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Napirendi javaslat

1. Az Egyesült Nemzetek keretében Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a

nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmények a tűzfegyverek, azok részei és

alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről

szóló, 2001. május 31-én elfogadott jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló

törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2486. szám)

(Általános vita)

2. A nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és mellékletei

módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2370. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Szabó Vilmos (MSZP)
Samu Tamás Gergő (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Vona Gábor (Jobbik) Gyöngyösi Mártonnak (Jobbik)
Dr. Nagy Andor (KDNP) Pintér Lászlónak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Völner Pál nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár

Megjelent
Kiss Attila szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 08 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása; a napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdenénk az ülésünket. Megállapítom, hogy a
bizottságunk úgy határozatképes, hogy Gyöngyösi Márton alelnök úr helyettesíti Vona Gábor
képviselő urat, Pintér László képviselő úr Nagy Andor képviselőtársunkat, Szabó Vilmos
képviselő úr Harangozó Gábort, Vejkey Imre Braun Márton képviselőtársunkat, és jómagam
Gruber Attila képviselő urat helyettesítem. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.
(Kovács László megérkezik az ülésre.)

A napirendeket a mai ülésünkre írásban kiküldtük. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki
támogatja mai ülésünk napirendjét. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.
Engedjék meg, hogy bejelentsem a Külügyi bizottság új tagjait: Potápi Árpád

képviselő urat Nagy Andor képviselőtársunk váltotta ebben a minőségében, és Kőszegi Zoltán
helyett Daher Pierre urat köszöntöm a bizottságunkban. Jó munkát kívánok nekik!

Nagy Andor képviselő úr éppen nem tud részt venni ezen az első ülésén, mivel a
Fenntartható fejlődés bizottsága ülését vezeti jelenleg.

Két napirendi pontunk van, az egyik az Egyesült Nemzetek keretében Palermóban,
2000. december 14-én létrejött nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmények a
tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme
elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
T/2486. számú törvényjavaslat általános vitája.

Itt az én feliratom szerint dr. Eiselt György koordinációs helyettes államtitkár az
előadó. (Dr. Völner Pál, Kiss Attila és dr. Eiselt György helyet cserélnek a meghívottak
számára fenntartott helyen.) Államtitkár urak is maradhatnak nyugodtan, csak a
napirendünkben így szerepel.

2. napirendi pontunkban pedig a nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló
megállapodás és mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben
történő kihirdetéséről szóló T/2370. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
megvitatása található.

Kezdjük az 1. napirendi pontunkkal. Kérem a helyettes államtitkár urat, hogy egy
rövid összefoglalót tegyen meg a törvényjavaslattal kapcsolatban. Öné a szó.

Az Egyesült Nemzetek keretében Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a
nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmények a tűzfegyverek, azok részei és
alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló,
2001. május 31-én elfogadott jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló T/2486. számú
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita)

Dr. Eiselt György kiegészítése

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Tényleg nagyon rövid leszek, hiszen gyakorlatilag
az egyezmény részeként létrejött jegyzőkönyv sok újdonságot csak abban a tekintetben
tartalmaz, hogy a tűzfegyverek gyártására, illetve alkatrészeik gyártására és a lőszerek
gyártására vonatkoztatva a nyilvántartás, illetve a követés szempontjából azok egyedi
azonosítására vonatkozó kötelezettség előírását írja elő, és ezzel együtt megtartja annak a
lehetőségét, hogy az egyezményben részes államoknak az adatszolgáltatása pontos legyen,
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illetve a legyártott és a forgalomból kivont fegyverek életútja utána is követhető legyen.
(Kalmár Ferenc András megérkezik az ülésre.) Ez vonatkozik a lőszerekre is, nem csak a
tűzfegyverekre, azok részeire. Tehát minden egyes fő darabot, fő elemet egyedi azonosítóval
kell ellátni, annak érdekében, hogy annak az útja is kísérhető legyen. Ez lesz az újdonság, és
ezt fogjuk a kormányrendeletbe átültetni. A többi vonatkozásban a jegyzőkönyvnek a magyar
jogszabályi környezet megfelel.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, kérdés, vélemény
az elhangzottakhoz. (Nem érkezik jelzés.)

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/2486. számú
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) Köszönöm.

A bizottság egyhangúlag támogatta.
Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy velünk volt. (Dr. Eiselt György távozik az

ülésről.)
Kérném szépen Völner Pál államtitkár urat. És az én feljegyzésemben Kiss Attila

szakmai tanácsadó úr is szerepel. (A meghívottak elfoglalják a számukra fenntartott helyet.)

A nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és mellékletei
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló
T/2370. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Módosító javaslatok
megvitatása)

2. napirendi pontunk a nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás és
mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
szóló T/2370. számú törvényjavaslat, benyújtott módosító javaslatok megvitatása.

Elnöki bevezető

Engedje meg a tisztelt bizottság, hogy tájékoztassam, hogy az ajánlástervezet jelzése
szerint a Házszabály 123. § (3) bekezdésére való tekintettel a módosító javaslatok tárgyalása
előtt vizsgálnunk kell azok házszabályszerűségét, a Házszabály 123. § (3) bekezdés alapján
ugyanis a törvényjavaslatnak a megkötött nemzetközi szerződés szövegét tartalmazó részére
módosító javaslatot nem lehet benyújtani.

Ennek megfelelően elsőként arról kell döntenünk, hogy a benyújtott módosító
javaslatok házszabályszerűek-e. A két módosító javaslat szövege szó szerint megegyezik
egymással, így az ajánlástervezet nem tartalmazza mindkettőt, mégis külön-külön fogunk róla
szavazni, amennyiben házszabályszerűek.

Köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból Völner Pál államtitkár urat. Kérem
az államtitkár urat, hogy ismertesse a benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatban a tárca
álláspontját.

Dr. Völner Pál kiegészítése

DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen,
elnök úr. Egyrészt mi is szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy a kormányrendeletben
foglaltaktól nem tudunk eltérni, miután ez egy nemzetközi egyezmény, és ezt csak külön lehet
módosítani. A másik pedig, hogy az abban megfogalmazott aggodalmak nem állnak fenn,
hiszen évek óta a korábbi megállapodás 2. cikk 1. számú lábjegyzetében foglaltak alapján a
Magyar Köztársaság vasútjain a jelen megállapodást csak az Ukrajna államhatárán keresztül
lebonyolítandó áruforgalomban alkalmazzák. Tehát a gyakorlat szerint a magyar felet nem éri
érdeksérelem. És ha ezt a kérdést fel akarjuk oldani, akkor ez majd a 2011. évi
módosításoknál lesz lehetséges, ahol a KiM és a Külügyminisztérium bevonásával tudunk
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olyan megoldási javaslattal élni a bizottságon keresztül a parlament felé, ami a jelen
módosítást is egyértelműbben megfogalmazhatja.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tehát nem magához a törvényjavaslathoz
érkezett módosító javaslat, hanem a nemzetközi szerződéshez csatolt fenntartásokhoz. Tehát
én úgy gondolom, ez az én véleményem, hogy így viszont a módosító javaslat nem
házszabályszerű.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy erről vélemény van-e. (Nem érkezik jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért azzal egyet, hogy ez a két módosító
javaslat nem Házszabályszerű. (Szavazás.) Tizenkét igen. Ki érzi úgy, hogy ezzel nem ért
egyet? (Szavazás.) Három.

12 igen szavazattal, 3 nem ellenében a bizottság úgy döntött, hogy nem
Házszabályszerű a módosító javaslat.

Ennek értelmében nem kell döntenünk a módosító javaslatokról.
Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy erre a rövid időre is eljöttek hozzánk. (A

meghívottak távoznak az ülésről.)

Egyebek

3. napirendi pontunkban egyebek között tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy
holnap a Házbizottság döntése alapján szavazásra is sor fog kerülni a plenáris ülésen, vitára
bocsátásokról fogunk dönteni, ami azt jelenti, hogy 9 óra 45 perckor kezdődnek a szavazások,
ha jól tudom, ezt követően, a szavazásokat követően egy ötperces ráhagyással azonnal
elkezdenénk a bizottsági ülést. Nagyköveti meghallgatások lesznek, illetve tájékoztatót
hallgatnánk meg a honosítással kapcsolatos konzuli helyzetről, illetve a Külügyminisztérium
elmondja, hogyan látják a honosítással kapcsolatos teendők menetét, illetve hogyan látják az
eddigi helyzetet.

Egyebekhez további kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Kalmár képviselő úr!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Hetekkel ezelőtt kaptam egy e-mailt, ahol, úgy láttam, az elnök úr is benne volt a címzettek
között és még többen a bizottságból, ami Tóásó Előd ügye, aki Bolíviában börtönben van,
kéri a hozzátartozója, hogy segítsünk a helyzetén, és próbáljuk hazahozni. Tudunk-e ezzel
foglalkozni, egyáltalán mi a helyzet ebben az ügyben?

ELNÖK: Így van, képviselő úr, köszönöm, hogy feltette ezt a kérdést, igen, jómagam
is kaptam. A legfontosabb, hogy az ilyenkor fogva tartottak számára minél nagyobb konzuli
biztonságot és konzuli védelmet tudjunk adni, ezért én ezt a levelet és azt a kérést, hogy
érdemben foglalkozzanak az üggyel a Külügyminisztériumban, továbbítottam. Fontosnak
tartottam kiemelni azt is, hogy ebben az ügyben a Külügyminisztérium minél hathatósabban
járjon el. Tehát én is olvastam a levelet.

Megrendítő, megdöbbentő, hallottuk, illetve van tudomásunk arról, hogy a dél-
amerikai börtönökben sok esetben a helyzet, a fogva tartás módja eléggé elkeserítő. Ennek
érdekében én is tájékoztattam a Külügyminisztériumot, hogy kaptunk egy ilyen megkeresést,
illetve kértem a Külügyminisztériumot, hogy a lehetőségeihez képest mindent tegyen meg,
hogy ezek a körülmények javulhassanak. (Kalmár Ferenc András: Köszönöm.)

További kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!

SAMU TAMÁS GERGŐ (Jobbik): Ehhez kapcsolódóan szeretnék érdeklődni, hogy
lehet-e majd később erről a konzuli védelemről tájékoztatást kapni a bizottságnak, hogy mit
tettek, és milyen lehetőségek vannak még később esetleg?
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ELNÖKE: Képviselő úr, a konzuli védelemről szóló törvényben meghatározott
lehetőségek adottak, tehát alapvetően sok szempontból el tudnak járni véleményem szerint.
Én arra is kérem önt, hogy adott esetben a holnapi bizottsági ülésünket követően az egyebek
között a Külügyminisztérium itt lévő képviselőjének is - államtitkár úr lesz valószínűleg
velünk -, vesse fel ezt a kérdést, hogy adott esetben egy időszakos tájékoztatást legalább
írásban szeretnénk erről. Tehát ezt nyugodtan megteheti ön is, képviselő úr, de adott esetben,
ha a bizottság úgy dönt, akkor az egyebek között én is felvethetem a holnapi nap folyamán.
(Samu Tamás Gergő: Köszönöm.)

Amennyiben nincs más egyebek, kiegészítés vélemény… (Nem érkezik jelzés.) …,
köszönöm szépen a mai bizottsági ülésen való részvételt. További szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó


