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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2013. május 29-én, szerdán, 10 óra 02 perckor kezdődően, 

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat 
 

 
1. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényjavaslat (T/11201. szám) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
 
Meghívottak:  
a Honvédelmi Minisztérium képviselője  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)   
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság enöke Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Ágh Péter (Fidesz) Kulcsár József Ferencnek (Fidesz)  
Básthy Tamás (KDNP) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
  
  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretetettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai bizottsági ülésünkön. Köszönöm szépen a 
konstruktív, gyors és hatékony együttműködésnek köszönhetően a részvételt.  

Most a határozatképesség megállapítására kerül sor. Nyolcan vagyunk jelen, és hét 
helyettesítéssel a bizottságunk határozatképes, de azért felolvasom. Bíró Márkot Földi László 
képviselő úr, dr. Kocsis Máté elnök urat jómagam, Ágh Péter képviselő urat Kulcsár József 
képviselő úr, Básthy Tamás alelnök urat Borbély Lénárd, Menczer Erzsébet képviselő 
asszonyt Farkas Zoltán, dr. Simon Miklós képviselő urat Toldi Gábor képviselő úr, Vas Imrét 
pedig Tamás Barnabás képviselő úr fogja helyettesíteni a mai bizottsági ülésen. 
Megállapítom, hogy a bizottságunk 15 fővel határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirendi pont elfogadására. A kiküldött napirendi ponthoz képest 
nincs változás, a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló T/11201. számú törvényjavaslat. Kérdezem, 
ki az, aki egyetért a napirendi ponttal. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet, 
köszönöm szépen. 

 

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényjavaslat (T/11201. szám) (A 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az első és egyetlen napirendi pontra, a honvédségi adatkezelésről, az egyes 
honvédelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 
T/11201. számú törvényjavaslathoz benyújtott egyetlen kapcsolódó módosító javaslat 
megtárgyalására. Köszöntöm körünkben Dankó István urat, a Honvédelmi Minisztérium 
közigazgatási államtitkárát.  

Tisztelt Bizottság! A kiosztott tájékoztató alapján a 2013. május 28-ai ajánlásból 
fogunk dolgozni. Elsőként döntenünk kell arról, hogy Tapolczai képviselőtársunk kapcsolódó 
módosító javaslata házszabályszerű-e. Kérdezem a bizottságot, hogy házszabályszerű-e. (Dr. 
Laban János közbeszólása.) Bocsánat! A HM támogatja-e egyáltalán? 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy házszabályszerűnek ítéli-e 

a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag szavaztunk.  



 6 

 
Egyetért-e a bizottság a módosító javaslattal? Ki az, aki támogatja magát a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  
Az ajánlásunk végére értünk. Tud-e bárki bármilyen olyan módosító javaslatról, 

amelyet tárgyalnunk kellene? (Senki sem jelentkezik.) Nem, köszönöm szépen. 
A mai bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen a képviselőtársaimnak és a 

kormány tagjainak is a megjelenést. Viszontlátásra! 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 05 perc) 

 

 

 
  

Csampa Zsolt  
a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


