdésre. Ha nem terjesztünk elő ilyet, akkor ugyan mondhatjuk azt, hogy 
fontos, de mégse fontos, mert nem terjesztettük elő. (Dr. Vas Imre: Annyira mégse 
fontos.) Annyira még se fontos, mert annyira nem vettük a fáradságot, hogy 
összeírjunk egy fél A4-es anyagot arról, hogy mit akarunk kifejezni. Tehát fontos 
bizonyára, de annyira nem, hogy vette volna valaki a fáradságot, hogy egy ilyen 
módosító indítványt előterjesszen szabályszerűen. Egyébként bizonyára Harangozó úr 
is tudja mint jogász, hogy a módosító indítványok előterjesztésének vannak szabályai, 
amelyektől ő nem tekinthet el; eltekinthet, csak akkor nem jár el helyesen. 

A helyzet az, hogy módosító indítvány ehhez a javaslathoz egyáltalán nem 
érkezett, viszont az kétségtelen, hogy én igyekeztem pontosan megfogalmazni, hogy a 
miniszteri meghallgatáson és más megszólalásokban Harangozó alelnök úr mégiscsak 
olyat sugallt, ami kapcsán engem számos megyei rendőrparancsnok felhívott, és 
kérdezte, hogy igaz-e Harangozó úr állítása, miszerint a 30 százalékos béremelés is 
elmarad. Tehát én azért mondom, hogy legyünk óvatosak, mert a végén, amikor 
egyébként a 30 százalékos béremelés megvalósul, az, aki ezért aggódott rendőr, 
levonja a konzekvenciát, hogy kinek lehet hinni és kinek nem, és akkor a hitelességet 
jelentősen rombolja, hogy most elkezdtek aggódni azért, mert Harangozó azt sugallta, 
hogy az egész elmarad, mert itt úgy fogalmazott ön szó szerint a miniszter 
meghallgatásán, hogy a belügyminiszter és a Belügyminisztérium átverte az 
állományt, mert nem lesz béremelés, miközben lesz.  

Így azt gondolom, igazából a részletes vita első szakaszát - ha még valaki kíván 
hozzászólni, természetesen lehet - lezárnám, és döntünk arról, hogy a házszabály 
44. §-ának (1) bekezdése szerint alkalmasnak tartjuk-e a javaslatot. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs más hozzászólás, akkor szavazunk. 

Határozathozatalok 

Ki az, aki alkalmasnak tartja a javaslatot? Tehát a megfelelőségről kell 
szavaznunk. (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem tartja alkalmasnak? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  
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Miután nem érkezett módosító indítvány, ezért a részletes vita utolsó szakasza 
következik, amelyben lezárjuk a részletes vitát. 

Egyetért a bizottság azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 6 igen. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem. Nulla 
tartózkodás mellett a részletes vitát lezártuk.  

A részletes vitáról szó bizottsági jelentés, amely azt tartalmazza, hogy 
lefolytattuk – azt az egyszerű tényt, mert egyébként nincsen módosító indítvány -, két 
mondatra szorítkozik. Elfogadjuk-e? Ki az, aki elfogadja a bizottsági jelentést? 
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem fogadja el? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottsági jelentést elfogadtuk.  

Kívánunk-e ehhez előadót állítani? Azt javaslom, hogy ne állítsunk előadót. 
Elfogadja ezt a bizottság? (Szavazás. - Dr. Vadai Ágnes: A bizottság tekintélye 
érdekében, illetve a BM tekintélye érdekében.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag úgy 
döntött a bizottság, hogy nem állít előadót.  

Így a helyzet az, hogy nagyon szépen köszönjük a munkát, ezzel végeztünk is. 
Köszönöm szépen.  

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról 
szóló T/4972. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-
45. §-a alapján) 

A következő napirendi pont a hadigondozásról szóló 1994. évi törvény 
módosításáról szóló javaslat.  

Köszöntöm az előterjesztőt, L. Simon László képviselőtársunkat és Vargha 
Tamás államtitkár urat.  

A részletes vita első szakasza következik a házszabály 44. §-a alapján. Kíván-e 
valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván senki hozzászólni. Akkor 
lezárom a vita ezen szakaszát. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdése a) és b) pontjainak. (Szavazás.) 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag a bizottság ezt elfogadta. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Ebben egy módosítónk van, 
Kulcsár Gergely és Szilágyi György képviselőtársunk módosító javaslatáról kell 
döntenünk.  

Van-e az előterjesztőnek hozzáfűznivalója?  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztők az előttünk fekvő módosító indítványt nem 
támogatják. Azért nem támogatják, mert ugyan mi is örülnénk, ha 30 százalékról 50 
százalékra lehetne emelni ezt a rátát, de minthogy nem tudjuk, hogy ténylegesen hány 
embert érint a jogszabály-módosítás, ezért ezt előre nem kívánjuk meglépni. 
Amennyiben a későbbiek során tisztán látjuk már, hogy mennyi jogosult van, illetve 
mennyien fognak élni a lehetőséggel és igényelni ezt a nyugdíj-kiegészítést, akkor 
vissza lehet térni. Most azt gondoljuk, hogy maradjunk annál a változatnál, amit 
beterjesztettünk. Köszönjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó alelnök úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Erős érvek voltak az államtitkár úrtól. Nem tudom, akkor mi alapján 
terjesztették be ezt a törvényjavaslatot, ha nem tudják, hogy hány embert fog érinteni. 
(L. Simon László: Nem ezt mondtam!) Ezt mondta szó szerint, nem tudják, hogy 
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hány embert fog érinteni. Nem volt olyan régen, olyan 40 másodperce. A céllal 
mindenki egyetért, ezt világossá tettük az általános vitában is, de azért az döbbenetes, 
hogy kormánypárti képviselőként, államtitkárként, a Miniszterelnökség 
államtitkáraként ezt mondja itt. De mindegy, tegyük félre, mert nem kötözködni 
akarok. (L. Simon László: Hát akkor mit? - Dr. Vadai Ágnes: Elnök Úr! Van itt a 
bizottságnak egy rendje, a múltkor figyelmeztetett bennünket.) 

 
ELNÖK: Bizony! (Dr. Vadai Ágnes: Bizony!) Irgum-burgum, szeretnék 

mindenkit figyelmeztetni arra, hogy ez egy honvédelmi bizottság, itt az ilyesmit álljuk, 
tehát a fölösleges provokációnak nem ülünk fel, sem a hadszíntéren, sem sehol se. 
Egyébként pedig teljesen… (L. Simon László dr. Vadai Ágnesnek: Én sem szóltam 
közbe, képviselő asszony!) Állj! A magántanácskozmányt azonnal be kell fejezni! 

Magam is fel vagyok háborodva, hogy az előterjesztő felkészületlenül nem 
vágta ki azonnal, hogy biztosan tudjuk, hogy ennek alapján 22 315,5 előterjesztés és 
igény fog érkezni. Hiszen ez a minimum, hogy egy ilyet elvárjunk. 

Egyébként - csak segítek, mert korábban is szó volt erről - durván 20 és 30 ezer 
közé tehető azoknak a száma sacc per kábé, akik egyébként jelentkezhetnek erre. De a 
plusz-mínusz 10 ezer elég sok tud lenni.  

De természetesen alelnök úr folytathatja. És, képviselőtársam, az ilyen típusú 
provokációkat bírni kell. (L. Simon László: Bírom, elnök úr, köszönöm.) Köszönöm 
szépen.  

Alelnök úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon kedves, 

elnök úr. Én sokkal jobban örültem volna… - nem tudom, elnök úr előterjesztője 
egyébként a javaslatnak, mert azt nem figyeltem. 

 
ELNÖK: Mélyen támogatom. És biztos vagyok benne, hogy 26 312 vagy 3 fog 

beérkezni.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Merthogy legalább 

nagyjából tudott valamit mondani, csak erre próbáltam felhívni a figyelmet, az 
előterjesztő meg ezzel érvelt. Tehát én csak erre akartam felhívni a figyelmet, hogy ez 
elég gyenge érv.  

Ami viszont a módosító javaslatot illeti. Azért nem tudjuk ebben a formában 
támogatni - és ha az előterjesztő támogatta volna, mert erre is láttunk volna akár 
esélyt, hiszen aki ezzel az üggyel foglalkozik és szeretne ezeknek az embereknek az 
életén segíteni, az belátja, hogy 8500 forint havi juttatás nem nagyon fogja megoldani 
ezeknek az embereknek az életében a sérelmeket sem meg a problémákat sem. Ennek 
természetesen nem az az oka elsősorban, hogy 30 vagy 50 százalék, mármint hogy 
minek a 30 vagy 50 százaléka, tehát az, hogy a minimálnyugdíj az olyan alacsony, az 
elmúlt öt évben sem lett egy fillérrel sem emelve, amihez kötve van ez az ellátás. De 
pont arra szerettem volna felhívni a figyelmet, és indokolni, hogy így, ebben a 
formában miért nem tudjuk támogatni, mert én egyre szerettem volna felhívni a 
figyelmet az általános vitában is, hogy nagyon dicséretes és támogatott és 
megszavazandó a hadiárvák járadéka és a hadigondozott családtagok járadéka, de ez 
a törvény arról is szól, és ma meg arról nem tudunk beszélni, hogy a ma ilyen szörnyű, 
tragikus körülmények közé kerülő hadiárvákkal és hadiözvegyekkel, hadi 
családtagokkal mi a helyzet. Az a helyzet, hogy ők is ezt a 8500 forintot fogják kapni. 
(L. Simon László: Nem.) Jó.  
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ELNÖK: A provokáció bírása az államtitkárokra is vonatkozik! (Derültség.)  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Tehát mi csak azt 

szerettük volna javasolni, hogyha ez átment volna - és csak azt szeretném 
megindokolni, hogy miért nem támogatjuk igennel -, hogyha egyébként ennek a 
törvénynek a 15. §-ában is átvezetnénk ezt az ellátási formát, és a jelenleg ilyen 
helyzetbe kerülő családokat is legalább ugyannyival támogatnánk, mint a korábbi 
háborúk hadigondozottait, családtagjait, hadi gyámoltjait, hadiárváit. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót, képviselőtársam.  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ugyan nem 

szabályszerűen az államtitkár úr közbevágott, de az én emlékeim szerint is a jelen 
helyzetben azok, akik például a Magyar Honvédség kötelekében bármilyen balesetet 
szenvednek, és annak sajnos az a következménye, hogy meghalnak, ott másfajta 
módon történik a juttatások adása azonkívül, ami a törvényben meg van határozva. 
Ott is lehet többet adni, mert mindig lehet többet adni, mert megfizethetetlen és 
pótolhatatlan a veszteség, de ha jól emlékszem, és majd államtitkár úr nem szóval, 
mert az tilos, de egy bólintással jelzi… 

 
ELNÖK: Nem, csak ha rajta van a sor, akkor szólhat. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De bólintani bólinthat. Az új típusú 

konfliktusoknál ilyen típusú veszteséget szenvedett családok esetében másfajta 
járadék, juttatás van, másfajta figyelem van. Ezenkívül, és ezt szeretném 
hangsúlyozni, és úgy tudom, hogy a honvédelmi tárca folytatja azt a gyakorlatot, hogy 
a katonaárvák, -özvegyek esetében plusz karitatív tevékenységet és segítséget is nyújt 
18. életévük betöltéséig, és a hadkiegészítő parancsnokságok figyelemmel kísérik 
ezeknek a gyerekeknek és a családoknak a sorsát. Ez egyébként kormányokon átívelő, 
igazi nemes dolog volt.  

Mindazzal együtt mi nem támogatjuk ezt a javaslatot, de szeretném tisztázni a 
jegyzőkönyv kedvéért, hogy a Magyar Honvédség kötelékén belül elhalálozott katonák 
családjairól, családtagjairól a magyar honvédség és a magyar állam töretlen módon - 
és, remélem, ez a gyakorlat folytatódni is fog - mindig gondoskodott, és figyelemmel 
kísérte ezeknek a családoknak a sorsát.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Kormányálláspontot nem, tárcaálláspontot tudok mondani. Mondanék még egy érvet 
a nagy vitát kiváltó első érv mellett, hogy most miért maradjunk az eredeti javaslatnál 
és az eredeti javaslatban szereplő 30 százaléknál. Ez egy komplett rendszer, a 
hadigondozásról szóló törvény alapján a Hadigondozottak Közalapítványán keresztül 
kapják az ellátottak, hadiárvák, hadirokkantak és hadiözvegyek, mintegy 6 ezren az 
ellátást, és minden esetben - ahogy ezt alelnök úr is megfogalmazta - a mindenkori 
minimumnyugdíjhoz kötött százalékban van kifejezve. Tehát ha ehhez hozzá 
kívánunk nyúlni, akkor az egész rendszerhez kell hozzányúlnunk. És csatlakozom 
államtitkár úrhoz mint előterjesztő, aki azt mondta, hogy most ne, hanem egy későbbi 
időpontban tárgyaljuk ezt komplexen. 
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És valóban, ahogy képviselő asszony ezt megfogalmazta, illetve renden kívül én 
is jeleztem, a ma balesetet szenvedett vagy hősi halált halt katonák a honvédek 
jogállásáról szóló törvény alapján részesülnek ellátásban, és ez egy jóval magasabb, 
többmilliós összeg. Egyetlen példát hadd mondjak: az özvegy az elhunyt katona 
képzeletbeli nyugdíjkorhatárt elérő évig kapja a fizetést, utána pedig járadékként a 
saját élete végéig ugyanezt az összeget. Tehát egészen más összegekről és más 
rendszerről beszélünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Sőt, de javítson ki, államtitkár úr, hogyha tévedek, az árvák esetén 

egyébként, ha valaki sima árvaságra jut, akkor is kap támogatást, és arra jön rá, ha 
hadiárva. Úgy értem, hogyha ma valaki hadiárvaságra jut, mert az édesapja, 
édesanyja hősi halált halt vagy halálos balesetet szenvedett, akkor neki jár az alap 
árvatámogatás és arra jön rá még ez.  

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Így van. És 

gondoskodunk róla. (Dr. Vadai Ágnes: Árvák karácsonya.) Az árvák karácsonya, 
amin, azt gondolom, képviselő asszony államtitkárként szintén részt vett. 

Egyetlen esetben vonatkozik - még egy mondatot - a hadigondozotti törvény 
mai eseményre, ha egy második világháborúból itt maradt, fel nem robbant lőszer 
felrobban és sérülést vagy halált okoz, akkor a hadigondozotti törvény alapján kell 
eljárni. De ez az egyetlen eset, és erre évek óta, hála istennek, nem volt példa. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. L. Simon képviselőtársam! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Próbálom azt a metódust követni, ami itt a bizottságban zajlik, és még azt a kettős 
mércét is méltósággal fogadom el, hogy én nem szólhatok közbe a gomb megnyomása 
nélkül, de mindezt a gomb megnyomása nélkül szóvá teheti képviselő asszony. Tehát 
ez így rendben van… (Dr. Vadai Ágnes: Ne kritizálja az elnök urat!) Nem, az elnök 
urat egy szóval nem kritizáltam, képviselő asszonyra reflektáltam. És mindezt a férfi 
és nő közötti (Dr. Vadai Ágnes: Nem kell!) különbség jegyében, udvariasságként 
jelezve el tudom fogadni képviselő asszonytól. (Dr. Vadai Ágnes: Jó, én itthon 
vagyok, ön vendég.) Láthatólag ez egy gyakorlat.  

Még azt is nagy-nagy tapasztalatként élem meg, minthogy először veszek részt 
a Honvédelmi bizottság ülésén, hogy az előző napirendi pontnál és itt is olyan 
dologról vitatkozunk, ami nem kellene, hogy a vita tárgya lehet. Részletes vita van, 
nem is arról beszélünk, ami a módosító indítványban van, még csak arról sem 
beszélünk, ami a törvényjavaslatban van, hanem valami egészen másról beszélünk, 
ami ennek a törvényjavaslatnak nem tárgya. Legyen! Az előző napirendi pontnál is 
élveztem, hogy képviselőtársaim úgy folytattak le részletes vitát, hogy nem volt 
módosító indítvány, tehát igazság szerint nem lett volna miről vitatkozni, de ha itt így 
megy, akkor ehhez ragaszkodunk, megértettem, elnök úr, az utasítást. 

Mindesetre azt szeretném mondani Harangozó képviselő úrnak, hogy - 
szerintem - teljesen világosan fogalmaztam, hiszen azt mondtam, hogy nem tudjuk 
pontosan azoknak a számát, akik egyébként majd a későbbiekben ezt igénylik. Tehát 
nemcsak arról van szó, hogy a mennyi a jogosultak száma, mennyi az az ember, aki 
érintett az üggyel, hanem az, hogy ezek közül hányan fognak élni a lehetőséggel. 
Tehát kár így sértegetni akár engem, akár a kormányoldalt, hiszen a 
törvényjavaslatból, ha a képviselő úr olvasta volna, ön számára is világos lenne az, 
hogy lehet élni a lehetőséggel. Ráadásul ezzel a törvényjavaslattal azt a lehetőséget is 
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megnyitottuk, hogy Magyarország jelenlegi területén kívül élő egykori hadiárvák vagy 
még most is élő, de hadiárvák igényelhessenek támogatást. A 7. § azt is rendezi, hogy 
ők egyébként, akiknek Magyarországon nincsen állandó lakcímük vagy tartózkodási 
helyük, milyen módon tudják kérelmezni Budapest Főváros Kormányhivatalánál ezt a 
pluszforrást. Éppen ezért, minthogy nem tudjuk, hogy mondjuk, Erdélyből hányan 
fognak élni ezzel a lehetőséggel és igényelni a támogatást, nem tudjuk azt 
megmondani, hogy ténylegesen mennyi pénzt fog a költségvetésből ez igénybe venni. 
Szerintem ez teljesen normális dolog, ezen nem érdemes túl sokat polemizálni meg 
egymást sértegetni. Éppen ezért mondtam azt, hogy nem tudjuk, ténylegesen mennyi 
pénzt fog igénybe venni, és hogy van-e arra módunk, lehetőségünk, hogy a tervezett 
összeget még emeljük. 

Egyébként ez a 8500 forint, tisztelt képviselő úr, pont 8500 forinttal több 
annál, mint amennyit önök javasoltak, tehát ezt sem kell azért kicsinyelni vagy 
lebecsülni. Szerintem azt kell értékelni, hogy itt bizony összeálltunk néhányan 
képviselők, Vargha Tamás, Lázár János és a többi, és ezt az ügyet fontosnak tartottuk. 
(Dr. Vadai Ágnes: A nagy csapat!) Mondhatom, képviselő asszony? 

 
ELNÖK: Önnél van a szó! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Értem, értem, csak a képviselő 

asszony itt közben magánműsorszámot ad elő.  
 
ELNÖK: De mi ezt szeretjük. (Derültség.) Mit is csinálhatnánk mást? 
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Igen, igen. Tehát néhány 

képviselőtársunkkal összeálltunk, ezt az ügyet fontosnak tartottuk, és 
törvényjavaslatot nyújtottunk be. Egyébként pedig bármilyen jobbító szándékú 
módosító indítványt szívesen vettünk volna, de nem érkezett, csak ez az egy módosító 
indítvány, tehát erről az egyről tudunk beszélni. Ezt pedig nem azért, mert nem 
örülnénk annak, ha több pénzt tudnánk ráfordítani, de a jelenlegi körülmények között 
nem tudjuk támogatni. Köszönöm. 

Határozathozatalok  

ELNÖK: Stimmel. Tényleg, egyébként az ügy nagyon jó és dicséretes, és valaki 
a korábbi korok politikai vezetése helyett is becsületbeli ügynek tartja azt, hogy ezt a 
dolgot fel kell vállalni azokkal szemben, akik egyébként az életüket kockáztatták vagy 
adták Magyarországért. Az élet olyan bonyolult. Azt akartam mondani, tudja, mint 
egy halom hasított fa, hever egymáson a világ; ezt egy költőnek nem is kell 
mondanom. (Dr. Vadai Ágnes nevet.)  

Tehát az az igazság, hogy minden képviselő arról beszél, amiről akar, nem 
tudunk ezzel mit csinálni. Most őszintén! Viszont kétségtelen, hogy legalább jól 
érezzük magunkat. Tessék, a képviselő asszony kacarászik. (Dr. Vadai Ágnes: Olyan 
szórakoztató!) Na tessék, ez már valami. 

Tisztelt Bizottság! Engedve az előterjesztő nyomásának, szeretnék akkor 
dönteni a módosító indítványról. Ki támogatja a módosító indítványt? (Senki sem 
jelentkezik.) Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 7 tartózkodás és 1 nem támogatás mellett a bizottság a javaslatot nem 
fogadta el. 

Még most jön a lényeg! Maradjanak, mert előterjesztő nélkül megáll a munka! 
Most jön az, hogy lezárjuk-e a részletes vitát, tisztelt bizottság, erről is kell 
döntenünk. A múltkor úgy döntöttünk, hogy nem zárjuk le a részletes vitát, részben. 
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Ki az, aki támogatja, hogy lezárjuk a részletes vitát? (Szavazás.) Egyhangú.  
Ki az, aki elfogadja a bizottsági jelentést, lévén, hogy nem volt saját módosító 

indítványunk? Elfogadjuk a bizottsági jelentést a részletes vita lezárásáról? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Állítunk-e előadót, tisztelt bizottság? (Dr. Vadai Ágnes: Feltétlenül! Az elnök 
úr nem akar?) Szívesen veszem, ha a bizottságból valaki jelentkezik előadónak. Ha 
nem, akkor viszont nem állítunk ki előadót. (Jelzés nem érkezik.) Megállapítom.  

Nagyon szépen köszönjük a részvételt az államtitkár úrnak, képviselő úrnak, 
remélem, nem bánta meg. Sőt, jöjjön gyakrabban! (Dr. Vadai Ágnes: El se menjen!) 
Sőt, vallja be, államtitkár úr, hogy meg is tetszett ez az egész ügy, mert marad egyből.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Ha már esetleg egyszer nem leszek 

államtitkár, szívesen jelentkezem a bizottságba tagnak, ha ez mindig így megy. (Dr. 
Vadai Ágnes: Csak akkor, ha Kósa Lajos az elnök.)  

 
ELNÖK: Bizony! (L. Simon László közbeszólása. - Dr. Vadai Ágnes: Akkor én 

nem leszek tag!) Nem, szerintem azért bejutnak a parlamentbe. Ne legyenek ennyire 
kishitűek! (Derültség. - Dr. Vadai Ágnes: Én nem erre gondoltam!) Esküszöm, hét 
embert rábeszélek. (Dr. Vadai Ágnes: Én nem erre gondoltam!) Jó, másra 
gondoltunk. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. 
törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló T/5050. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. § alapján) 

Tisztelt Bizottság! Közszolgálati Egyetem. A részletes vita első szakaszát a 
házszabály 44. §-a alapján megnyitom. Kíván-e valaki szólni a vita ezen szakaszában? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem kíván senki szólni, akkor a vitát lezárom. 

Ki az, aki elfogadja, hogy a 44. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerint alkalmas az 
előterjesztés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem fogadja el? 
(Szavazás.) 2 nemmel, nulla tartózkodással a bizottság ezt elfogadta. 

Következik a részletes vita második szakasza, több módosító indítvány is van. 
Az 1. módosító indítvány Hiller István, Harangozó Tamás képviselőtársaink 

javaslata, amely összefügg egyébként a 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ponttal, tehát 
ezeknek a vitáját egyben folytatjuk le és szavazni is egyben fogunk róla. 

Harangozó úr kíván hozzászólni? (Dr. Harangozó Tamás jelzésére:) Először az 
előterjesztő, kormány. Tessék! 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönöm szépen. Most már mint államtitkár köszöntöm a képviselőtársaimat. Ezt a 
módosító indítványt, éppen azért, mert ellentétes a törvény egész szellemével, nem 
tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Harangozó úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Azért volt jó, mert így legalább tudja az ember, hogy mi a kormány véleménye. 
Nyilvánvalóan, ha azt mondaná a kormány, hogy egyébként maximálisan támogatja, 
hiszen Répássy Róbert gyakorlatilag ugyanazt akarja elérni, csak más megoldással, 
amit szerintünk nem jól tesz, de ugyanerre a problémára reflektál, ami az általános 
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vitában elhangzott, hogy az nonszensz, hogy egy törvénybe olyan bekerüljön, hogy az 
államtudományi oktatást, felsőoktatási tevékenységet kizárólag valamelyik egyetem 
végezheti. Persze lehet ezt viccesen meg cinikusan mondani, hogy akkor innentől 
kezdve - tök mindegy, Montesquieut vagy bárkit idéz - bárki mást a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen kívül nyilván azonnal el kell vinni, vagy le kell váltani, vagy 
visszavenni az egyetemi tanári kinevezését; ez a viccesebb megoldás.  

A kevésbé viccesebb meg az, hogy szerintem kifejezetten sértés is a meglévő 
állam- és jogtudományi karoknak és minden egyes embernek, aki ott végzett és ott 
oktat, hogy az államtudományt egyszerűen monopolizálni akarják. Most mélyebben 
nem megyek bele, hogy milyen egyetemre meg hogyan akarják bízni, de szerintem 
egyszerűen az élettől teljesen elrugaszkodott. 

Ami a beismeréssel ér fel, azt gondolom, az a 4. pontban Répássy Róbert 
képviselőtársunk javaslata, sőt államtitkár javaslata, aki pontosan ezt látva úgy próbál 
pontosítani, hogy a szakokon felsőoktatási tevékenység folytatása helyett az oklevél 
kibocsátásáról beszél, mert az, hogy melyik szakon milyen felsőoktatási tevékenységet 
tiltunk meg törvényben, talán még neki is egy kicsit sok volt.  

Nagyon szépen kérem a tisztelt képviselőtársaimat, no pláne azokat, akiket 
valamilyen oknál fogva - remélhetőleg azért, mert méltóak rá - egy állam- és 
jogtudományi egyetemen átengedtek, és még diplomát is adtak a kezükbe, hogy ezt a 
törvényjavaslatot ilyen formában ne támogassák, hanem támogassák a mi módosító 
javaslatunkat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kötelességem tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a 

Műszaki Egyetem, a Széchenyi Tudományegyetem, az ELTE, a Károli Gáspár 
Református Egyetem, a Szegedi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni 
Egyetem illetékes dékánjai egy együttes állásfoglalást juttattak el a bizottsághoz, 
amelyben közlik, hogy nem értenek egyet ezzel a javaslattal egyáltalán, mert azt 
gondolják, hogy a jogászképzés szervesen kapcsolódik az államtudományi képzéshez, 
és ebben ők folytatnak oktatást jó színvonalon, állításuk szerint. Azt gondolják, ezért 
nem helyes, ha egyetlen egyetem kapja az államtudományi és közigazgatási 
tudományok oktatásának jogát. És arra kérnek, hogy az állásfoglalásukat ismertessem 
a bizottsággal, illetve, hogy vonjuk vissza az előterjesztést. Ez nyilván félreértés, mert 
a dékánok nem tudják, hogy a bizottság nem tudja visszavonni az előterjesztést, 
bárhogy állam- és jogtudománnyal foglalkoznak? Zárójel bezárva. De ez nem olyan 
nagy baj, mert tévedni mindenkinek lehet. De a lényeg a lényeg, hogy nem értenek 
vele egyet az általam ismertetett dékánok. 

Kíván-e még valaki hozzászólni a vitához? (Nem érkezik jelzés.) Nem. Akkor 
szavazunk ezekről a módosító indítványokról, ugyanis egyben… (L. Simon László: 
Bocsánat!) Tessék! 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Azt hittem, elnök úr, hogy 

egyesével megyünk végig a módosító indítványokon. 
 
ELNÖK: Nem.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Akkor hadd mondjam 

tovább a véleményünket.  
 
ELNÖK: Egy pillanat, én ezt ismertettem. Azokat tárgyaljuk most egyben, 

amelyek kifejezetten ezzel a módosítással függenek össze, és aminél értelmetlen lenne 
pusztán az egyiket elfogadni, mert az koherenciazavart okozna.  
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L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Értem, de mégiscsak 

szeretnék egy mondatot mondani… 
 
ELNÖK: Persze, persze! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): …, ha lehetséges.  
 
ELNÖK: Abszolút! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Csak azért, mert egyrészt 

elnök úr idézte azt a dékáni levelet, amit én is ismerek, meg Harangozó képviselő úr is 
kifejtette az álláspontját. Tehát én azt gondolom, hogy azt a problémát érzékelte a 
kormány, amiről egyébként a dékánok is nyilatkoztak. Éppen ezért tudjuk majd 
támogatni Répássy képviselő úrnak a javaslatát, mert ez valójában azt a fölvetést, 
hogy az államtudományi képzés a jogtudományi képzésnek része kell hogy legyen 
valamilyen szinten, ezt kezeli Répássy képviselő úr módosító indítványa, hiszen azt 
mondja, hogy persze, lehessen ezeket a tárgyakat továbbra is tanítani, lehessen ezen a 
területen is tudást szerezni a jogi egyetemeken, de az oklevél az egy más kérdés, tehát 
hogy igenis legyen tisztán államtudományi képzés is, ami nem jogászképzés, hanem 
államtudományi képzés, ami az eredeti szándéka is volt a törvényjavaslatnak. Tehát, 
szerintem, ezt a problémát, ami egy jogos fölvetés, ami egy valóságos probléma, amire 
egyébként a múlt héten a sajtótájékoztatóján Lázár miniszter úr is reagált, azt jelezve, 
hogy a kormány egyébként akceptálja ezt a szempontot és komolyan veszi a dékánok 
véleményét, kezeli Répássy államtitkár úr módosító indítványa. Ezért indokolatlan 
támogatnunk Harangozó, Hiller képviselőtársaink módosító indítványát, viszont 
Répássy államtitkár úr módosító indítványát támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más hozzászólás Harangozó és Hiller 

képviselőtársaink által beadott összefüggő módosításhoz? (Nem érkezik jelzés.) 
Nincs. Akkor erről szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hat nemmel a bizottság nem támogatta. Így nemmel 
szavaztunk az 1., a 2., az 5., a 6., a 7., a 8., a 9., a 10. és 11. módosításokra.  

A 3. módosítás következik, Dúró Dóra, Mirkóczki Ádám és Farkas Gergely 
módosító indítványa. Nincsenek itt az előterjesztők. Kormány? 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Annyit tudok csak 

mondani - nem továbbvive ugyanazt a vitát -, hogy nem támogatjuk a módosító 
indítványt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem. Ki 

az, aki támogatja a módosítót? (Szavazás.) Egy. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hat nemmel a bizottság elutasította. 

Most jön a 4. módosítás, Répássy Róbert képviselőtársunk indítványa. 
Kormány?  

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Ahogy már az előbb 

jeleztem, ezt a módosító indítványt támogatjuk. Az indokokat elmondtam, még 
egyszer nem ismétlem meg.  
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ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki hozzá kíván szólni a vitához? (Nem érkezik 
jelzés.) Én kérdezni szeretnék, hogy pontosan értsem. Ez azt jelenti, hogy - mondjuk - 
a Széchenyi tudományegyetemen, Győrben valaki államtudományi stúdiumokat vesz, 
és ha oklevelet akar ebből csinálni, akkor el kell mennie diplomázni a Közszolgálati 
Egyetemre? 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Már az 

általános vitában is kifejtettük azt, hogy a kormánynak az az álláspontja, hogy a 
tudományok differenciálódása és az államigazgatás területén való utánpótlás-képzés 
érdekében az a célunk, az a szándékunk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen sok 
más speciális képzés mellett legyen államtudományi képzés. Ez az államtudományi 
képzés ugyanúgy a végén doktori címet is magában hordozó vagy viselő (Dr. Vadai 
Ágnes: Micsoda?) egyetemi diplomát ad. Tehát kettéválik ebben az értelemben az 
államtudományi és a jogtudományi képzés. Ugyanakkor akceptálva azt a felvetést, 
amit a dékánok megfogalmaztak, a kormány azért támogatja Répássy képviselő úr 
módosító indítványát, mert azt elfogadjuk teljesen természetesen, egy pillanatig sem 
megkérdőjelezve, hogy a jogi képzésnek része számos államtudományi stúdiumnak is 
a megtanulása vagy végigvitele. Tehát amikor valaki a Közszolgálati Egyetemen ezt a 
szakot elvégzi, akkor államtudományi szakot végez el. Tehát ez ebben az értelemben 
egy új szak létrejöttét jelenti, amely szakot kizárólag a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen lehet képezni.  

Vadai képviselő asszony, látom, hogy csodálkozik. Be kell járni a parlamentbe 
az ülésekre, és akkor tiszta lenne a dolog (Dr. Vadai Ágnes: Elnök úr!), tehát nem 
most kellene megismerkedni a problémával. Úgyhogy… 

 
ELNÖK: Folytassa, államtitkár úr! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök 

úr. És akkor világos lenne mindenki számára, nem most esne le, hogy miről is van 
szó. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Vas Imre képviselőtársunk! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A problémát azért orvosolja Répássy 

képviselőtársunk javaslata, mert ha valaki jogi egyetemre jár, mondjuk, tanul állam- 
és jogbölcseletet, de a diplomájába azt írják bele egyébként, hogy okleveles jogász. 
Tehát nem azt írják bele, hogy államtudomány és jogász vagy valami ehhez hasonlót, 
hanem azt, hogy jogász. Tehát ugyan tanulnak állam- és jogbölcseletet meg még 
néhány államtudománnyal kapcsolatos tantárgyat, de a végeredmény, amiből 
diplomát kapnak és amiből államvizsgáznak, az az, hogy okleveles jogász. És doktori 
cím viselésére jogosultak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Simon államtitkár úr - 

mint a kormány sok más tagja is - folyton meg van sértődve akkor… (L. Simon László 
közbeszólása.) Az előbb már szólt önnek elnök úr, hogy legyen szíves, ne folytasson 
velem (L. Simon László: Majd szól megint.) külön megbeszélést, csak ha szót kap. Én 
azt gondolom, hogy nem megsértődni kell, hanem megérteni azt, hogy ebben az 
ügyben láthatóan nincs egyetértés közöttünk. Még magam sem látom, hogy egyébként 
az államtudományi külön képzés miért is jelentene doktori címet. Én ugyanis jártam 
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jogi egyetemre, sőt van PhD-m is, sokat kellett dolgozni az egyikért és a másikért is, és 
nem nagyon látom, hogy ez az államtudomány e tekintetben… - szakmailag nem, 
politikailag persze értem, nyilvánvalóan a saját kádereiket próbálják csak és kizárólag 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen képezni. Szerintem, összességében az erre 
irányuló tevékenység, miszerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lesz itt a nagy 
utánpótlás, teljesen téves út, tehát ez egy teljes tévedés, és nagymértékben csökkenti 
az esélyegyenlőséget más egyetemekkel kapcsolatban, hiszen nyilván, ha önök 
kijelölik, hogy itt az államtudomány meg minden más tudomány, akkor ezt csak itt 
lehet képezni, az nyilván csökkenti azoknak az esélyeit, akik más egyetemekre és 
főiskolára járnak és megpróbálnak bejutni az államigazgatásba. 

Arról nem is beszélve, államtitkár úr, hogy - szerintem - nem államtitkári 
módosító javaslatokat kell beadogatni, mert ez is elég furán néz ki, hanem olyan 
törvényjavaslatot kellett volna benyújtani, ami gondol ezekre is. Szerintem, a dékánok 
nem ezt írták, a dékánok egészen mást írtak ebben a dologban, nem véletlenül azt 
kérték, hogy ezt az egész törvényjavaslatot ebben a formájában vonja vissza a 
kormány, vagy próbálja elérni a Honvédelmi és rendészeti bizottság, hogy azt vonják 
vissza.  

Az, amit a felsőoktatásban, különösen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
kapcsán csináltak, én mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt tanára azt 
tudom mondani, hogy katasztrofális, és szerintem, előrébb nem jutott ezáltal a 
rendszer. Tehát én azt nem látom, őszintén szólva, hogy ezzel, amit itt csináltak, jobb 
lett bármi az ebben a világban történő felsőoktatásban. Az, szerintem, egy nemes és 
támogatandó cél, mindig is az volt, hogy az átjárás erőteljesebb legyen vagy nagyobb 
legyen a nyitottság. De, szerintem, ezekkel a javaslatokkal meg a fenomenális 
ötleteikkel nem jutottak előrébb az államigazgatásban. És - őszintén szólva - azt 
gondolom, hogy Répássy államtitkár úrnak - ugyan képviselőként van ideírva, de 
mégiscsak államtitkár - a módosító javaslata meg azt mutatja, hogy igen szerény 
képességű emberek írogatják ezeket a törvényjavaslatokat a minisztériumokban, és 
azt hiszem, mivel ez politikai megrendelés, ezen még egy új államtudományi képzés 
sem fog segíteni, különösen akkor, hogyha önök fogják mindezt irányítani. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Az általános vitában foglalkoztunk már azzal, hogy miért is gondolja azt a 
jogalkotó, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi képzésének 
elvégzését a jogászokéhoz hasonlóan doktori cím megadásával zárjuk le. Miután a 
képviselő asszony nem volt ott… (Dr. Vadai Ágnes: Mert más dolgom volt.) Nyilván. 
Ha megengedi, akkor erről pár szót mondok, csak hogy érthető legyen. 

Azzal együtt én akkor is azt mondtam - Harangozó képviselőtársam ott volt 
végig a vitában, és éppen Bárándy képviselő úr egyébként megítélésem szerint jogos 
felvetésére reagálva mondtam el ezt a vita zárásakor -, hogy az egy legitim vita, 
szerintem érdemes róla akár a felsőoktatás-politika keretében, akár a tudomány 
világában szót ejteni, hogy egyébként azt az európai hagyományt és gyakorlatot 
követjük-e, ami többségében jellemző a nyugat-európai országokban: a jogi egyetem 
elvégzését követően magiszteri fokozatot adnak csak, és nincsen doktori cím. 

Hoztam példaként ott a vitában, emlékszik, képviselőtársam, hogy az 
osztrákok, akik köztudottan rangkórságban szenvednek, mindenkinek kiírják a neve 
elé a rangját, tudományos fokozatát, egyetemi végzettségét. Tehát, ha az ember 
bekapcsolja az osztrák televíziót, és ha ott egy közéleti ember megszólal, akkor nem 



24 

pusztán csak a nevét írják ki, hanem mindig ott van előtte valamilyen rang, titulus, és 
a névjegyükön is az a nagyon régi hagyomány van, hogy ezt fel is tüntetik. Mondjuk, 
amikor Viktor Klima volt a kancellár - azért mondom őt példaként, mert mindig 
élvezettel hallgattam a beszédeit -, akkor ott volt a neve előtt, hogy Mag., tehát 
Magister Viktor Klima, miközben Viktor Klima ugyanolyan jogi egyetemet végzett, 
mint az itt jelen lévő képviselőtársaim közül többen, de Ausztriában nem adnak 
doktori címet a jogi egyetem elvégzését követően. 

Arra is volt már példa, hogy valamilyen egyetem elvégzését követően évekkel 
vagy évtizedekkel később, utólag adták meg a doktori címet; ez a gyógyszerészképzés, 
amire példát hoztam. Az is, aki a hatvanas-hetvenes években végezte a gyógyszerészi 
egyetemet, visszamenőlegesen megkapta a doktori címet pár évvel ezelőtt, 
emlékeznek rá, képviselőtársaim, éppen az önök kormányzása idején, így jogosultak 
lettek az orvosokhoz hasonlóan doktori cím viselésére. Ez egy messzire vezető vita. 

Viszont, ha abból indulunk ki, hogy egyelőre ehhez nem nyúlunk, mi 
maradunk a magyar tradíciónál, és azt mondjuk, hogy az állam- és jogtudományi 
képzések esetében a doktori cím jár a diplomával együtt, akkor, ha ennek a területnek 
a szétválasztásával egy önálló államtudományi képzést indítunk, úgy ítélte meg a 
jogalkotó, hogy nem lenne célszerű tőlük elvenni ugyanannak a címnek a viselési 
jogát, mint ami egyébként - ahogyan Vas Imre képviselőtársam már jelezte - a jogi 
diplománál van, hogy jogász. Tehát ott viszont megmarad ennek a címnek a viselése. 

Én bölcsészként még azt is tudom mondani, hogy mi annak idején, az ELTE 
bölcsészkari hallgatóiként számtalanszor felvetettük - akkor még öt év volt a 
bölcsészkari alapképzés, négy és fél év volt a jogi képzés -, hogy ha a bölcsészkaron, 
mondjuk, az ember egyszerre elvégez két szakot, és lesz középiskolai tanár, akkor az 
benne van a diplomájában, master of arts az angol kifejezés, a jogászoknál viszont ott 
van a doctor iuris, tehát egy doktori címmel jár együtt. Hogy ez most jogos vagy nem 
jogos, ez egy nagyon messzire vezető vita. 

Az egyetemek átjárhatóságával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy először 
is számos olyan képzés van Magyarországon, amelyeket egy felsőoktatási 
intézményen visznek, és ezek között van olyan, amelyik tradicionálisan annak az 
eredménye, hogy viszonylag kis ország vagyunk, és bizonyos szakemberekre túl nagy 
számban nincs szükség, ezért nem alakult ki az, hogy két-három egyetemen képzik 
ugyanezt. Erre mondtam azt példaként, hogy ilyen az állatorvosképzés vagy ilyen az 
erdészképzés, évszázadok óta egy-egy egyetemen képzik ezeket a szakembereket. 
Igaza volt Bárándy képviselőtársamnak, hogy ott viszont nincsen jogszabály erejénél 
fogva garantálva a monopólium, viszont maga a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is azt 
mutatja, hogy olyan egyetemek, illetve főiskolák összevonásával hoztuk létre, ahol 
egyébként a képzésnek van monopóliuma, és ennek a képzési monopóliumnak van 
hagyománya is: lásd rendészeti képzés - Rendőrtiszti Főiskola; lásd honvédelmi 
képzés - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, korábbi katonai főiskola, és 
egyébként jól tudjuk, hogy Államigazgatási Főiskola is csak egy volt Magyarországon. 
Tehát nem véletlen az, hogy bizonyos képzéstípusokat, úgy gondoljuk, kifejezetten az 
állami szakember-utánpótlás képzésére tekintettel csak egy egyetemen képezzünk. 

Talán emlékeznek a képviselőtársaim az előző törvénymódosítási vitára, itt 
ráadásul vannak olyan szakok, amelyeknél még nemzetbiztonsági szempontok is 
figyelembe veendők, amiért kizárólag csak egy egyetemen akarjuk oktatni őket. 

Egyébként, képviselő asszony, az egyetemek közti átjárhatósággal 
Magyarországon évtizedek óta komoly probléma van, amiről megint érdemes lenne 
vitatkozni. Nem ennek a törvénynek a keretében, de azért egy megjegyzést hadd 
tegyek! Én ugyan csak két évet végeztem a jogi egyetemen, mert egyszerre három 
egyetemre jártam, és végül úgy döntöttem, a jogi egyetemet nem fejezem be, úgyhogy 
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így nem tartozom abba a nagyon fontos szakmai közösségbe, amibe önök tartoznak. 
Mindenesetre azt döbbenettel vettem tudomásul, hogy a bölcsészkari jeles 
filozófiaszigorlatomat a szegedi jogi egyetemen nem fogadták el, és újra kellett 
filozófiából szigorlatoznom, pontosabban ott kollokválnom.  

Tehát azért ilyen furcsa dolgok az ember életében vannak, és ez általános 
probléma ma Magyarországon, amit se a Magyar Akkreditációs Bizottság, se más nem 
tudott még megoldani. Ebben nyilvánvalóan benne van az egyetemeknek az a sajátos 
érdeke, ami a saját képzési struktúrájuk fenntartásában, a megfelelő hallgatószám 
megtartásában, tehát egyfajta belső legitimációban keresendő, hogy márpedig legyen 
az oktatóknak igazoltan elég elvégzendő munkájuk.  

Úgy egyébként a dékán urak levele is szerintem annál összetettebb, mint hogy 
pusztán csak szakmai kérdésként kezeljük; azzal együtt, hogy még egyszer mondom, a 
kormány a kérésüket akceptálva támogatja Répássy képviselőtársunk módosító 
indítványát. 

Nem gondolom, tisztelt képviselő asszony, hogy egyébként minden 
törvényjavaslat tökéletes lenne, azért van parlamenti munka, hogy módosítsuk őket. 
Répássy államtitkár úr nemcsak államtitkár, hanem képviselő is; amikor önök 
kormányoztak, az önök törvényjavaslataihoz is nagyon sok olyan módosító indítványt 
nyújtottak be a saját képviselőik, amelyekkel a kormány által benyújtott javaslatot 
akarták továbbcsiszolni, finomítani, még jobbá tenni. Nem szégyen szerintem, ha 
saját törvényjavaslataink még jobbá tételére törekszünk, tisztelt képviselő asszony, 
úgyhogy mi örülünk annak, hogy Répássy államtitkár úr képviselőként is aktív, 
dolgozik, és módosító indítvánnyal próbálja még jobbá tenni a kormány javaslatát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kíván-e még valaki hozzászólni a 

vitához? Formális volt a kérdés. (Jelzésre:) Harangozó úr következik. (Derültség.)  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. A 

kiselőadás előtt jelentkeztem még, elnézést! 
Az államtitkár úrtól szeretnék kérdezni, egy egyszerű kérdés, objektív. A 

törvény elfogadása, a jelenlegi szövegjavaslat elfogadása után formálisan maradnak-e 
állam- és jogtudományi karok a meglévő egyetemeken? Formálisan használhatják-e 
majd azt a nevet? Például a Pécsi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karánál, 
az almamáteremnél le kell-e majd létrával szedni a feliratot vagy nem kell leszedni 
létrával a feliratot ön szerint ezen törvényjavaslat alapján, ha oklevelet - még akár a 
Répássy-féle javaslat elfogadása után is - erről hivatalosan csak egyetlenegy egyetem 
adhat ki? 

Ez szerintem rá fog arra világítani, amiről mi beszélünk. Továbbra is azt 
állítjuk mi is, hogy nyilván minden forradalmi időszakban, forradalmi kormányok 
által óriási úttörő dolgok voltak itt ebben az országban, és akármelyik oldalról jött a 
forradalom, azt, hogy a tudomány tekintetében az Országgyűlés kezdjen el 
törvényjavaslatokkal kötelező dolgokat előírni, mi nem tartjuk jónak. Talán azért nem 
volt eddig államtudományi képzés - és tradíciója sincs, államtitkár úr -, mert a 
tudomány és maga az élet is úgy hozta, hogy ennek itt semmi értelme nincsen.  

Az értelmét látjuk: egy politikailag lojális, a kormányt mindenben kiszolgáló 
rektor alatt működő egyetem meg fogja kapni azt a kizárólagos törvény adta 
lehetőséget, hogy a jövő államigazgatási szakembereit az ő szája íze szerint oktassa, 
képezze és nevelje fegyelemre, ahogy nézzük azt az egyetemet. Szerintünk ez rövid és 
hosszú távon is problémát fog okozni a magyar államigazgatásban, de ez a mi 
magánvéleményünk. Az egyetlen objektív kérdésem az volt, hogy az állam- és 
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jogtudományi karok, mint olyanok, ezzel a névvel így, ahogy vannak, fennmaradnak-e 
vagy nem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Én nem olvasok a törvényjavaslatban olyan 
passzust, amely kötelezővé tenné az egyetemek számára azt, hogy a jövőben az 
„államtudományi” kifejezést a karjaik nevéből vegyék le. Teljesen természetesen, 
ahogy eddig, a jövőben is használhatják ezt a nevet, államtudományi típusú vagy 
tartalmú tárgyakat oktathatnak, annyi a dolog lényege, hogy kifejezetten 
államtudományi diplomát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a saját államtudományi 
képzésének a keretében fog tudni kiadni. Ez egy új szín, egy új szak, egy új végzettség 
lesz a magyar felsőoktatási kínálatban, és - ahogyan eddig is - az állam- és 
jogtudományi karokon hallgató diákok az egyetemi tanulmányaik elvégzése, a 
diplomamunkájuk megvédése, az államvizsgájuk után jogász szakképesítést, illetve 
jogász diplomát kapnak. Tehát nincsen ilyen típusú kötelezettség, hogy az 
„államtudományi” nevet el kellene hagyni a karoknak a nevéből. 

Egy dologra hadd térjek még ki, tisztelt képviselő úr, erről már részben 
vitatkoztunk az általános vitában is, akkor persze sokkal durvább hangnemben, és 
akkor abba az irányba ment el a vita, hogy már nemcsak az egyetemet minősítették 
képviselőtársaim, hanem azokat is, akik oda járnak. Itt most, hála a jóistennek, ebbe 
az irányba nem mentünk el, csak annyit mondott képviselő úr, hogy politikailag 
lojális egyetem; hogy a saját szájíze szerint tanítják és nevelik a diákokat. Én ezzel 
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy először is, nem gondolom, hogy lehetne 
olyan, hogy Magyarországon bármelyik állami támogatásból fenntartott felsőoktatási 
intézmény ne lenne lojális a magyar államhoz, annak mindenkori vezetőjéhez. Azzal 
együtt, hogy ez a lojalitás nem politikai lojalitás természetesen (Dr. Harangozó 
Tamás: De én meg erről beszéltem.), tisztelt képviselő úr. Ugyanakkor nem 
gondolom azt, hogy ezt a lojalitást félre kellene értelmezni, szerintem, nagyon helyes 
az, hogy az állami egyetemek vezetői számára fontos az, hogy ez az ország milyen 
irányba halad, hogyan kormányozzák és mi fog velünk történni a jövőben. És azt 
gondolom, hogy egy olyan egyetemen, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol 
egyébként a haza szeretetére és szolgálatára kell tanítani a fiatalokat, ott adott 
esetben negatívumként hoznánk ezt szóba. Egy katonát, egy rendőrt mire képzünk, ha 
nem a haza szolgálatára? Olyan emberek számára, akiknek arról fog szólni az életük, 
hogy a mindenkori rendőri meg katonai vezetéshez, beleértve a tábornoki kart, 
beleértve a honvédelmi minisztert, beleértve a belügyminisztert és ilyen módon a 
kormányt, ne az legyen a természetes, hogy a hazájukat szolgálják? Nem a dolgozó 
népet, tisztelt képviselő úr, hanem a hazájukat - „Hazámat szolgálom!” (Dr. 
Harangozó Tamás: A keményen dolgozó kisemberek?) Gondolom, Vadai államtitkár 
asszony sokszor hallotta pályafutása során ezt a formulát, hogy a „Hazámat 
szolgálom!”.  

A hazájához, a nemzetéhez (Dr. Harangozó Tamás: Ezzel nem is 
vitatkoztunk.), a mindenkori kormányához lojális, a hazáját szolgáló és szerető 
emberekre van szükségünk. És nem csak nekünk, önöknek is, tisztelt képviselő úr. És 
ha netalántán, ne adja a jóisten, de egyszer megint önök fognak kormányozni, akkor 
ugyanezt fogom elmondani, és azt fogom elvárni magyar állampolgárként a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen diplomát szerzett rendőröktől, katonáktól és az államot 
szolgáló tisztviselőktől, hogy egyébként lojálisak legyenek a kormányhoz, amelyik az 
én kormányom is, még akkor is, ha olyanok vezetik, akikre én nem szavaztam. 
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Szerintem, ez így normális, ez így tisztességes, és ennek így is kell maradni. És ha 
megnézi azt a köztisztviselői kart, amelyik a minisztériumokban dolgozik, akkor azok 
olyan emberek, akik évtizedek óta ott dolgoznak és szolgálták a mindenkori 
kormányt. Én, amikor kulturális államtitkár voltam, kivétel nélkül olyan 
főosztályvezetőkkel dolgoztam együtt, akik Hiller István minisztersége alatt lettek 
főosztályvezetők, és én egyetlenegy olyan főosztályvezetőt nem váltottam le, akit 
Hiller István nevezett ki, mert azt gondolom, hogy egy normális kormánytisztviselői 
pályának a derékba törése lenne az, hogyha politikai alapon kiváló szakembereket 
váltottunk volna le. És egyébként, ha megnézi a magyar államigazgatást, ez most is 
így van. (Dr. Harangozó Tamás: Jó, jó.) Csak azért szeretném ezt tisztába tenni, hogy 
önök ne jöjjenek azzal, hogy itt valami sértésként hozzák elő, hogyha egyébként lojális 
a kormányhoz… (Dr. Harangozó Tamás: Államtitkár úr, Patyi Andrásról beszéltem 
és az ő politikai elkötelezettségéről, nem az egyeteméről!) De nem lehet, hogy végig 
mondjam? 

 
ELNÖK: Alelnök úr! (Dr. Harangozó Tamás: Csak hátha nem beszél 

olyanokról, amikről nem volt szó!) Állj! Mindenkinek, államtitkárnak is joga van 
bármiről beszélni meg a képviselőknek is.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Persze! Azt mondták, 

hogy itt lehet értelmiségi vitát folytatni.  
 
ELNÖK: Abszolút! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Polemizálunk. Tehát én is 

akkor elmondom az álláspontomat, kifejtem a véleményemet. Én azt szeretném 
világossá tenni… (Dr. Harangozó Tamás: Csak ne adjon a számba olyat, amit nem 
mondtam, ennyit kértem.) Én nem adtam a szájába semmit sem, képviselő úr, isten 
ments, hogy én magának bármit a szájába adjak! (Derültség a kormánypárti 
képviselők oldalán.) Én pusztán csak annyit mondok, hogy ön azt mondta, a 
politikailag lojális egyetem a saját szája íze szerint képezi… (Dr. Harangozó Tamás 
nemet int.) Dehogyisnem! Fölírtam én… (Dr. Harangozó Tamás: Nem ezt 
mondtam.) …, föl szoktam írni. (Dr. Harangozó Tamás: A rektort mondtam.) Nem, 
nem, azt mondta, hogy a politikailag lojális egyetem. Visszanézheti majd a 
jegyzőkönyvben, mert én leírtam, amikor mondta, hogy tudjam pontosan idézni: 
politikailag lojális egyetem saját szájíze szerint képezi. És azt is mondta, hogy neveli 
az ott tanuló diákokat.  

Én elmondtam az általános vitában, itt is kénytelen vagyok elmondani, tisztelt 
képviselő úr, hogy azokat az embereket, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre 
jelentkeznek, azokat a fiatalokat, akik a pályájukat valamilyen módon a közszférában 
képzelik el, azokat mi ne sértsük meg, önök ne sértsék meg ezzel, meg a szüleiket se 
sértsék meg. Szükségünk van, nekünk is, önöknek is, mindenkinek, aki ezt az országot 
vezette, vezeti és vezetni fogja tisztességes és hozzáértő, egyébként a mindenkori 
hatalomhoz lojális szakemberekre. És ez így jó, ennek így is kell lennie. És ennek 
nagyon jó terepe lesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 

Az a baj egyébként a szocialistákkal, hogy itt van a fejükben, itt hátul, a 
tudatalattiban mindig ott motoszkál a Foxi Maxi és a miatta való lelkiismeret-
furdalás, és azt akarják elhitetni a magyar nyilvánossággal, hogy itt a Foxi Maxihoz 
hasonló egyetem jönne létre, de egyáltalán nem. Tehát ez a különbség egy 
demokratikus világnézet, egy demokratikus rendszerben való gondolkodás és - 
mondjuk - valamiféle más szocializáció között. (Dr. Harangozó Tamás az elnök felé 
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fordulva: Egy élmény volt. Viszontlátásra! - Feláll képviselői helyéről.) Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Képviselőtársam! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem vettem 

magamra a „szocialisták”-at, mert DK-s vagyok. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Azt az alelnök úr vette magára, és felpattant, és kiment. De nem ezért, 

hanem mert más dolga van.  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De azért azt szeretném jelezni, hogy mind az 

eddig itt ülő Harangozó képviselő úr… 
 
ELNÖK: Éppen távozó - jegyzőkönyv kedvéért. (Dr. Harangozó Tamás távozik 

az ülésről.)  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): …, Demeter Márta képviselő asszony, mind 

jómagam némiképp más világban szocializálódtunk talán, mint itt az ülő Fidesz-
KDNP-s képviselők egy része, ezt szeretném jelezni. (L. Simon László: Na!) Már csak 
a korunknál fogva is. Tehát ezt azért szeretném államtitkár úrnak jelezni. 

Az, amit ön elmondott a módosító javaslat kapcsán, szerintem, az egy nagyon 
értékelendő dolog, mert - szerintem - így kellene működni Magyarországon a 
dolgoknak. Csak, szeretném jelezni, államtitkár úr, hogy nem így működik, különösen 
az önök kormányzásának ideje alatt. És ha ön látta volna Firtl Mátyás képviselő úr 
arcát, amikor ön azt mondta, hogy meghagyta kulturális államtitkársága ideje alatt 
azokat az osztályvezetőket, akiket még Hiller miniszter úr nevezett ki, akkor én az ön 
helyében egy kicsit aggódnék, mert lehet hogy ennek feddés lesz a vége, mert 
láthatóan a Foxi Maxi-szellem inkább régebbi kollégáknál fogalmazódik meg.  

Szerintem, tegyünk egy-két dolgot itt tisztába a módosító javaslat kapcsán. 
Önök már ezt eldöntötték, tehát akármilyen javaslatokat is adunk be, ezt nyilván le 
szokták söpörni… (L. Simon László: Nem is adtak be!) De aki adott be, az összes ilyen 
javaslatot. Mi is adtunk már be, nem éppen ehhez a törvényjavaslathoz, máshoz, 
mindig lesöpörték, mert megvan az elképzelésük. (Demeter Márta távozik az 
ülésről.) És ez, azt gondolom, nyilván az önök felelőssége, majd egyszer ezzel szembe 
kell nézni. De azért én szeretném arra felhívni a figyelmet, és szeretném, hogy 
jegyzőkönyvben szerepeljen… 

 
ELNÖK: Minden szerepel a jegyzőkönyvben, amit mond, anélkül, hogy ön 

külön felhívná a figyelmet rá. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De az ön figyelmét hívom fel, hogy ez azért 

szerepelni fog a jegyzőkönyvben. 
 
ELNÖK: Akkor csak a jegyzőkönyvnek: Vadai Ágnes külön nagyon szeretné, ha 

szerepelne benne, minden mással együtt. Csak azért mondom, mert Harangozó is 
ezzel érvelt.  

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Így van. Bár a múltkor szerette volna, hogy 

valami ne szerepeljen, elnök úr, de azért szerepelt. Majd olvassa vissza annak az 
ülésnek a jegyzőkönyvét, ahol a házőrségről szóló beszámolóról tárgyaltunk, mert 
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volt, amit nem akartak leírni jegyzőkönyvbe, vagy próbálták elmismásolni, csak 
figyeltem. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy én mindig figyelek, akkor is, amikor 
ön azt gondolja, hogy nem figyelek, akkor is figyelek. (L. Simon László: Hoppá!)  

De visszatérve. Államtitkár úrnak… 
 
ELNÖK: Szeretném, ha a jegyzőkönyvben most az szerepelne, hogy juj! Ezt az 

elnök mondta, hogy juj! Csak hogy világos legyen. 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Államtitkár úrnak szeretném jelezni, hogy 

abban önnek teljesen igaza van, hogy egyébként, aki az államigazgatásban dolgozik, 
aki a Magyar Honvédségben dolgozik, a rendőrségnél dolgozik meg egyáltalán ebben 
az állami világban dolgozik, annak lojálisnak kell lennie a Magyar Köztársasághoz és 
annak törvényeihez.  

 
ELNÖK: Magyarország az országunk neve.  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Magyar köztársaság, mert az államformája 

még köztársaság. (Dr. Vas Imre: Magyarország köztársaság.) 
  
ELNÖK: Ne, ne, ne! Nem kiabálunk be! Folytassa, képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): De ez nem összetévesztendő - kinek 

Magyarország, kinek magyar köztársaság - a kormánnyal, tehát ez azért két 
különböző dolog. Az, hogy ebben látunk aggályos dolgokat - azt gondoljuk egyébként, 
hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen van egy ilyen tendencia -, nem azért van, 
mert mi mindig azt gondoljuk, hogy maguk gonoszak. Én egy percig se gondolom, 
hogy ön gonosz lenne, nem gondolom, még azt se gondolom, hogy annak ellenére, 
hogy fideszes, mindig mindenben csak a Fideszt akarja látni.  

De államtitkár úr, azért az elmúlt évek, hogy mondjam, tapasztalatai mégiscsak 
mást mutatnak. Önnek abban igaza van, és azt én elfogadom, hogy vannak olyan 
képzések, amelyeket speciálisan akár lehet, hogy a Rendőrtiszti Főiskolán vagy a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen kellett folytatni, például a titkosszolgálati 
képzést. Hozzáteszem, azért szeretném mondani, éppen most, a napokban került elő, 
hogy az Információs Hivatal a felsőoktatási intézményekben toboroz magának 
kollégákat - az Információs Hivatal mint titkosszolgálati hivatal -, tehát ez azt jelenti, 
hogy nagyobb a nyitottság annál, érzik annak szükségességét, hogy más 
egyetemekről, főiskolákról is kerüljenek be az Információs Hivatalba. 

Ezzel csak azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan ebben az ügyben - és fontos 
volt, hogy ön elmondta ezt a monológot, mert szerintem egyszer, ha már sokkal 
idősebb lesz, és már túl van ezen a politikai világon, akkor majd büszke lesz arra, 
hogy ön így gondolkodott. Ugyan nem így csinálják, és nyilván szélmalomharcot 
folytat akkor a saját kormányával szemben, mert nem így csinálják, de azért azt 
javaslom, hogy a rendőri és a katonatiszti eskü szövegét tanulmányozzák át, mert 
abban a hűség, a lojalitás a törvények megtartására vonatkozik, Magyarországra, a 
magyar köztársaságra vonatkozik, de semmi esetben sem a kormányra vonatkozik. 

Az, amiről ön beszél, hogy legyen itt majd egyszer egy olyan közigazgatási alap, 
emberalap - hogy akkor ezt értsük jól -, szerintem egy teljesen elfogadandó cél. Egy 
olyan gárdára van szükség, egy olyan, hogy mondjam, apparátusra van szükség 
Magyarországon, akik kormányváltástól függetlenül vinnék tovább a dolgokat. Én ezt 
maximálisan tudom támogatni, szerintem ezzel… (L. Simon László közbeszólása.) 
Hiába mondja az államtitkár úr, hogy most is így van, mert a nagy részében nincsen 



30 

így. Azt szeretném mondani az államtitkár úrnak, hogy ehhez nem elég a törvények 
módosítása, ehhez köz- és politikai megegyezés kell egyszer, hogy ez így történjen, és 
akkor szerintem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kapcsán se lesz ilyen probléma. 
(Kósa Lajos kimegy az ülésteremből.)  

 
(Az ülés vezetését Firtl Mátyás, a bizottság alelnöke veszi át.)  

 
Én akkor elveszítettem a hitemet ebben az egyetemben, tudja, államtitkár úr, 

amikor beintegrálták a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, mert mi, akik - már 
Vargha államtitkár úr elment, de biztosan a lelke mélyén ő is egyetért vele - azért 
ebben a világban szocializálódtunk akár államtitkárként, akár honvédelmi bizottsági 
tagként, akár azért, mert ott tanítottunk, fontosnak tartottuk, hogy a hadseregnek van 
egy saját intézménye, és megmondom őszintén, szerintem nagyon sokunknak, 
pártállástól függetlenül, fáj az, hogy ez nincsen, és onnantól kezdve nyilván nehéz 
szívvel tekintünk a Nemzeti Közszolgálat Egyetemre.  

Ezért azt gondolom, amit ön elmondott, abban nagyon sok igazság van, nagyon 
sok támogatandó dolog van, de a tendencia sajnos nem az. Remélem, egy nap 
egyébként ez lesz a közös megoldás, hogy pártállástól függetlenül olyan 
államapparátus tud létrejönni, ahol csak és kizárólag a törvények és a haza iránti 
lojalitás lesz a meghatározó. Köszönöm szépen. 

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm, képviselő asszony. (Kósa Lajos miközben visszajön az ülésterembe: 
Hohó!) Az elnök úr érkezik (Dr. Vadai Ágnes: Figyeltem ám, hogy elment az elnök 
úr!), de most éppen abban a helyzetben vagyok, hogy azért a sok megtartott 
főosztályvezetőért egyáltalán a szót visszaadjam-e a miniszterhelyettes államtitkár 
úrnak. Most természetesen a miniszterhelyettes úré a szó, hogy legyen szíves 
válaszoljon, azzal együtt, hogy én abban bízom, mégis egy olyan Közszolgálati 
Egyetem jön létre, amely valóban azt a célt szolgálja, hogy a nemzetvédelem területén 
- legyen az rendészet, legyen az honvédség, legyen az államigazgatás - valóban 
hazaszeretetre nevelő oktatás fog folyni, és valóban a hazát szolgálják, mint ahogy azt 
az előző, a háborúban elesettek, özvegyek, hadiárvák dolgában is megfogalmaztuk. 
Azok a katonák, mindegyik akkor a hazáért veszett, mert olyan képzésben részesültek, 
hogy nem azt vizsgálták, hogy ki, mit, merre, hanem a parancsot végrehajtották. Ezért 
kell rendre is tanítani azokat, akik ott vannak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 
hiszen jelenleg is katonai állományban vannak.  

A miniszterhelyettes úré a szó.  
 

(Az ülés vezetését Kósa Lajos, a bizottság elnöke veszi át.)  
 
KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Államtitkár 

úr! Köszönöm szépen. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Minthogy már rég nem a törvényjavaslat módosításairól vitatkozunk, ha lehet, akkor - 
főleg, hogy nálam már ott ülnek az előszobában egypáran - nem folytatnám ezt a vitát. 
Van láthatóan egy-két dologban közös alap. Szavazzunk, ha lehet, ezekről a 
módosításokról! Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár Úr! Jó, viszont én nem véletlenül 
tettem fel egy kérdést, tényleg érdekel a dolog, és azt szerettem volna kérni, hogy 
segítsen ebben eligazodni.  

Tehát, ha valahol a magyar felsőoktatásban államtudományokat hallgat valaki, 
akkor itt az átjárás meglesz, hogy - ön joggal mondta, hogy nem lett volna baj 
méltányolni a filozófiaszigorlatot és nem kollokválni még egyszer filozófiából. Tehát, 
mondjuk, ha állam- és jogtudományokat hallgatok, akkor utána, ha én szeretnék 
szerezni egy államtudományi oklevelet, akkor egyébként ezt méltányolják, hogy 
máshol én már hallgattam ilyen stúdiumokat, vagy akkor itt az átjárás valamilyen 
módon meg lesz oldva. Ugyanis a dékánok levele, amit kifogásolnak, az a teljes zárlat, 
azt feloldottuk, csak az átjárásról nem beszéltünk eddig. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Ennek 

a kérdésnek a rendezése nem ennek a törvényjavaslatnak a tárgya. Egyrészt van egy 
Akkreditációs Bizottság, vannak különféle ekvivalenciaszabályok, vannak egyetemek 
közötti egyezmények, és van egy meglévő gyakorlat.  

Hogy példát mondjak, hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül gyakorlat volt 
az - egyébként egy nagyon vitatott gyakorlat volt, ha visszaemlékeznek a 
képviselőtársaim -, hogy a Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után egyébként, ha jól 
emlékszem, a pécsi karon jogi diplomát lehetett szerezni. (Dr. Vadai Ágnes: Az 
ELTE-n is.) Az ELTE-n is volt? (Dr. Vadai Ágnes: Persze.) De nem volt mindegyik 
jogi karon ez a lehetőség meg, ha jól emlékszem; Pécsen meg az ELTE-n, kettőn volt 
meg, itt a kollégák segítenek. Pécsen biztos, hogy volt, arra emlékszem. Tehát a pécsi 
karon meg ezek szerint a budapesti jogi karon lehetett, már nem emlékszem 
pontosan, négy félévre emlékszem… (Közbeszólások: Négy év!) Négy év alatt volt? 
Nem, nem, az biztos, hogy nem annyi volt, Pécsen biztos, hogy kevesebb volt. Azt 
legfeljebb később emelték meg, ezért is volt nagy vita erről, és ugyanez volt az 
Államigazgatási Főiskola esetében is: egy sor államtudományi tárgyat már nem kellett 
hallgatni, és akkor ilyen rövidített képzéssel lehetett jogi diplomát szerezni. 

Ha megnézik, képviselőtársaim, a jogi egyetemek képzési rendjét, az sem 
egyezik meg mindenhol. Például, ha valaki a Károli Egyetemen vagy a Pázmányon 
tanul, akkor ott kánonjogot is tanulnak, és kánonjogot a többi egyetemen nem 
tanítanak. Tehát vannak különbségek, de ez mind olyan kérdés, amit nem ennek a 
törvénynek a keretei között kell rendezni, később kell ezt rendezni.  

Én annyit tudnék mondani egyébként, hogy nyilvánvalóan a törvény 
elfogadása után - először is ez nem azt jelenti, hogy most elfogadjuk a törvényt, és 
akkor szeptemberben már ilyen szak indul; annak van egy akkreditációs eljárása, 
össze kell rakni a képzési struktúrát, be kell vinni az Akkreditációs Bizottság elé és a 
többi. Tehát ez egy körülbelül egy évig tartó folyamat lesz, ha minden jól megy, akkor 
a jogalkotói szándék szerint 2016 őszén tud indulni az első ilyen tárgyú képzés az 
egyetemen. Ennek az akkreditációs eljárása során nyilvánvalóan a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem vezetése leül a felsőoktatási társintézményekkel, és például 
megbeszélik azt is, hogy ha, mondjuk, valaki jogi diploma után még államtudományit 
is szeretne külön szerezni - nem gondolom egyébként, hogy ez annyira életszerű -, 
akkor mi az, amit még kell tanulnia. Annak sokkal nagyobb a realitása, hogy, 
mondjuk, valaki elvégez két évet a jogi egyetemen, abbahagyja, és pár év múlva 
folytatja a tanulmányait, de ha azt mondja, hogy ő nem a jogi karon folytatja, hanem 
államtudományi képzésben szeretne részt venni, akkor bizonyos órákat, bizonyos 
stúdiumokat vagy bizonyos krediteket elfogadtat. Ezeknek egy jó esete egyébként, 
nem is kell, hogy feltétlenül szabályozott módon, hanem egyedi tanszéki vagy kari 
döntéssel is megoldható. Erre nagyon sok példát tudunk mondani. Én életem során 
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elég sok felsőoktatási intézménybe jártam, ezek közül, azt hiszem, hármat, de lehet 
hogy négyet el is végeztem. Tehát, mondjuk, kipróbáltam egypárszor azt, hogy hogyan 
kell bizonyos órákat elfogadtatni, hogy ne kelljen ugyanazt még egyszer hallgatnom. 
Volt arra példa, amikor ezzel kudarcot vallottam, lásd a filozófia, volt, ahol nem 
vallottam ezzel kudarcot. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem lesz probléma, de ezt 
nem a törvény keretei között kell rendezni.  

Egyébként, szerintem, ha már itt tartunk, az egész ügynek sokkal nagyobb a 
füstje, mint a lángja. Tehát valójában nem akkora probléma ez, mint amekkorának 
megpróbáljuk beállítani. Azt gondolom, Répássy képviselő úrnak a jogos módosító 
indítványa, amit én nemcsak mint a kormány képviselője, előterjesztő, hanem mint a 
felsőoktatásban valamennyire járatos ember is, erőteljesen támogatok, azt gondolom, 
hogy a méregfogát az ügynek kihúzta, és innentől fogva nem lehet probléma, és nem 
hiszem, hogy a magyarországi jogi karok, amelyek a rendszerváltozás után gomba 
módra kezdtek el szaporodni, különösebben hátrányba kerülnének ennek a 
törvénymódosításnak köszönhetően. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem véletlenül kérdeztem a dolgot, mert 

egyébként eleve a levelet aláíró dékánok által képviselt egyetemi karok színvonala is 
fölöttébb különböző. Tehát ez nem egy homogén csapat, csak cím szerint az, de 
egyébként az elismertséget tekintve óriási különbségek vannak.  

Ráadásul, engedje meg, hogy mint debreceni képviselő azt mondjam, hogy 
szeretném, ha arra külön figyelem lenne, és ezt nyomon fogom követni… - a Répássy-
féle módosítás nélkül a törvényjavaslat elfogadhatatlan lenne, szerintem. A Répássy-
féle módosító kifejezetten jobbá teszi, mert az viszont a többi egyetem, és ebben az 
ELTE is benne van és a mindenféle, számára rendkívül méltánytalan, hogy adott 
esetben magasabb tudományos fokozattal rendelkező oktatókat is eltiltok attól, hogy 
olyat oktasson, amit náluk alacsonyabb tudományos fokozattal rendelkező oktatók 
oktathatnak, mert ez csak helyfüggő. Tehát, szerintem, az alapjavaslatot ez teszi 
elfogadhatóvá. Én azt szeretném - és akkor erre majd külön figyelnék, igaza van, nem 
a törvény, csak, gondoltam, a szándékot legalább kipótolom -, hogy az ne 
fordulhasson elő, hogy valaki, mondjuk, az ELTE-n vagy a Debreceni Egyetemen 
államtudományt hallgat, abból nyilván valamilyen fokozatot is szerezhet, úgy értve, 
hogy kollokvál, szigorlatozik stb., és ha ő valóban el akar menni és szerezni akar egy 
államtudományi oklevelet, akkor ott ne lehessen átjárás, mindent kezdeni kell neki 
elölről, mert az rendkívül méltánytalan lenne, szerintem. Ha ez megvalósul, erre 
figyelni kell, akkor az jó, mert - szerintem - az erősíti a felsőoktatás átjárhatóságát, 
rugalmasságát. Remélem, hogy ez megvalósul, ezt nyomon kell követni.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Egy zárógondolatot 

mondhatok, elnök úr? 
 
ELNÖK: Mondjon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Én azt gondolom, 

egyébként alapvetően a végén mindent a piac fog megszabni. Most ne csináljunk már 
úgy, mintha jelen pillanatban egyébként a piac nem válogatna rendkívül erősen… 

 
ELNÖK: Nem! Én óvatos duhaj vagyok, és sok mindent láttam már. Biztos 

vagyok benne, hogy nagyon helyesen, előbb-utóbb bizonyos államigazgatási pozíciók 
betöltésénél megjelenhet az a követelmény, hogy egyébként államtudományi 
diplomája legyen az illetőnek. És ugyanúgy ezt be lehet szerezni, hogyha valaki jogász 
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és még egy ilyenre szüksége van, és éppen Szegeden vagy az ELTE-n szerzett jogi 
diplomát, elképzelhető, hogy arra azt mondja, hogy még két év alatt beszerez egy ilyet. 
Én csak ezt akarom biztosítani, hogy ne elölről kelljen neki kezdeni az egészet.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Jó, de ezt mondtam, hogy 

ennek a törvénynek a keretében kell rendezni.  
 
ELNÖK: Világos! Egyetértek. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Minthogy most egy szak 

létrejöttének a jogi feltételeit teremtjük meg, az később, a szak akkreditációja során 
fog kiderülni, hogy pontosan hogy fog kinézni ennek a szaknak a képzési hálója. 
Vannak olyan szakok, amelyeknek az indításához konkrét törvényi felhatalmazást 
adunk, vannak olyan szakok, amelyeknél egy általános jogi felhatalmazás elég ahhoz, 
hogy szakot indítsanak. Az egyetem vezetése összeül, azt mondja, hogy ilyen szakot 
szeretnék indítani - ilyen szakot tanítanak még másik három egyetemen, ez az 
akkreditációs eljárás. Vagy B variáció: azt mondja, hogy ilyen szakot szeretnék 
indítani, erre a felsőoktatási törvény számomra lehetőséget ad, ugyan ilyen szakot 
sehol még nem tanítanak, ezért létrehozom a képzési hálóját, az Akkreditációs 
Bizottság elé tárom, amennyiben az Akkreditációs Bizottság azt jóváhagyja, akkor 
megindítható a szak.  

 
ELNÖK: Világos! Nincs vita köztünk, ez inkább figyelemfelhívás volt.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Ezt túlbeszéltük, 

szerintem, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez nem probléma, csak ezt nem tudjuk 
megszabni. Ha ilyen szintű kérdéseket törvényben akarnánk rendezni, akkor a 
magyar joganyag kezelhetetlen lenne, szerintem. De csak óvatosan mondok ilyet, 
mert itt is komoly jogászok vannak PhD-val és minden egyébbel. (Dr. Vadai Ágnes: 
És akkor még nem is beszélve a komoly költőkről.) Ugye! (Dr. Vadai Ágnes: Ugye! 
Olvastam ám a verseit!) 

 
ELNÖK: Költőtárs, olvastam művedet - mondhatnánk. (Dr. Vadai Ágnes: 

Miért, ön egy költőtárs?) Ez csak így eszembe jutott. Igaza van egyébként.  
Tisztelt Bizottság! Répássy Róbert képviselő módosító indítványáról 

szavazunk. A jegyzőkönyv kedvéért szeretném megkérdezni, hogy az államtitkár úr 
kormány- vagy tárcavéleményt mond. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Tárcavéleményt mondok.  
 
ELNÖK: Támogatja? 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság 
ezt elfogadta. És így lezárult a módosító indítványokról való… (L. Simon László: Nem, 
még van egy.) Na, melyik? Van-e olyan módosító, amit tárgyalnunk kell és még nem 
tárgyaltuk? Itt a kormány is jelezheti. (Jelzésre:) A Hilleréké egyben ment, abban volt 
benne. Akkor megállapítom, hogy nincsen. 
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Tisztelt Bizottság! Lezárom a részletes vita utolsó szakaszát. Kérdezem, hogy 
döntésének megfelelően elfogadja-e a bizottság a részletes bizottsági vitát lezáró 
bizottsági javaslatot, tehát a bizottsági jelentésünket. (Jelzésre:) Tessék! 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): A bizottságnak nem lesz 

bizottsági javaslata?  
 
LABAN JÁNOS főtanácsadó, a bizottság titkára: A bizottsági módosító a 

részletes vitában Répássy képviselő úr módosítóját tartalmazza. Tehát a jelentés 
mellékletébe a támogatott Répássy-féle módosító külön bizottsági módosítóként kerül 
be.  

 
ELNÖK: Mi hiányzik? 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Én ezt értem, csak úgy 

tudtam, hogy még egy nyelvhelyességi módosítást éppen a bizottság fog benyújtani.  
 
ELNÖK: De micsodát? 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Amikor kihúztunk… 
 
ELNÖK: Ha van olyan, mert most a következő. Mielőtt a bizottsági… (L. Simon 

László munkatársaival konzultál.) Államtitkár Úr és Kedves Munkatársak! (Az 
asztaltól felállni készülő dr. Jobbágy Zsuzsának:) Ne menjen el! Amikor a bizottsági 
jelentést vizsgáljuk, ez látszólag feleslegesnek tűnik, pont ez az a vitaszakasz, amikor 
azt értékeljük, hogy van-e még olyan téma, amire módosítót kellene benyújtanunk, 
ilyenkor erről döntünk, ezért van ez kitalálva. És ezért kérdeztem azt, hogy van-e 
témakör, amiben bárki javasol, felhívja a figyelmet. Ilyenkor a kormány képviselője is 
mondhatja azt, hogy szerinte, itt van egy probléma, amire kéri a… 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Szerintem, van. 
 
ELNÖK: Na, akkor ezt halljuk, ezért kérdeztem! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Én 

kezdeményeztem képviselőtársaimnál, nincs itt minden képviselőtársam, 
valószínűleg ez az oka, hogy két-három nyelvhelyességi, kifejezetten technikai típusú 
módosítást a bizottság jó lenne, ha orvosolni tudna.  

 
ELNÖK: Ezt most meg tudjuk tenni, csak akkor… 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): A szövegszerű javaslatot 

szívesen odaadom elnök úrnak.  
 
ELNÖK: Adja ide, legyen szíves, államtitkár úr!  
(A bizottság munkatársa átveszi az iratot L. Simon Lászlótól. Az elnök felé 

indul, közben dr. Vadai Ágnes jelzi számára, hogy szeretné megnézni az iratot.) 
Nem, nem, hadd nézzem meg! (Dr. Vadai Ágnes: De! Szeretném én is elolvasni!) Jó, 
jó, de… 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Ez egy… 
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ELNÖK: Tessék! 
 
DR. JOBBÁGY ZSUZSA (Miniszterelnökség): (Hangosítás nélkül.) Két 

technikai módosítás… 
 
ELNÖK: A mikrofont kapcsolja be, és mondja el, hogy hívják! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): (Munkatársával 

konzultál.) Szerintem, nem, de ha az elnök úr azt mondja, hogy szólhat, akkor 
szóljon. 

 
ELNÖK: Szólhat, mert amikor a meghívót kiküldjük, akkor mindig a 

területfelelős államtitkárnak küldjük, és ő mondja meg, hogy ki az, aki egyébként 
szakértőként a vitában részt vehet.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Elnök úr, ha elolvasta, 

akkor teljesen egyértelmű. Két nyelvhelyességi módosítást javaslunk, jó lenne, ha a 
bizottság ezt benyújtaná.  

 
ELNÖK: Le kellene fénymásolni. Azt néztem meg csak, hogy formailag 

megfelel-e, mert teljesen felesleges lefénymásolni, ha utána fejlécezni máshogy kell. 
Nincs jelentősége. Nincs benne semmi titok. (Dr. Vadai Ágnes: Szerintem dolgom 
van, nem veszek részt ebben. Idejön valaki, és a bizottság nevében beadogat 
módosítókat.) Nem várna egy kicsit? 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Nem, köszönöm. Viszlát! (Távozik az ülésről. 

- Rövid technikai szünet.)  
 
ELNÖK: Csak azt nézzük meg, hogy ezt a Módtv.-t korábban külön írták, most 

meg egyben. Egyben kell írni? 
 
DR. JOBBÁGY ZSUZSA (Miniszterelnökség): A parlament illetékes területe 

mondta, hogy nyelvhelyességi szempontból egyben kell írni. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mindenki látja a módosító javaslatot. Kérdezem, 

hogy a bizottság beadja-e ezt a módosító javaslatot bizottsági módosító javaslatként. 
(Dr. Jobbágy Zsuzsa: Bele kell foglalni akkor Répássyét is. - L. Simon László: Az 
teljesen más, azt Répássy benyújtotta.) Persze. Ez egy bizottsági módosító, csak 
szükségünk lenne erre elektronikus formában, hogy a kollégáknak ne kelljen újra 
begépelnie az egészet, szkennerrel meg nem tudjuk megoldani, mert az a program 
nincsen itten, hogy a szkenner utána ne fényképként kezelje. Tehát elektronikusan 
kellene megkapnunk. Nem írógéppel csináltátok, remélem. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Nem mi csináltuk, ezt a 

képviselőtársai csinálták. (Derültség.) Nem mi csináltuk, ezt a bizottsági tagok 
csinálták.  

 
ELNÖK: Megvan elektronikusan, jelentem.  
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Határozathozatalok 

Tisztelt Bizottság! Elfogadjuk bizottsági módosításként ezeket a korrekciókat? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadtuk. 

Így most akkor kérdezem, hogy a kormány képviselője is támogatja-e. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Azt szeretném mondani, hogy a tárca támogatja a bizottság által 
most benyújtott módosító indítványt. Arra kérjük a bizottságot, hogy az egységes 
bizottságiba szíveskedjenek ezt belefoglalni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Akkor most elfogadjuk-e az általunk elfogadott 

módosításokkal együtt a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 6 igennel elfogadtuk. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem azt, hogy lezárjuk-e a részletes vitát. (Szavazás.) 
Lezártuk 6 igen szavazattal, egyhangúlag.  

Benyújtjuk-e a bizottsági jelentést? (Szavazás.) 6 igennel elfogadtuk. 
Állítunk-e bizottsági előadót? Nem javaslom. (Szavazás.) Nem állítunk. 

Nagyon szépen köszönöm. (L. Simon László: Köszönöm szépen, elnök úr.)  

Az ülés berekesztése 

Befejeztük az ülést.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 55 perc)  
 

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  

 

 


