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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres

erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai

parancsnokságok és állományok nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz

kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat (T/2229. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2230. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak a szolgálatuk teljesítése során

bekövetkezett kára miatti egyszeri kárpótlásáról szóló törvényjavaslat (T/2293.

szám)

(Dr. Harangozó Tamás és Juhász Ferenc (MSZP) képviselők önálló indítványa)

4. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben

történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egye kormányhatározatok

módosításáról szóló 1242/2010. (XI.17.) kormányhatározatban foglalt döntésekről

szóló határozati javaslat (H/1788. szám)

(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)

(Döntés pontosítás benyújtásáról)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Korondi Miklós (Jobbik)
Rubi Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Iváncsik Imre (MSZP) dr. Harangozó Tamásnak (MSZP)
Farkas Zoltán (Fidesz) Földi Lászlónak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)
Németh Zsolt (Jobbik) Korondi Miklósnak (Jobbik)
Bíró Márk (Fidesz) dr. Budai Gyulának (Fidesz)
Ágh Péter (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) megérkezéséigTóth Gábornak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János, a bizottság főtanácsadója

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár
Dr. Eiselt György koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium)

Megjelent
Dr. Dankó István főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztály)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 11 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülését
megnyitom. Az elnök úr kérte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai napi ülésünket jómagam
vezessem le.

Először a határkozatképesség megállapítására kerül sor. Tíz fő személyesen jelen van,
nyolc fő adott megbízást helyettesítésre: Iváncsik Imre alelnök urat dr. Harangozó Tamás
képviselőtársam helyettesíti, Farkas Zoltán képviselő urat Földi László képviselőtársam, dr.
Simon Miklós képviselő urat Tamás Barnabás képviselő úr, Németh Zsoltot Korondi Miklós
képviselő úr helyettesíti, Bíró Márkot dr. Budai Gyula képviselő úr, Ágh Pétert Borbély
Lénárd, dr. Kocsis Máté elnök urat Csampa Zsolt helyettesíti és dr. Mátrai Mártát pedig Tóth
Gábor képviselő úr helyettesíti, így megállapítom, hogy határozatképes a bizottsági ülésünk.

Javaslatot teszek a napirendi pontok tárgyalására - a kiküldött napirendhez képest
változásról nem tudok -: az 1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság területén szolgálati
céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok és állományok nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz
kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló T/2229. számú törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megtárgyalása; a 2. napirendi pontunk az államhatárról szóló 2007. évi
LXXXIX. törvény módosításáról szóló T/2230. számú törvényjavaslathoz benyújtott
módosító javaslatok megtárgyalása; a 3. napirendi pontunk a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak a szolgálatuk teljesítése során bekövetkezett kára miatti egyszeri
kárpótlásáról szóló T/2293. számú törvényjavaslat, dr. Harangozó Tamás és Juhász Ferenc
képviselők (MSZP) önálló indítványa, döntés a tárgysorozatba-vételről; a 4. napirendi
pontunk az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő erők (ISAF) műveleteiben
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1242/2010-es kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló H/1788. számú
országgyűlési határozati javaslat, döntés pontosítás benyújtásáról.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki egyetért. Kérem, szavazzunk! Köszönöm
szépen.

És még mielőtt áttérnénk az 1. napirendi pontra, megadnám a szót Rubi Gergely
képviselő úrnak, aki egy bejelentéssel szeretne élni.

Rubi Gergely bejelentése

RUBI GERGELY (Jobbik): Igen, az albizottságba Korondi Miklóst javasolnánk,
Korondi Miklós képviselőtársamat.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres
erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok és állományok nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó
egyes rendelkezésekről szóló T/2229. számú törvényjavaslathoz érkezett módosító
javaslatok megtárgyalása

Akkor áttérünk az 1. napirendi pontra, a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal
tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok és állományok nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz
kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló T/2229. számú törvényjavaslatra.
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Köszöntöm körünkben dr. Simicskó István államtitkár urat, a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkárát és Dankó István urat, a HM jogi főosztályvezetőjét. A
kiosztott, 2011. február 22-ei ajánlásból fogunk majd dolgozni. Elsőként a kormány
álláspontját fogom kérdezni, ezt követően pedig kérdések következnek, illetve szavazunk.
Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az összefüggő ajánlási pontokról együttesen
fogunk majd dönteni.

Az 1. ajánlási pontban Volner János képviselő úr módosítójáról kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A kormány az ajánlás 1. pontjában megfogalmazott módosító javaslat
elfogadását nem támogatja, tekintettel arra, hogy kiegészíteni kívánja Volner képviselő úr a
módosító javaslatunkat, ez pedig azzal a kitétellel egészülne ki, hogy a velük életközösségben
élő hozzátartozókra is vonatkozna Volner képviselő úr javaslata. Úgy látjuk, hogy ez egyrészt
nem jogi fogalom, tehát ilyet a hatályos jogszabályok nem ismernek, tehát mondjuk az, hogy
egy háztartásban él az más lenne. Ettől függetlenül nem tudjuk támogatni, tekintettel arra,
hogy a fogalmi meghatározás sem pontos, és egyébként pedig az életszerűsége sem helytálló,
tekintettel arra, hogy például ha van egy tizennyolc éves gyermeke az itt szolgálatot teljesítő,
külföldi állampolgársággal rendelkező katonának, és más lakásban él vagy tegyük fel, egy
kollégiumban él, mert itt jár egyetemre, ezt az intézkedést nehezen lehetne végrehajtani, ezért
aztán nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés.
(Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Ki az, aki támogatja az 1. ajánlási pontot? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenöt nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 2. ajánlási pontban Iváncsik Imre képviselő úrnak a javaslata - és itt jelezném, hogy
a 2. és a 6. ajánlási pontról együtt fogunk szavazni, így kérdezem az államtitkár urat.
Államtitkár úr?

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr!
Ezt a módosító javaslatot sem támogatjuk, mert úgy látjuk, hogy a fogalmakban komoly
keveredést okozna, hogyha ezt megváltoztatnánk. Itt a külföldi állománykategóriának a
definícióját hajtotta végre Iváncsik alelnök úr - nem tartjuk elfogadhatónak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés van-e? (Szavazás.) Ki az, aki egyetért?
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tizenöt nem szavazattal az egyharmadot
sem kapta meg.

A 3. ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Nem támogatjuk a
képviselő úrnak a módosító javaslatát. Úgy látjuk, hogy indokolatlan korlátozást jelentene az
ez irányú módosítása az előterjesztésnek. (Básthy Tamás megérkezik az ülésre.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

A 4. ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.
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DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány nem
támogatja ezt a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés. (Senki sem
jelentkezik.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenöt nem. Az egyharmadot sem kapta meg.

Az 5. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány nem
támogatja ezt a módosító javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot... (Juhász Ferenc: Bocsánat! Miért nem?)

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Azért, mert a
normaszöveg kiegészítését javasolja dr. Dorosz Dávid képviselő úr, nemzetközi szerződésekre
vonatkozna a normaszöveg kiegészítése. Az Egyesült Államok és Törökország nem részese
ezeknek a szerződéseknek, ezért aztán rájuk nézve, ha az Amerikai Egyesült Államokból
érkeznek katonák vagy Törökországból, ez hátrányosan érintené az ő jogállásukat.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Nincs
ilyen. Ki az, aki nem támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Tizenöt. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodással a bizottságunk egyharmada sem támogatta.

A 6-osról szavaztunk.
A 7. ajánlási pontban Volner János javaslata, és egyben, államtitkár úr, kérdezném a

8., 9., 12., 17. és 19. ajánlási pontokról összefüggően.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány nem
támogatja ezt az előterjesztést. Ha jól látom, a három hónap helyett tíz napra csökkentené az
itt tartózkodás idejét, amely alapján nyilvántartási kötelezettség állna fönn. Ez egy nagy
kérdés, hogy mit tekintünk ideiglenes itt tartózkodásnak és mit tekintünk tartós itt
tartózkodásnak. Mi három hónapban húztuk meg a határt. Ha lecsökkentenénk tíz napra,
rendkívüli módon megnövelné a költségeket is, és úgy látjuk, hogy ennek nincs különösebben
értelme jelen helyzetben. Úgyhogy nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot
sem kapott.

Közben 19 főre egészültünk ki, megérkezett Básthy Tamás alelnök úr.
A 10. ajánlási pontban Volner János képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a

kormány álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány nem
támogatja ezt a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kérdés van-e. (Nem érkezik jelzés.) Nincs.
Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja?

(Szavazás.) Tizenhat nem. Az egyharmadot sem kapta meg.
A 11. ajánlási pontban Volner János képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a

kormány álláspontját.
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DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány nem
támogatja. Itt a biometrikus azonosítást is szeretné Volner képviselő úr bevezetni. Ez is
indokolatlanul jelentős költségnövekedést eredményezne, ezért nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, szavazzunk! Ki az, aki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem. Az
egyharmadot sem kapta meg.

A 13. ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány
támogatja ezt a módosító javaslatot, és köszönjük az észrevételeket. Szövegszerű

pontosításokat hajt végre: „tartózkodásából eredő” helyett „tartózkodásával összefüggő”, az
„elősegítése” helyett pedig „hatékony ellátása” szerepel. Ezt el tudja fogadni a kormány,
úgyhogy támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A kormány támogatja. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk.

A 14. ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány
támogatja ezt a módosító javaslatot is. Itt egy évről öt évre növekszik meg a nyilvántartások
megőrzésének az ideje, úgyhogy támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Egyhangú.

A 15. ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány ezt nem
támogatja. Itt Volner képviselő úr bővítené a kört: „a Magyar Köztársaság honvédelmi”
szerepel az eredeti előterjesztésben, „és nemzetbiztonsági érdekeinek biztosítása” vette még
hozzá. Úgy véljük, hogy a honvédelmi tárcánál elsősorban a honvédelmi érdekeket kell szem
előtt tartani, természetesen más összefüggésben a nemzetbiztonságot is ebbe értjük. Tehát
nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem
támogatja, és megvan hozzá az egyharmad.

A 16. ajánlási pontban Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány
támogatja dr. Dorosz Dávid 16. ajánlásban megfogalmazott módosító javaslatát. Itt egy
átfogalmazásra került sor, el tudjuk fogadni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja. Ki az, aki támogatja a módosító
javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú.



- 9 -

A 18. ajánlási pontban dr. Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés. (Nem érkezik
jelzés.) Szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogattuk.

A 20. ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: A kormány nem
támogatja ezt a módosító javaslatot sem. Mi úgy látjuk, hogy az eredeti törvényben
megfogalmazott 7. § (1) bekezdésének a) pontja kiterjed erre is, tehát nem tartjuk
szükségesnek, hogy a d) pontban külön küldő államok szerinti bontásban is szerepeljen a
nyilvántartás. Ezért tehát nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A kormány nem támogatja. Kérdezem a
bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
Az egyharmadot megkapta, de a bizottságunk nem támogatta.

Ajánlásunk végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e valaki olyan módosító javaslatról,
amit meg kell még esetleg a bizottságunknak tárgyalnia. (Nem érkezik jelzés.) Nem.

Köszönöm szépen, államtitkár úr, főosztályvezető úr. (Dr. Simicskó István és dr.
Dankó István távozik az ülésről. – Dr. Eiselt György belép a terembe.)

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló T/2230.
számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása

Rátérünk a 2. napirendi pontra, az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény
módosításáról szóló T/2230. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
megtárgyalására.

Köszöntöm körünkben dr. Eiselt György urat, a Belügyminisztérium helyettes
államtitkárát.

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a 2011. február 22-én kiküldött ajánlásból fogunk
dolgozni.

Az összefüggő 1. és 5. ajánlási pontról kérdezném az államtitkár urat, dr. Harangozó
Tamás képviselő úr módosító javaslatával kapcsolatban.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem
támogatja, tekintettel arra, hogy az előterjesztésben éppen az volt, hogy a jelenleg hatályos
szabályok alapján a határon átnyúló beruházásoknak egyszerűsített az eljárása. Megítélésünk
szerint a törvény elfogadásával az állam szuverenitása nem sérül.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úré a szó.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, alelnök úr. Ezt a módosítót -
 nyilván látszik - azért adtam be, hogy egyáltalán meg lehessen nyitni ezt a szakaszt akár egy
értelmes vita után kapcsolódó módosítóval. Nyilván, ha ezt elfogadnánk, akkor az egész
törvényt annulálnánk nagyjából. Nyilván nem ez volt a célom. De szeretném kérdezni még
egyszer, amit az általános vitában is a kormány képviselőjétől kérdeztem, hogyan látják
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garantálni ezzel a jogi megoldással a nemzetközi szerződések felülvizsgálatát, illetve azokat
az ügyeket, hiszen ha az ország egyoldalúan ettől a szabálytól eltér, én azt nem látom
garantáltnak, hogy ettől még meg lehetne úszni bármilyen nemzetközi szerződés megkötését
vagy felülvizsgálatát. És amennyire az indoklásból meg az előtte lévő kormányhatározatból
kiderül, erre konkrét feladata is van a kormánynak, hogy ezeket a nemzetközi szerződéseket
újratárgyalja, felülvizsgálja. Sokkal jobb megoldásnak látnánk - csak ez most nincs benne
ebben a törvényben -, ha a nemzetközi szerződések kihirdetésének menetrendjét, illetve
eljárását tudnánk valahogy gyorsítani és felgyorsítani. Azt gondoljuk, attól, hogy egyoldalúan
ettől a kötelezettségtől magunk elállunk, még a többi országgal ugyanúgy meg kell kötni a
nemzetközi szerződést. Talán, még egyszer mondom, az lenne a jobb megoldás, ha a
nemzetközi szerződés eljárását próbálnánk valahogy - akár törvényi szinten is - felgyorsítani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr, öné a szó.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt
Bizottság! Tájékoztatni szeretném, hogy a kétoldalú nemzetközi szerződések hatályát a
törvénymódosítás nem érinti, a felülvizsgálatot mindig folyamatosan kell elvégezni.
Gyakorlatilag, hogy a magyar joghatóság úgy dönt, hogy nem kell külön procedúrát előírni
abban az esetben, ha másik országban szintén nem írják elő, szerintem ez a beruházásokat
gyorsítja.

Másik oldalról: a szuverenitás garantálására viszont minden egyes államhatár
területén, szomszédos államok területén vegyes bizottságok alakultak, és folyamatosan
üzemelnek, hiszen a törvény alapján ezeknek a vegyes bizottságoknak igen széles köre van, és
minden egyes határincidenst is ki kell vizsgálni, illetve ha netalán határjel-áthelyezésre kerül
sor, akkor abban nekik kell dönteni. Ezzel, hiszen azt is kétoldalú megállapodás rögzíti, még
egy megállapodással lassítani a beruházást, nem tartjuk indokoltnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van esetleg még kérdés az államtitkár úrhoz? (Dr.
Harangozó Tamás: Nincs.) Akkor a kormány álláspontja nem. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Három igen. Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.) Az egyharmadot sem kapta meg.

A 2. ajánlási pontban Volner János képviselő úr módosító javaslatáról kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy nem. Az egyharmadot
megkapta.

A 3. ajánlási pontban Volner János képviselő úr javaslat. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Az egyharmadot
sem kapta meg.
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A 4. ajánlási pontban Volner János képviselő úrnak a javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány ezt sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Az egyharmadot sem kapta
meg. Köszönöm szépen.

Az ajánlásunk végére értünk. Kérdezem, hogy tud-e valaki olyan módosító javaslatról,
amit meg kellene esetleg még a bizottságunknak tárgyalnia. (Dr. Harangozó Tamás
közbevetésére:) Az 5-ösről szavaztunk, az 1-es és 5-ös összefüggésben volt. A lap alján,
képviselő úr, ott van, hogy az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító
indítványok... - és tájékoztattam a bizottságot arról, hogy az összefüggő ajánlási pontokról
egyben fogunk szavazni. (Dr. Harangozó Tamás: Akkor egy kérdést föltehetek?) Harangozó
képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Akkor elnéztem, mert itt a papírban nincs
odaírva, hogy összefüggenek, de lehet, hogy nem figyeltem eléggé az elnök úrra, elnézést
kérek.

Azt szeretném kérdezni, hogy ezt is értem, ezt a megoldást, csak itt konkrétan az 5. §
elhagyásával elhagyni javasolja a kormány azt a rendelkezést is, hogy a határ szárazföldi vagy
vízi jellegének megváltoztatásához nemzetközi szerződés kell. Ebben biztos a kormány, hogy
ezt a bekezdést is el kívánja hagyni? És ha igen, akkor ennek milyen konkrét következményei
vannak? Hiszen ha már a szuverenitásnál tartunk, nemcsak a miénknél, akár egy másik
országénál, akkor azért ez egy elég meredek megoldásnak tűnik számunkra. De lehet, hogy én
értem félre. Tehát azt kivenni a törvényből, hogy a szárazföldi vagy vízi jelleg
megváltoztatását nemzetközi szerződéshez kötjük... Az én értelmezésem szerint egyébként is -
lehet, hogy én ezt félreértem - lemondani szintén csak a saját kárunkra tudunk egyébként ilyen
ügyekben. Nyilván ilyen megváltoztatás extraterritoriálisan semmiképpen nem fog tudni
bekövetkezni, maximum a magyar határ kárára. Ez a kérdésem, hogy ezt jól értem-e vagy
rosszul értem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Gyakorlatilag
azzal, hogy a törvényből egy olyan szakaszt elhagyunk, ami diszfunkcionális, tehát sehogy
nem került alkalmazásra, ez gyakorlatilag semmilyen szuverenitást nem érint. Hogyha
változna netalán valami oknál fogva, a folyó medrének, sodrásának megváltozása miatt, ezt
mindig kétoldalú egyezséggel zárják, és nem azon múlik, hogy a törvényben benne van ez a
kötelezvény vagy sem. De amióta a törvény hatályban van, egyetlenegy esetben nem került rá
sor.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr még egyszer.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Itt most pont azt hagyjuk el belőle,
hogy nemzetközi szerződés kell hozzá, és nemcsak a folyómeder változhat meg, egy vízi
erőmű építésénél, hogy tovább ne menjek vagy akár egy nagyívű gátépítésnél vagy Tisza-
szabályozásnál, vagy folyószabályozásnál, most tök mindegy, melyikről beszélünk, fordulhat
ez elő. Én csak azt kérdezem, hogy mi az indoka annak, hogy pont a nemzetközi szerződést
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kivesszük belőle. Mert értem, az 5. §-ban az (1) bekezdés az arról szól, amiről az
előterjesztés, de én úgy látom, hogy kidobjuk a gyereket a vízzel együtt ezzel a megoldással.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány
álláspontja az, hogy nem dobja ki. Gyakorlatilag, mondom, a szabály kivételével egy olyan
szűnik meg, amit soha nem alkalmaztak, és gyakorlatilag olyan szabályt fenntartani,
hatályban tartani, aminek az alkalmazására nem kerül sor, és azt kötelezően előírni nem
tartjuk indokoltnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben
kiveséztük a 2. napirendi pontot.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak a szolgálatuk teljesítése során
bekövetkezett kára miatti egyszeri kárpótlásáról szóló T/2293. számú törvényjavaslat;
döntés tárgysorozatba-vételről

Áttérnénk a 3. napirendi pontra: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak a
szolgálatuk teljesítése során bekövetkezett kára miatti egyszeri kárpótlásról szóló T/2293.
számú törvényjavaslat, dr. Harangozó Tamás és Juhász Ferenc képviselő urak (MSZP) önálló
indítványa. Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk. Az előterjesztők,
valamint a kérdésben hatáskörrel rendelkező Belügyminisztérium képviselői meghívást
kaptak, a helyettes államtitkár úr itt van.

Elsőként megadnám a szót az előterjesztőknek, ezt követően a tárca állásfoglalását
kérem, végül képviselői kérdésekre, véleményekre kerülne sor. Nem tudom, hogy a két
képviselő úr közül ki szeretne szólni. (Jelzésre:) Dr. Harangozó Tamás képviselő úr, öné a
szó!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az indoklásban
igyekeztünk nagyon pontosan és egyértelműen megindokolni azt, hogy erre a
törvényjavaslatra szerintünk miért van szükség. Egy-két súlypontot azért szeretnék kiemelni.

Tavaly ősszel a 2006-os események civil áldozatainak kárpótlását az Országgyűlés
elrendezte. Annak az elveivel egyébként én személy szerint egyet tudok érteni, az
indoklásában leírtak miatt azonban nem tudtuk támogatni, hiszen az bőven túlterjeszkedett
azon, a törvény indoklása gyakorlatilag egy politikai deklaráció volt. Azt gondoljuk viszont,
hogy az a tisztességes, az a normális, az az egyetlen járható út, hogy ha a 2006-os események
kapcsán azokat a rendőröket is kárpótolja az állam, akik egyébként életük és testi épségük
veszélyeztetésével védték a köztársaságot, a rendet és a Budapesten élő állampolgárokat, és
akik egyébként önhibájukon kívül ezekben az eseményekben megsérültek. Sajnos közismert
az, hogy ilyen szintű zavargások és utcai, szinte háborús állapotok az elmúlt húsz évben, de
talán még az előző évtizedekben sem történtek Budapest utcáin. Ezt azért érdemes rögzíteni,
mert a rendőrség erre az ügyre nem volt felkészülve, ezt ki kell mondani és be kell látni, ez
látszott főleg a kezdeti időszakban, nemcsak abban, hogy a rendőrség nem volt képes minden
esetben helytállni, hanem abban is, hogy rengeteg hibát követtek el és rengeteg kollégájuk
meg is sérült egyébként ezekben a napokban.

Azt gondoljuk, hogy főleg azok a rendőrök, akik a végrehajtó állomány részeként
parancsra és utasításokra végezték dolgukat, és ezen időszakban önhibájukon kívül - tehát
még egyszer hangsúlyozom, a törvényjavaslatnak az egyik legfontosabb pontja, hogy
önhibájukon kívül - megsérültek, az államnak ugyanolyan kárpótlást illene és kéne adnia,
mint bárki másnak, akik ebben az időszakban kárt szenvedtek. Ugyan a Hszt. rendelkezik a
kárpótlásukról, de, mondom, az a jogalap elsősorban ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban,
hogy maga az állam és a rendőrség, amelyik ezt megjelenítette, az ebben az időszakban nem
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volt úgy felszerelve és kiképezve, hogy megfelelően tudja akár a saját állományát is ebből a
szempontból megvédeni, ezért azok a kollégák, és főleg itt elsősorban azok a vidéki kollégák,
akik föl lettek hozva Budapestre és sérülést szenvedtek, azokat megilleti.

A megoldás az nagyjából ugyanaz egyébként, mint az ősszel elfogadott törvényé, tehát
a rendőröknek jelentkezniük kell az állományilletékes parancsnoknál 60 napon belül, és a
kormány az általa kijelölt szerven keresztül fogja a kárpótlást kifizetni. Mondom, ez
nagyjából ugyanaz a megoldás, mint amit az előző törvény, az őszi törvény a civil
áldozatokkal kapcsolatban alkalmazott, ebben nem kívántunk eltérni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő. Megadnám a szót a kormány nevében a
helyettes államtitkár úrnak.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Alelnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A képviselő úr az előterjesztésében is felvázolta, hogy a hivatásos
szolgálati viszony egy speciális szolgálati viszony, az arra jelentkezők esküjük szerint a
szolgálati feladatot az életük, testi épségük kockázatával látják el. Ennek megfelelően a
szolgálati törvény a szolgálat teljesítése során megsérült vagy kárt szenvedett szolgálati
viszonyban lévőknek teljes kártérítést biztosít. Ezért gyakorlatilag a kormány nem támogatja,
hogy még a szerzés tilalmára is figyelemmel, hogy gyakorlatilag még egyszer valamilyen
formában a megsérült vagy kárt szenvedett rendőrök eljárást folytassanak le, illetve kártérítést
kapjanak. A Hszt.-nek van egy olyan szakasza is, ami kimondja, hogy ha a kár vagy annak
egy része nem állapítható meg, akkor a munkáltató olyan összegű általános kártérítés
megfizetésére köteles, amely a károsult teljes anyagi kárpótlását biztosítja. Ennél többet
énszerintem törvény nem tud biztosítani az előterjesztéstől függetlenül.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés van-
e. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Azért én szeretném
rögzíteni, hogy az állam által elkövetett jogsértésekkel szemben is mindenféle kártérítési
lehetősége van egy állampolgárnak is. Természetesen az előző, őszi törvény sem arról szólt,
hogy nincsen polgári jogi vagy akár más esetekben kártérítési lehetősége azoknak az
embereknek, akik ott kárt szenvedtek állampolgárként.

Azt állítom és azt mondom ebben a törvényjavaslatban, hogy a rendőrségnél a Hszt.-
ben van ugyan ilyen kártérítési felelősség, ez a normális munkavégzés során bekövetkezett
károk esetére természetesen mindenféleképpen megoldást ad, csak ez a törvényjavaslat arról
szól, hogy nem volt normális munkavégzési lehetőség és körülmény 2006 őszén, sem azért,
mert a rendőrség nem volt felkészülve rendesen, sem azért, mert ilyen szintű kihívással és
ilyen szintű agresszióval a rendőrség az elmúlt évtizedekben sem nézett szembe, nem is
nézhetett szembe hála a jó istennek. És ez egy olyan, teljesen nem várható egyébként és a
normális törvényi menetben nem számolható körülmény és esemény, amely miatt ez a törvény
szerintünk továbbra is indokolt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tóth Gábor képviselő úrnak adom meg a szót.

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csupán néhány mondattal szeretném
kiegészíteni az államtitkár úr által elmondottakat, hiszen a községemnek, ahol
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polgármesterkedem, a rendőre is részt vett ebben a bizonyos akcióban, meg is sérült, és az a
rendőr a balesetét követően megkapta a megfelelő pénzügyi és egészségügyi ellátást.
Úgyhogy én az államtitkár úr által elmondottakat maximálisan elfogadhatónak, indokoltnak és
korrektnek tartom.

Azt hiszem, hogy most nagy mélységében nem kellene belemennünk, hogy mit és
hogyan, és kik a felelősei annak, hogy azok a rendőrök miért nem voltak kellőképpen
felszerelve. Egy biztos, hogy voltak olyan focimeccsek az elmúlt évtizedekben ebben az
országban, ahol ettől keményebb helyzetek is voltak, és érdekes módon azt tudták kezelni. Itt
sok-sok érdekes kérdés vetődik fel, amit nem hinném, hogy itt és most érdemes volna
kibontanunk. Egy biztos, én magam tudom azt tanúsítani, az államtitkár úr által
elmondottakat, a törvény ezt megfelelőképpen rendezte, rendezi, hogy aki a munkavégzése
kapcsán adott esetben sérülést szenved, az az ember a mi esetünkben megkapta a megfelelő

ellátást, sőt Gergényi urunk ki is tüntette.
Nagy tisztelettel köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úrnak adom meg a
szót.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Az a helyzet, hogy aki az
elmúlt egy esztendő politikai vitáit figyeli, aki a 2006-os értékelésben bármilyen formában
részt vesz, az azért nyilvánvalóan látja, hogy miközben alapvető politikai küzdelem keretében
zajlik ez, a rendőrök, azok, akik a mindenkori főhatalom és a köztársaság érdekeit védik,
különösen azok, akik egyébként Tóth Gábor úrnál meg másoknál még egyébként nincsenek is
döntő pozícióban, olyan helyzetbe kerültek, amely méltatlan és nehezen elfogadható. A
rendőrt általában megbélyegezni, a rendőrre általában stigmát rakni, a rendőrre azt gondolni,
hogy ő volt az a gyalázatos, aki valamilyen felkelést levert, ilyet egy demokrata egészen
biztosan nem állít, hiszen a demokrata pontosan tudja, hogy a rendőrségnek az a dolga, hogy a
demokratikus intézményrendszert működtesse és fenntartsa.

A jelenlegi jogszabályi rendszerben az a furcsa helyzet alakult ki, és a mostani
napirenden lévő törvények kapcsán az a furcsa helyzet alakul ki, hogy egy bizonyos
eseményen ott lévő civil áldozatot, akire csak egy rendőri vallomás vagy kettő vagy három
rendőri vallomás volt, hogy ő ütött, dobott, vágott, bármit csinált, tök mindegy, azt most a
parlament gyakorlatilag rehabilitálni készül. Ugyanaz a rendőr, aki ott kapott egy fülest,
akinek eltörték a lábát, akinek betörték a fejét, vagy éppen felgyújtották, az pedig azzal a
stigmával él tovább, hogy rossz helyen, rossz időben rossz célt szolgáltál, öreg, maradjál a
helyeden.

Én 2006 őszén a TV-székház ostrománál bent rekedtem Navracsics Tiborral a TV-
székházban. Elég sokáig voltunk ott, mert akkoriban zárva voltak az ajtók. Navracsics Tibor
is állíthatja, hogy vérző fejű rendőrök, egyébként nagyon sok megalázott és értetlenül néző
ember volt abban az épületben, és azt kell mondanom, hogy a végére egészen bizonyosan
olyanok jelentek meg, akiknek a büfé volt a legfontosabb célpontja abban az intézményben,
hiszen ezek látszottak a felvételeken.

A rendőri vallomás alapján elítélt ember, az most rehabilitálódik, aki kárt szenvedett,
az okkal-joggal megkapja a kártérítést, hiszen a bíróságok sorban ítélték ezt meg, a rendőr
pedig nem kap sem morális, sem más olyan fajta üzenetet, hogy a köztársaság védelmében, az
egy intézmény védelmében, egy, nem tudom én, minek a védelmében álltál helyt. Ha nem
teszik meg azt a gesztust, hogy azt üzenik nekik, hogy nektek a parancs érdemi mérlegelése
nélkül, mindig is az elöljáró utasításainak megfelelően kell eljárni, és akár életed és testi
épséged kockáztatásával kell szerepet vállalni, akkor önök a saját rendőrségüket, a mostani
rendőrséget is, azt kell mondanom, hogy degradálják. Éppen ezért szeretném javasolni, hogy
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gesztusként és a jövőnek szóló gesztusként fogják fel. Itt nem az elmúlt időszaknak
valamiféle politikai rehabilitációja ez a kezdeményezés, ha megnézték, hanem sokkal inkább
egy olyan kezdeményezés, amely azt mondja, hogy a demokráciában a rendbontóval
szemben - teljesen mindegy, hogy ez most futballmeccsen, családi házban vagy bárhol másutt
történik - mégiscsak a rendőrt kell valamilyen formában védeni és elismerni. Ezért szeretném
én kezdeményezni és továbbra is mondani, hogy méltányosságból és ezen okok
végiggondolásával támogassák ezt a törvénykezdeményezést.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e még kérdés. (Nem érkezik
jelzés.) Akkor, államtitkár úr, öné a szó.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Furcsa helyzetbe
kerültem, én megpróbáltam jogi, szakmai oldalról nézni az egészet, és gyakorlatilag más
felhangot kapott. Megpróbálom levezetni. A korábbi törvény, ami elfogadta a polgárokkal
szemben, próbált enyhíteni azon, hogy ne kelljen polgári pert indítani minden esetben és
megállnia, hogy az állam felé… Ebben az esetben egy lehetőséget biztosított maga az
országgyűlési határozat, hogy egy egyezség jöjjön ki, és ha az egyezség létrejön, akkor
anélkül, hogy bírói ítéletre kerüljön sor, a kártérítést megkapja. Jelen esetben egy meglévő

törvényi szankciót akarok semmissé tenni, egy korábbi törvényi kötelezettségét a
munkáltatónak, jelen esetben a rendőrségnek, hogy bizonyos szempontok alapján tegyen
különbséget az ott szolgálatot teljesítő rendőrök között, a teljes kártérítés helyett csak azok
kapjanak, akik vagy kezdeményeztek eljárást, bejelentették, függetlenül attól, hogy
hivatalból… Kielemeztem egytől ötig az előterjesztést, és a jelenlegi szabályhoz képest egy
korlátozás jelenne meg. Azért nem támogatja a kormány az előterjesztést, mert ha egy teljes
körű kártérítést kell biztosítani a munkavállalóért való felelősség keretén belül, és meg is
kapták úgy az ellátásban, mint a kártérítésben, ehhez képest most vagy káronszerzés lenne, és
ismételten még egy kártérítést kellene kifizetni, vagy a megtérített károkat vissza kellene
szedegetni. Ezért továbbra sem tudjuk támogatni magát az előterjesztést.

Köszönöm.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több kérdés nincs a bizottság részéről.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a T/2293. számú törvényjavaslat
tárgysorozatba-vételét támogatja. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) Tizenöt nem.

A bizottságunk 3 igen szavazattal, 15 nem ellenében a tárgysorozatba-vételt nem
támogatta.

Köszönöm, államtitkár úr. (Dr. Eiselt György távozik az ülésről.)

Az afganisztáni nemzetközi biztonsági közreműködő erők (ISAF) műveleteiben
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1242/2010. (XI. 17.) kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló
határozati javaslat (H/1788. szám). Döntés pontosítás benyújtásáról

Rátérnénk a 4. napirendi pontunkra, az afganisztáni nemzetközi biztonsági
közreműködő erők műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1242/2010. kormányhatározatban foglalt
döntésekről szóló H/1788. számú országgyűlési határozati javaslatra; döntés pontosítás
benyújtásáról.
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Határozathozatal

Tisztelt Bizottság! A technikai pontosítást tartalmazó szöveg kiosztásra került, és a
határozati javaslat címére vonatkozik. Ki az, aki egyetért ezzel a pontosítással? Kérem a
bizottságot, hogy szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Napirendünk végére értünk, az ülést bezárom. Köszönöm képviselőtársaim figyelmét.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 49 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Farkas Cecília és Podmaniczki Ildikó


