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Meghívottak:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői
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Résztvevő
Dr. Rácz Gábor tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10  óra 11 perc)

Elnöki bevezető, a napirend ismertetése és elfogadása

CSAMPA ZSOLT, a bizottság alelnöke - a továbbiakban ELNÖK: Nagy tisztelettel és
sok szeretettel köszöntöm a képviselőtársaimat és a meghívott vendégeinket. A Honvédelmi
és rendészeti bizottság ülését megnyitom. Elnézést szeretnék kérni a késésért, de a forgalmi
dugó miatt sajnos nem tudtam ideérni időben.

Tisztelt Bizottság! Elsőként a határozatképesség megállapítására kerülne sor.
Tizenhárman vagyunk jelen. Tájékoztatást adnék a helyettesítési megbízásokról: dr. Kocsis
Máté urat én helyettesítem, Farkas Zoltán urat Borbély Lénárd, Tóth Gábort Földi László,
Bíró Márkot Ágh Péter, Kulcsár Józsefet Básthy Tamás, Iváncsik Imre alelnök urat pedig dr.
Harangozó Tamás képviselő úr helyettesíti. Megállapítom, hogy a helyettesítési
megbízásokkal együtt a bizottság határozatképes.

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz
képest annyi változás történt, hogy Harangozó Tamás képviselőtársunk napirend-kiegészítési
javaslattal élt, mely előterjesztés szövegét kiosztottuk, mindannyian olvashatjuk. A
Házszabály szerint gondoskodtam arról, hogy a Belügyminisztérium és a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium képviselője meghívást kapjon.

Először a napirend-kiegészítő javaslatról döntünk a Házszabály szerint vita nélkül. A
törvényjavaslat tárgyalására a bizottságunk nincs kijelölve, azaz úgynevezett nem kijelölt
bizottságként vehetjük csak a napirendünkre. Kérdezem, hogy ki az, aki a T/1745. számú
törvényjavaslat tárgyalásának napirendre vételét támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. A bizottság a napirend-kiegészítést nem vette
napirendjére. (Dr. Harangozó Tamás a meghívottak felé fordulva: Köszönjük szépen, hogy
eljöttek. - A minisztérium képviselői távoznak a teremből.)

Szeretnék tenni napirend-kiegészítési javaslatot én is. A 3. napirendi pontot tárgyalja
meg a bizottságunk az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/1746.
számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokkal együtt.

Az 1. napirendi pontunk a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi
CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló T/1667. számú
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása.

A 2. napirendi pontunk az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a
pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1861.
számú törvényjavaslat általános vitája. Az általános vitára való alkalmasságról kell
döntenünk.

A 3. napirendi pontunk az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló
T/1746. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki egyetért a napirenddel a kiegészítéssel
együtt. Aki egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem ért egyet?
(Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a napirendi pontokat elfogadtuk.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény,
valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról szóló T/1667. számú
törvényjavaslat (Döntés a kapcsolódó módosító javaslatokról)

Most rátérünk az 1. napirendi pont megtárgyalására a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő
módosításáról szóló T/1667. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító
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javaslatok vitája.  Köszöntöm körünkben az előterjesztő képviseletében dr. Dankó István urat,
a HM jogi főosztályvezetőjét.

Tisztelt Bizottság! A kiosztott 2010. december 8-i kiegészítő ajánlásból fogunk majd
dolgozni. Kérdezem a kormány álláspontját az 1. ajánlási ponttal kapcsolatban. Jómagam,
Csampa Zsolt tettem egy módosító javaslatot. A kormány támogatja-e?

DR. DANKÓ ISTVÁN (Honvédelmi Minisztérium): A kormány támogatja. Engedje
meg az elnök úr, az alelnök úr és a tisztelt bizottság, hogy tolmácsoljam Simicskó államtitkár
úr elnézéskérését, hogy nem tud jelen lenni - ebben a pillanatban a honvéd szakszervezetekkel
egy érdekegyeztető fórumot vezet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja az 1. ajánlási pontot.
Van-e valakinek véleménye? (Juhász Ferenc jelentkezik.) Juhász Ferenc képviselő úr,

öné a szó.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Ha jól értem, tisztelt elnök úr, az 1. ajánlási pont az,
amelyik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló jogszabályt
módosítja.

ELNÖK: Nem. Hadkiegészítő.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni
mindegyik előterjesztés kapcsán, hogy megfelelnek-e a kapcsolódó módosító indítványok
Házszabályi előírásainak, tudniillik melyik korábban már nyitott törvényhez kapcsolódnak
ezek a kapcsolódó módosító javaslatok.

ELNÖK: Főosztályvezető úr!

DR. DANKÓ ISTVÁN (Honvédelmi Minisztérium): Szakmai és formai, illetve
házszabályi szempontból megfelelnek. Ezekben a témákban kapcsolódó módosító indítványt
be lehet nyújtani, tekintettel arra, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság által benyújtott
alap módosító javaslat ezt a bizonyos 55. §-t, amelyre ez a két kapcsolódó módosító javaslat
vonatkozik, érintette, tehát ahhoz lehet kapcsolódó módosító indítványt tenni még abban az
esetben is, ha új elemmel bővíti ki ezt a bizonyos 55. §-t egy kapcsolódó módosító indítvány.

ELNÖK: Juhász Ferenc képviselő úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Készséggel elfogadom a főosztályvezető úr álláspontját,
ugyanakkor mindenféleképpen - egyben elmondom az összeshez a véleményemet, és akkor a
későbbiekben nem kell időt szakítani rá - aggályosnak tartom azt, hogy az utolsó pillanatban
jut eszébe a HM-nek még több olyan pontosítás, amelynek leánykori neve majd persze már
egy országgyűlési képviselő neve lesz, ami más minisztériumok, más szakbizottságok fontos
törvényeit is érinti.

A javaslatok szakmai indokoltságát még el is lehet fogadni, hiszen olyan körülményt
akarnak teremteni, amelyben a mozgósítás, a nyilvántartás bizonyos értelemben egyszerűbb,
illetőleg a munkáltató kap valamiféle kedvezményt. Ennek a javaslatsornak azonban - ami
bent van - van bibije is, nevezetesen az, amikor az önkéntes tartalékos szolgálatot vállal,
hiszen ez egy jognyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ő ilyen feladatot készséggel elvállal, és
amikor helyzet van, ezt teljesen természetesen tudomásul véve vállalja azt, hogy őt hívják,
mozgósítják stb., stb. Ezek szerint a papírok szerint nincs vagy nem feltétlenül kell annak az
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információnak a birtokában lenni, hogy az ő személyes adataival - legyen az akár
egészségügyi információ - a Honvédelmi Minisztérium vagy annak valamilyen szerve
szabadon gazdálkodhat, lekérheti az ő tudomása, az ő információja nélkül.

Annak idején, amikor a személyes adatokról szóló törvény vitája volt a parlamentben,
mindegyik parlamenti párt nagyon kényes volt arra a kérdésre, hogy a személyes adatokat ne
lehessen állami szervnek használnia kénye-kedve szerint, vagy ha nem is kénye-kedve szerint,
adott funkcióra sem egyszerűen azért, mert az az ő magántitka, hogy most éppenséggel
milyen egészségügyi problémái vannak a különböző szervezeteknél, mi van róla
nyilvántartva. Éppen ezért mindenféleképpen fontosnak tartom, a leendő tartalékossal kötendő
szerződésben váljék nyilvánvalóvá az, hogy ezzel egyidejűleg azt is vállalja, hogy adott
esetben ilyen, más szervnél nyilvántartott adatához a Honvédelmi Minisztérium vagy annak
valamilyen csatolt szerve hozzáfér, illetve azt használhatja. Enélkül - gyakorlatilag azt kell
mondanom - megsértjük, azt vélelmezem, megsértjük az ő személyes adataira vonatkozó
jogosítványait. Azért sem tartom célszerűnek és helyes eljárásnak azt, ami itt, az utolsó
pillanatban történik, mert van legalább három olyan szakbizottsága a parlamentnek, amely
ezekhez a kérdésekhez egészen bizonyosan tudna sajátos viszonyt kialakítani, szakmai és
másfajta szakmai tükörben is megvizsgálni ezeket a kérdéseket. Az ilyen módon és ekkorra
benyújtott javaslatok gyakorlatilag kizárják azt, hogy erről rajtunk kívül más érdemben
értesüljön. Az elvi lehetőség persze megvan, hiszen fent van a parlament honlapján és még
sorolhatnám, de érdemben ez vitára nem kerül. Ez probléma, mert azok a szakmai
észrevételek, amelyek adott esetben más bizottságnál, bizonyos minisztériumoknál
megfogalmazódhatnak, így gyakorlatilag kikerülnek az ő szakmai kontrolljuk alól, amit
mindenféleképpen problémásnak és aggályosnak tartok.

Mindezek alapján - értve a Honvédelmi Minisztérium szándékát - a módosító
javaslatok mindegyikére nemmel fogunk szavazni, egyben pedig határozottan kérném a
főosztályvezető úron keresztül a Honvédelmi Minisztérium vezetését, hogy amikor a
szerződéseket kötik ezekkel az emberekkel, minimum hívják fel a figyelmüket arra, hogy
ilyenfajta jogosítvánnyal is rendelkezik a Honvédelmi Minisztérium a következő időszakban.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A képviselő úr elmondta az álláspontját,
véleményét, ezért úgy gondolom, szavazásra tenném fel az 1. ajánlási pontot, amelyet a
kormány támogat. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja az általam benyújtott
javaslatot. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Megállapítom, hogy a
bizottságunk támogatta.

Kérdezem a kormány álláspontját a 2. ajánlási pontról, hogy támogatja-e.

DR. DANKÓ ISTVÁN (Honvédelmi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot - a vélemény egyben
elhangzott -, hogy ki az, aki támogatja a 2. ajánlási pontot. Aki támogatja, kérem, szavazzon!
(Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három.

A 3. ajánlási pontról kérdezem a kormány álláspontját, hogy támogatja-e.

DR. DANKÓ ISTVÁN (Honvédelmi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja
a 3. ajánlási pontot. (Szavazás.) Tíz. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Köszönöm
szépen.
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Az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e még valaki olyan módosító
javaslatról, amelyet még meg kellene tárgyalnia a bizottságunknak. (Nincs jelentkező.) Nem.
Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Viszontlátásra! (Dr. Dankó István távozik a bizottsági
ülésről.)

Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1861. számú törvényjavaslat
(Általános vita)

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, az Európai Rendőrségi Hivatallal, a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a
pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/1861.
számú törvényjavaslat általános vitájára. Felkérem dr. Eiselt György urat, a
Belügyminisztérium helyettes államtitkárát, hogy röviden ismertesse a törvényjavaslatot.
Államtitkár úr, öné a szó.

Dr. Eiselt György (Belügyminisztérium) bevezető hozzászólása

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt
Bizottság! Mint az előterjesztés is tartalmazza, kimondottan jogharmonizációs kérdésről van
szó. Az egyik az európai tagállamok külügyi együttműködésével kapcsolatos 2009-ben hozott
EU-tanácsi határozat végrehajtását segíti elő.

A másik: az Országgyűlés a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó törvényt
módosítja tekintettel arra, hogy Magyarországgal szemben két kötelességszegési eljárás is
van. Az egyik végső stádiumban van, amire februárban a kormány meg is kapta a
felszólítását, tehát ezt meg kell teremteni. Ennek az a lényege, hogy a kötelező kamarai tagság
megszüntetésre kerül, illetve megtörténik a minimális követelménynek való megfelelés.
Ugyanez mondható el a lőfegyverekről és a pirotechnikára vonatkozó törvény módosítására
vonatkozó előterjesztésről. Itt is a minimumkövetelménynek próbálunk eleget tenni, és itt is
kötelességszegési eljárás van az országgal szemben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés,
vélemény van-e az EU jogharmonizációs törvénnyel kapcsolatban. (Jelzésre:) Dr. Harangozó
Tamás képviselő úr, öné a szó.

Kérdések, hozzászólások, válaszok

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen
észrevételt szeretnék tenni a törvénnyel kapcsolatban azon túl, hogy számos szabályozása
egyébként előremutató és teljesen támogatható. A pirotechnikai tevékenységekről szóló részre
szeretném felhívni a kormány és a bizottság figyelmét. Úgy látom, nem sok értelme van -
tekintve egyébként az életben elfoglalt helyére, szerepére, gazdasági jelentőségére és
egyébként a biztonsági kockázatára -, úgy ítéljük meg, hogy nem való és nincs helye a
fegyvertörvényben való szabályozásra ennek a résznek. Ennek egy külön törvényszabályozási
területének kellene lennie megítélésünk szerint, ugyanis nem függ össze a fegyvertörvénnyel.
Értjük, hogy per pillanat ezzel lehet megoldani, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
ez a pirotechnikai része a szabályozásnak külön törvényben lenne megfelelő. Ettől függetlenül
maga a szabályozás tartalmi része elfogadható, érthető és tudjuk, hogy szükséges. Erre külön
szeretném felhívni a figyelmet.
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Másrészt nyilván alapvetően a fegyvertörvényi résznél vannak adatkezelési
szabályozások. Ezek is elnagyoltak, még egyszer mondom, attól függetlenül, hogy az is
tartalmában abszolút pozitív és elfogadható szabályozás, de kérnénk, hogy ha lehet, nézzék át
még egyszer, hogy az adatkezelési szabályok mindenképpen megfeleljenek az ABH- és az
ombudsmani elvárásoknak, ha lehetséges. Egyébként a jogharmonizációs részekkel
egyetértünk.

Nagyon nem bánnám, ha a magánbiztonsági szférára vonatkozó részeknél szakmai
szervezetektől kapott álláspontot vagy valami ilyesmit a kormány részéről láthatnánk, hogy
kivel egyeztette ezt, vagy kivel nem, vagy ki ért egyet ezzel, esetleg minden egyes
rendelkezésével, vagy kinek vannak fenntartásai. Alapvetően egyébként teljesen ránézésre
előremutató szabályozásoknak tűnnek nekünk is a dolgok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Államtitkár úr, kíván-e reagálni?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A képviselő úr
megjegyzésével kapcsolatban mondanám, hogy a pirotechnikára vonatkozó szabályok miért
kerültek a lőfegyvertörvénybe: gyakorlatilag ez egy ilyen zanzásított törvény, amióta
megalkották, és bizonyos kérdések, amelyek a lőfegyverekre, a lőszerekre, a lőszerelemekre
tartoznak, és a pirotechnikára vonatkozó önálló szabályozás megalkotására különösebb
lehetőség nem volt, viszont az eljárás megindult az országgal szemben, és ez év decemberéig
be kell nyújtani az Országgyűlés elé. Értjük, tudjuk, hogy mi a feladatunk. Egyébként
mondom, minimális feltételeknek felelünk meg. Tehát annak érdekében szükséges, hogy az
eljárás megszűnjön velünk szemben, adatvédelmi, adatkezelési szabályokra vonatkoztatva,
tekintettel arra, hogy a törvény csak azokat a képességeket szabályozza, amelyek egyébként
más törvényekben megvannak, így az adatvédelmi biztossal történt előzetes egyeztetés
alapján kifogást nem emelt ellene.

A szakmai szervezetekkel megtörtént a konzultáció, valamennyi kamarát,
érdekvédelmi szervezetet bevontunk, tehát nemcsak a kamarát, és gyakorlatilag a kötelező
kamarai tagság eltörlését a kamarán kívül mindenki támogatta. Érdekes módon egyébként
nem egészen két héttel ezelőtt volt a Hadtörténeti Múzeumban egy konferencia, ahol részt
vettem - valamennyi érdekelt féllel ismertettük a törvényi szabályozást, ők már a végrehajtási
rendeletet várják.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, nincs több kérdés.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a

törvényt. Aki igen, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Tizenhárom. Egyhangú. Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Az ajánlásunkat szóban kell előterjesztenünk. A plenáris ülésen

kedden kezdődik az általános vitája. Kérdezem, hogy ki az, aki vállalja az ülésen az
előterjesztését a bizottságunk részéről. (Ágh Péter jelentkezik.) Ágh Péter képviselő úr önként
és mosolygósan vállalta. Köszönöm szépen. Ágh Péter fogja szóban előterjeszteni az
ajánlásunkat kedden este. Köszönöm szépen az államtitkár úr részvételét.

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/1746. számú
törvényjavaslat (Döntés a kapcsolódó módosító javaslatokról)

Áttérnénk a 3. napirendi pont tárgyalására, az egyes közlekedési tárgyú törvények
módosításáról szóló T/1746. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító
javaslatok megtárgyalására. Köszöntöm körünkben dr. Fónagy János államtitkár urat és dr.
Rácz Gábor tanácsadó urat.
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Tisztelt Bizottság! A kiosztott 2010. december 7-i kiegészítő ajánlásból fogunk
dolgozni. Kérdezem a kormány álláspontját az 1. ajánlási ponttal kapcsolatban.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az 1. ajánlási
pontot a kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye. (Nincs jelentkező.) Nincs.

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslatot. Aki támogatja, kérem, szavazzon!
(Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? Három
tartózkodó szavazat. A bizottság 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta.

A 2. és a 3. ajánlási pont összefügg egymással, gyakorlatilag egyben szavazunk
ezekről. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: A 2. és a 3. ajánlási pontot a kormány nem támogatja. Kérdezem a
bizottságot, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelentkező.) Nincs.

Szavazásra teszem fel a kérdést: ki az, aki támogatja a 2. és a 3. ajánlási pontot?
(Szavazás.) Nincs jelentkező. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) Három. A bizottság a 2. és a 3. ajánlási pontot nem támogatja, és egyharmadot
sem kapott. Köszönöm szépen, államtitkár úr.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a
bizottságnak, és külön köszönöm a napirendre tűzést és a segítséget. (Dr. Harangozó Tamás:
Vannak kiválasztottak.)

ELNÖK: Csak tájékoztatásul mondom, hogy ezt a törvényt a bizottságunk tárgyalta és
általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm az előterjesztők részvételét. A napirendi pont
tárgyalását lezárom.

Röviden szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy december 13-án, hétfőn a
postázott meghívó szerint kihelyezett ülést tartanánk Püspökszilágyiban a Magyar Honvédség
Támogató Dandárnál. Az önkéntes védelmi tartalékos kiképzéséről fogunk tájékoztatást
meghallgatni. A XVII. kapu elől busz indul Püspökszilágyira, de természetesen lehetőség van
utazni egyénileg is. Kérem, hogy a titkárságunkon most, az ülés végén jelezzék a
képviselőtársaim, hogy egyénileg vagy busszal kívánnak utazni a helyszínre. Köszönöm
szépen. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra34 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


