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Napirendi javaslat  

 

1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7391. szám)  
(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Kósa Lajos (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Laban János főtanácsadó   
 

Meghívott 
 
Hozzászóló 
 
 L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára 
 

 
 
 

 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülését megnyitom. 
Elsőként a határozatképesség megállapítására kerítek sort. A Honvédelmi és 
rendészeti bizottság részéről személyesen 3 fő vesz részt, helyettesítéssel 6 fő van 
jelen. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A futárpostában kiküldött meghívóhoz képest nincs 
változás, egy törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, a 
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/7391. számú 
törvényjavaslatról, amely Lázár János miniszter úr önálló indítványa. Továbbá az 
önálló indítványt még jegyzik L. Simon László államtitkár úr és Kovács Zoltán 
államtitkár úr képviselőtársaim. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendi 
javaslattal egyetértünk-e. (Szavazás.) 6 igennel egyetértünk, egyhangú szavazással. 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7391. szám) (Lázár János (Fidesz), L. Simon 
László (Fidesz) és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Akkor rátérünk napirendi pontunkra, a hadigondozásról 
szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/7391. számú törvényjavaslatra.  

Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben L. Simon László államtitkár urat, 
képviselőtársunkat, a törvényjavaslat benyújtóját, előterjesztőjét. Kérdezem, kíván-e 
hozzászólni a kérdéshez. 

L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkárának szóbeli 
kiegészítése 

L. SIMON LÁSZLÓ, a Miniszterelnökség államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Egyetlenegy mondat, hogy ezt a törvényt idén már egyszer 
módosítottuk. Furcsa lesz, amit mondok, de azt kell mondanom, hogy a vártnál 
sokkal nagyobb a sikere, amennyiben ezt sikernek lehet nevezni, de talán ez egy jó 
kifejezés rá, hiszen rendkívül sok embert érintett és nagyon sokan jelentkeztek a 
kormányhivatalokban. 

Tehát azt gondolom, hogy egy valóságos társadalmi igény felismerése 
tükröződött az előző javaslatban, és aztán a konkrét jelentkezések visszaigazolták a 
törvénymódosítás helyességét. 

Emlékeztetem képviselőtársaimat arra, hogy egy olyan törvénymódosításról 
volt szó, amelyet az ellenzék is támogatott, amely tulajdonképpen a parlament egésze 
számára fontos célként fogalmazódott meg. Viszont az elmúlt időszak és a praxis 
maga azt igazolta vissza, hogy még további pontosításokra van szükség. Ebben az 
értelemben ez a törvényjavaslat, ami önök előtt fekszik, ezeket a pontosításokat 
tartalmazza. 

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek a javaslatot támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, képviselő úr. A magam részéről 

csak egy mondat valóban, mert a családom körében is volt, aki most már élni tudott 
ezzel a lehetőséggel, hogy ez a kiterjesztés megtörtént, és valóban nagy sikere van. 
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Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem ezek után képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelzés.) Nem kíván hozzászólni senki. Akkor szavazás következik. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag 
megszavaztuk a tárgysorozatba vételt, és természetesen erről tájékoztatjuk Kövér 
László házelnök urat. Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 06 perc) 
  

 

Firtl Mátyás 
  a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 
 

 
 
 


