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Napirendi javaslat 

1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/19773. szám)  
(Lázár János, Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Vas Imre 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl:  Németh Szilárd István (Fidesz), a bizottság elnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Simon Miklós (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János bizottsági főmunkatárs  
Ácsné Kovács Katalin ügyintéző-titkárnő 
 

Meghívottak 
 
Jelenlévők 

 
Fodor Lilla (Miniszterelnökség)  
Asztalos Dávid szakértő (Fidesz)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség elfogadása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit az első bizottsági 
ülésünkön. A határozatképesség megállapítása következik: személyesen összesen öten 
vagyunk jelen. Két helyettesítés van, kérem, hogy mondja be titkár úr a 
helyettesítéseket a jegyzőkönyvbe. 

 
LABAN JÁNOS, a bizottság titkára: Firtl Mátyást dr. Vas Imre, dr. Simon 

Miklóst Bíró Márk helyettesíti. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor a helyettesítésekkel együtt 7 fővel 

határozatképesek vagyunk. A napirenddel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e 
valakinek javaslata, hozzászólása? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor az előre kiküldött 
napirendről döntünk most. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag fogadtuk el. 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról 
szóló T/19773. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Ez a T/19773. számú törvényjavaslat, ennek a 
tárgysorozatba vételéről fogunk dönteni. Lázár János, Balog Zoltán, dr. Vas Imre és 
dr. Simicskó István képviselők önálló indítványáról van szó. Megkérdezem az 
előterjesztők közül Vas Imrét, hogy kíván-e valamit hozzászólni ehhez. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen. Köszönöm. Kérem, támogassa a bizottság a 

tárgysorozatba vételt. Az indítvány arra vonatkozik, hogy a volt hadiárva, 
hadigondozott családtag és a volt hadigyámoknak a havi juttatása 8810 forintról 10 
ezer forintra emelkedjen január 1-jével, visszamenőleges hatállyal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát 2018. január 1-jétől, visszamenőlegesen. 

(Dr. Vas Imre: 2018. január 1-jétől, visszamenőleges hatállyal.) Köszönjük. Van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor döntünk a 
tárgysorozatba vételről. Most szavazzunk erről! (Szavazás.) Egyhangúlag fogadtuk el. 
Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal tárgysorozatba vettük a T/19773. számú, 
a hadigondozottak ellátásáról szóló önálló képviselői indítványt. 

Az ülés berekesztése 

Munkánk végére értünk. Köszönöm szépen, a mai ülést ezennel berekesztem. 
Köszönöm. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 07 perc) 

 Németh Szilárd István 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


