
 

Ikt. sz.: HOB-41/11-6/2022. 

HOB-1/2022. sz. ülés 
(HOB-64/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2022. február 25-én, péntek, 8 óra 04 perckor  

az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.)  
megtartott üléséről 

 



2 

Tartalomjegyzék  
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

Beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
Magyarország egész területére történő elrendelésének 
meghosszabbításáról (A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény 80/A. § (5) bekezdése alapján) 5 

Dr. Balogh János szóbeli kiegészítése 5 

Határozathozatal 6 

Jelentés az Országgyűlési Őrség 2021. évi tevékenységéről 7 

Tóth László szóbeli kiegészítése 7 

Hozzászólás 9 

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 
módosításáról szóló T/17949. számú törvényjavaslat   (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 10 

Az ülés berekesztése 10 

 



3 

Napirendi javaslat  

 

1. A Honvédelmi Minisztérium és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
tájékoztatója az Ukrajnában kialakult helyzetről  
(Zárt ülés!) 

2. A Nemzetbiztonsági Kabinet által benyújtott, a közbeszerzésekről és a védelmi 
és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alóli mentesítés iránti 
kérelmek megtárgyalása (Zárt ülés!) 

3. Beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész 
területére történő elrendelésének meghosszabbításáról  
(A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/A. § (5) bekezdése alapján) 

4. Jelentés az Országgyűlési Őrség 2021. évi tevékenységéről  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján) 

5. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/17949. szám)  
(Schmuck Erzsébet (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Hubay György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Lukács László György (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Vadai Ágnes (DK), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Simon Miklós (Fidesz) Kósa Lajosnak (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP) Hubay Györgynek (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Laban János bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Balogh János altábornagy, rendőrfőkapitány  
Tóth László vezérőrnagy, Országgyűlési őrség parancsnoka   
 
 

Megjelentek 

Dr. Halmosi Zsolt főigazgató (Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság) 
Dede Katalin parancsnokhelyettes (Országgyűlési Őrség)   
Lisoczki László (Országgyűlési Őrség)  
 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kedves 
Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Parancsnok Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyek és Urak! 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a ma reggeli bizottsági ülésen. A sors úgy hozta, hogy 
pont akkor van bizottsági ülésünk, amikor a kommunizmus áldozatainak emléknapja 
is van. Ha megengedik, kezdjük azzal a munkát, hogy egyperces felállással tisztelgünk 
a kommunizmus áldozatai előtt. (A jelenlévők néma felállással adóznak az áldozatok 
emléke előtt.) Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a munkát. A napirendi javaslatot elküldtük, arról 
kell először szavaznunk. Kérem, szavazzanak, hogy elfogadják-e a napirendet. 
(Szavazás.) Hét igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. Megállapítom egyúttal, hogy 
a bizottság határozatképes.  

Az 1. napirendi pont az Ukrajnában kialakult helyzetről való tájékoztatás, 
amelyre meghívtam miniszter urat, államtitkár urat, parancsnok urakat. Zárt ülés 
tartását indítványozom. Erről a bizottságnak döntenie kell, egyúttal majd szeretném 
megkérni a Honvédelmi Minisztérium illetékesét, hogy a napirendi pont végén a 
minősítésről a jegyzőkönyv számára tegyen nyilatkozatot.  

Tisztelt Bizottság! Külön köszöntöm Benkő Tibor honvédelmi miniszter urat, 
Béres János altábornagy urat, Papp Károly belbiztonsági államtitkár urat, dr. Balogh 
János altábornagy urat, az országos rendőr-főkapitányt, Halmosi Zsolt altábornagy 
urat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatóját, Lakatos Tibor 
dandártábornok urat, az operatív törzs ügyeleti központ vezetőjét, dr. Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagy urat, a Magyar Honvédség parancsnokát. Ezt azért is olvastam 
fel, mert kérem szépen, hogy aki szót kap, mondja be a nevét a jegyzőkönyv miatt, mert 
nem derül ki hang alapján, hogy ki fog hozzászólni. 

Tisztelt Bizottság! Ki az, aki zárt ülés tartását támogatja? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Egyhangúlag, 8 igen szavazattal támogatja a bizottság. Tehát zárt ülés 
tartását rendelem el. 

 
(A bizottság 8 óra 05 perctől 11 óra 36 percig zárt ülésen folytatta munkáját. 

Az ott elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

Beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
Magyarország egész területére történő elrendelésének 
meghosszabbításáról  
(A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/A. § (5) 
bekezdése alapján) 

Kérem a tábornok urakat, hogy foglaljanak helyet. A 3. napirendi pontunk 
beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére 
történő elrendelésének meghosszabbításáról. Köszöntöm Balogh János altábornagy 
urat és Halmosi Zsolt altábornagy urat. Melyikőjük lesz az előadó? (Dr. Balogh János 
jelentkezik.) Főkapitány úr, parancsoljon! 

Dr. Balogh János szóbeli kiegészítése 

DR. BALOGH JÁNOS altábornagy, rendőrfőkapitány (Országos Rendőr-
főkapitányság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, hogy különösebb 
részletezésre okom nincs a migrációs helyzetet illetően, hiszen a média és a Magyar 
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Rendőrség a hivatalos megjelenési formáin, elsősorban a honlapján keresztül 
folyamatos és pontos tájékoztatást ad a kialakult helyzetről, ami megítélésem szerint 
sokkal nehezebb, mint volt az elmúlt évben vagy pláne azt megelőzőekben. Míg 2021-
ben 123 ezer személlyel szemben intézkedtünk, tartóztattuk fel vagy akadályoztuk meg 
a bejutását magyar területre, addig ebben az évben már 22 ezerrel szemben. Ez azt 
jelenti, hogy körülbelül 60 százalékos volumennövekedés van az intenzitást tekintve, 
és ez még inkább figyelemfelkeltő annak fényében, hogy - 2015-öt ide nem értve - a 
tavalyi év messze a legmagasabb ilyen számadatát produkálta.  

Még egy fontos eleme van a migrációs helyzetnek, ez pedig a számosságon túl az 
illegális migránsok, illetőleg az embercsempészek erőszakossága. A korábbi években 
nem tapasztalt módon támadják a határ őrizetét ellátó rendőröket és katonákat, 
illetőleg sokszor a mélységi ellenőrzések során is igyekeznek legalább kibújni a rendőri 
intézkedés alól, de ha ennek a reményét nem látják, akkor nem rettennek vissza attól 
sem, hogy az intézkedő rendőrök életét, testi épségét veszélyeztessék, nem beszélve a 
többi közlekedőről, valamint az embercsempészek által szállított illegális migránsok 
számáról. 

2021-ben 52 esetben történt erőszakos támadás, hivatalos személy elleni vagy 
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak az államhatárt védő kollégák ellen, és ez nem 
számmisztika, már ebben az évben is 52 ilyen esetet detektáltunk, úgyhogy a 
kilátásaink messze nem biztatóak. Ezzel együtt a katonák és a rendőrök állják a sarat, 
és kitartóan, jogszerűen védik Magyarország államhatárát. De természetesen fel kell 
készülnünk arra, hogy ha kell, még nagyobb erőket oda csoportosítsunk. Viszont úgy 
ítélem meg, hogy pusztán a technikai határzár és az ezt kiszolgáló élőerő nem 
biztosítaná a hatékonyságunkat, mindenképpen szükség van a jogi határzárra, arra, 
hogy azok, akik átjutnak az IBH-n, tehát a határvédelmi rendszeren, azok se érezzék 
magukat biztonságban, mert az ország mélységéből is vissza lehet őket irányítani a 
szerbiai kerítésen keresztül. Úgyhogy, természetesen elfogadva minden döntést, de 
javasoljuk a veszélyhelyzet fenntartását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugye, ez a kérelem előbb született meg, minthogy 

tudtuk volna, hogy háború lesz Ukrajna és Oroszország között, de most már tudjuk, és 
annak a fényében még inkább indokolt, hogy egyébként ezt megcsináljuk, mert most 
lehet, hogy egy ilyen kérelemmel önmagában kellene folyamodni a háború kitörésének 
a hírére, mert, ugye, ott is lehet egy csomó minden helyzettel szembenézni, amihez 
szükség van erre a jogrendre, ha jól értem. Mert önök itt voltak a zárt bizottsági ülésen 
is, tehát meg tudják ezt erősíteni, nem? Hogy aztán most ott a háború ismeretében még 
inkább szükségszerű, hogy egy ilyen intézkedést hozzunk.  

 
DR. BALOGH JÁNOS országos rendőrfőkapitány: Elnök úr, ha eddig fontos 

volt, akkor ezek fényében meg pláne.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
szavazásra tenném fel a kérdést, mert erről már sokat beszéltünk. Kérdezem a 
bizottságot, hogy ki az, aki jóváhagyólag tudomásul veszi a beszámolót, és elfogadja a 
meghosszabbítást. (Szavazás.) 6 igen szavazattal egyhangú. Köszönöm szépen.  

 
(Szünet: 11.44 - 11.46.) 
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Jelentés az Országgyűlési Őrség 2021. évi tevékenységéről 

A negyedik napirendi pont jön. Jelentés az Országgyűlési Őrség 2021. évi 
tevékenységéről. Tisztelettel köszöntöm a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén 
Tóth László vezérőrnagy urat, az Országgyűlési Őrség parancsnokát és munkatársait: 
Bede Katalin dandártábornok úrnőt és Lisoczki László, ha nem tévedek, 
dandártábornokot. Nem akartam senkit sem lefokozni vagy felfokozni, mert jobb a 
békesség. Az Országgyűlésről szóló törvény 132. § (1) bekezdésének az e) pontja szerint 
a parancsnok évente beszámol az őrség tevékenységéről a bizottságunknak. Az írásos 
beszámolót megkaptuk, és tudjuk, hogy ez az utolsó beszámolója a vezérőrnagy úrnak, 
merthogy nyugdíjba fog vonulni, ha minden igaz. Úgyhogy szeretnénk ezúton is 
előrebocsátani azt, hogy megköszönjük eddigi munkáját. Volt benne mindenfajta 
kaland, azt hiszem, és a munkássága példát mutat szerintem az Országgyűlési Őrség 
egész állományának meg a további vezetésnek is arról, hogy hogyan kell ezt csinálni. 
Mert nem egyszerű, főleg amióta Európa leglátogatottabb tíz műemlék jellegű épülete 
között van az Országház, bár most a Covid az utóbbi időben ezt a megterhelést azért 
levette az őrségről. Megadom vezérőrnagy úrnak a szót, hogy egészítse ki a beszámolót, 
és természetesen köszönjük szépen az eddigi munkáját. 

ELNÖK: Öné a szó, vezérőrnagy úr. 

Tóth László szóbeli kiegészítése 

TÓTH LÁSZLÓ vezérőrnagy, az Országgyűlési Őrség parancsnoka: Nagyon 
szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Ami a 2021. évi beszámolót illeti, a fő 
problémát, mint az egész országban, a Covid-járvány jelentette. Örömmel jelenthetem, 
hogy az Országgyűlési Őrségnél egy személy sem hunyt el a járványban, kórházba is 
viszonylag kevesen kerültek, az összlétszámunk nagyjából 450 fő, ehhez képest tíz fő 
alatt volt azoknak a száma, akik a járvánnyal kapcsolatban kórházba kerültek. Mára az 
átoltottságunk majdnem 100 százalék, 99 egész valamennyi, egy pár kismamánk van, 
akik otthon vannak gyeden és egy emberünk még, aki egyéb okból, orvosi okból kapott 
felmentést, úgyhogy az oltottságunk majdnem száz százalék.  

Miért hangsúlyozom ezt? Tavaly év elején a házelnök úr behívatott engem és a 
főigazgató urat és azt a feladatot szabta, hogy mindenáron fenn kell tartani az 
Országgyűlés működőképességét és ennek érdekében nagyon komoly 
szolgálatszervezési munkálatokat kellett végrehajtanunk. Alapvetően a 24-42-es 
szolgálati rend 4 váltást indokolt, tehát a, b, c, d. váltások őrzik az objektumokat, ezt 
kellett úgy megvariálni, hogy 8 váltássá tudjuk tenni, ha van pozitív megbetegedésünk, 
akkor egy komplett váltást tudjunk lecserélni. Ez nyilván a szolgálatszervezésben 
valamennyi többletóraszámot jelentett, de ez nem lehetett kérdés. 

A másik, hogy ezzel együtt voltak olyan határidők, amelyek nem csúsztak odébb, 
ilyen például az, hogy az állománynak az a része, aki azelőtt nem szerezte meg, meg 
kellett hogy szerezze a teljes rendészeti végzettséget, viszont időközben bezárt az 
adyligeti rendészeti szakközépiskola, úgyhogy kialakítottunk egy nagyon jó és 
gyümölcsöző együttműködést a miskolci rendészeti szakközépiskolával. Örömmel 
jelenthetem, hogy több mint 250 emberünk összességében a teljes rendőri végzettséget 
megszerezte. Úgyhogy most már csak olyan emberek dolgoznak az őrségnél, akik 
nemcsak részszakképzéssel, hanem teljes szakképzéssel rendelkeznek.  

Ezek voltak a tavalyi év fő csapásirányai. Az mindenesetre egy nagyon 
tanulságos dolog volt, hogy amiről azelőtt az ember csak egyetemen tanult, mint 
mondjuk, egy különleges jogrend, azt a gyakorlatban meg kellett tudni csinálni. Itt 
olyan vészforgatókönyveket gyártottunk, hogy mi van akkor, ha egy komplett váltást 
bent kell altatnunk itt, az épületben. Tehát ad absurdum még takarókkal, kispárnákkal 
is felszereltük az állományt, hogy ha a megbetegedések azt indokolják, akkor az utolsó 
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csapat itt marad és addig lesz szolgálatban, amíg indokolt. De szerencsére ezekre a 
végső lépésekre nem került sor. Azt kell mondanom, hogy összességében egyrészt az 
őrségen belül a járványkezelés jól sikerült, nem utolsósorban fenntartottuk 
folyamatosan az Országgyűlés működőképességét, amire elnök úr nekünk utasítást 
adott. 

A másik dolog, ha már az elnök úr így felvezette, szeretném én is bejelenteni, 
hogy március 1-jei hatállyal én is és Dede Katalin tábornok asszony is megszüntetjük a 
jogviszonyunkat, én átadom a parancsnokságot Lisoczki László dandártábornok úrnak. 
Látni kell, hogy 2012-ben, amikor elnök úr arra kért, hogy egy előkészítő 
munkacsoportot állítsak fel és készítsük elő az Országgyűlési Őrséget a semmiből, 
akkor erre vállalkoztam. Ehhez képest mára van egy 9 éve jól működő szervezet saját 
egyenruhával, saját költségvetéssel, saját székházzal teljesen jól működően. Úgy érzem, 
a rám bízott feladatot maradéktalanul elvégeztem és most már nem utolsósorban 
betöltöttem azt a korhatárt, hogy jogszerűen nyugállományba tudok vonulni. Nagyon-
nagyon szépen köszönöm a bizottság minden tagjának az együttműködést. Ez most 
ugyan hülyén hangzik, de visszatekintve is Kósa elnök úr, Kocsis Máté, Németh Szilárd, 
többen is váltották egymást a székben, de mindenkivel egészen kiváló volt a 
kapcsolatom, az együttműködés és nagyon köszönöm azt a sok segítő szándékot, amivel 
az irányomba folyamatosan érzékeltették azt, hogy ez egy közös projekt. Nagyon szépen 
köszönöm. és kérem a jövőben is az utódom és a szervezet további hasonló 
támogatását. Természetesen, ha bármi kérdés van, nagyon szívesen állok elébe. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás? Míg a többiek gondolkodnak, 

annyit szeretnék mondani, hogy először is szeretném megköszönni a vezérőrnagy úr 
munkáját és a dandártábornok hölgynek, Dede Katalinnak is a munkáját. Kár, hogy 
elmennek, mert még jó lett volna együtt dolgozni, én szerettem ezt, de reméljük, hogy 
a következő parancsnokkal is jól kijön a következő bizottság, mert ebben az 
összetételben április 3-ával már csak ideiglenes bizottság leszünk, amíg az új parlament 
megalakul. Azt nem tudjuk, hogy az új parlamentnek mi lesz az új policyja az 
Országgyűlés látogatását és nyilvánossá tételét illetően, de ha marad ez a vonal, biztos, 
hogy kiadós feladatok lesznek, mert a Covid-járvány elmúltával minden veszély nem 
szűnt meg, viszont teljesen nyilvánvaló, hogy a parlament látogatását lehetővé kell 
tenni. Másrészt a biztonsági helyzetünk mindenképpen romlik, azt nem tudjuk, hogy 
meddig, de az sosem jó, amikor éles háború van az ember szomszédjában, az mindig 
rontja a biztonsági helyzetet és mindenfajta indulatok vannak a magyar parlament 
működésével kapcsolatban is, főleg azért, mert választási kampány is van, tehát a 
parlament és a parlament vezetésének, a parlamenti képviselőknek a biztosítása egy 
kiemelkedően fontos feladat lesz a közeljövőben. 

Eddig is történtek nagyon fontos lépések, mert amikor felvetettük a 
drónvédelem kérdését az Országgyűlési Őrségnek, történtek lépések, de ott nem lehet 
megállni, mert látjuk, hogy a drónokkal való legegyszerűbb akció és annak a védelme 
folyamatosan fejlesztendő. Azért köszönöm szépen a vezérőrnagy úr ebben az irányban 
tett erőfeszítéseit is. Külön szeretném megköszönni, mondom, dandártábornok 
asszonynak is azt, hogy együtt dolgozhattunk, és nyugodtan mondhatom a bizottság 
nevében is, hogy ez az elégedettség általános. Tehát az Országgyűlési Őrséggel 
kapcsolatban minden problémát tudtunk kezelni, nem volt olyan felvetésünk, amit ne 
tudtunk volna megoldani. Remélem, ez a továbbiakban is így lesz, és jó volt önökkel 
dolgozni. Nagyon szépen köszönjük. 

A mostani beszámoló a Covid miatt féloldalas abban az értelemben, hogy egy 
csomó feladat kiesett, aminek az ellátása önnek a legnagyobb problémát okozta, 
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helyette befigyelt a Covid, amit viszont jól tudott kezelni az Országgyűlési Őrség, mert 
végig tudott működni a parlament. Csak a legkomolyabb tájékozatlansággal bíró CNN-
, meg fene tudja, milyen tudósítók tudták azt mondani, hogy nem működik a 
parlament, miközben működött. Az meg külön méltányolandó, mert nem volt 
egyáltalán egyszerű ennek a biztosítása úgy a személyzetben, mint minden másban. 
Úgyhogy ezt köszönjük.  

Közben láttam, hogy apróságokban sikerült előrelépni. Ezek a süllyedő bóják 
megszűntek, most már sorompó van, ami azt a problémát kiküszöböli, amiről korábban 
beszéltünk. Most már a motorosok sem tudnak csak úgy lejönni, hogy áthajtanak a bója 
mellett, úgyhogy az rendben van. Azt meg majd meglátjuk, ott még vannak feladatok, 
amit korábban kezdeményeztünk, hogy egy nagyon kulturált, nagyon korszerű, über 
formatervezett, de mégis valami esőbeálló legyen az ott posztoló parlamenti őrségnél, 
mert annyira rossz látvány, mikor jön az ember a szakadó esőben, és ott áznak az őrség 
tagjai, és szerintem azt hozzá lehetne illeszteni a tér látványához, csak az elnök urat 
meg kell győzni arról, hogy ez legyen. Tehát tudom, hogy mi ezt kezdeményeztük, 
vezérőrnagy úr is támogatta, csak az elnököt nem tudtuk meggyőzni. De azért nem 
csüggedünk, tehát majd csak lesz valami eredmény.  

Még valami, de ez megint a jövő zenéje, hogy többen jelezték a képviselőtársak 
közül, hogy a kevésbé ügyes vezetők fennakadnak a mélygarázs rámpáján, mert főleg 
az alsó emeletekről a felhajtás annyira szűk, hogy bizonyos autókkal, mondjuk egy V-
osztályú lange nem is fér ki definíció szerint, mert fel kell menni a padkára. Majd ezt is 
valahogy kezeljük, mert az a rámpa teljesen felesleges oda. Tehát csak fölösleges beton, 
mert semmit nem csinál ez a padka, ami ott van a két felhajtó között.  

Van-e hozzászólás a képviselőtársak részéről? Bartos Mónika!  

Hozzászólás 

BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Nagyon 
gyors leszek, de mindenképpen meg szerettem volna ragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem parancsnok úr munkáját, segítségét, barátságát és dandártábornok 
asszony szolgálatát is. Én képviselőként egy szóval tudnám leginkább jellemezni a 
tapasztalataimat és az élményeimet. Ez pedig a természetesség és a könnyedség volt, 
amit az Országgyűlési Őrség munkájával kapcsolatban éreztem, és pontosan tudom, 
hogy ha egy képviselő azt érzi, hogy ez egyszerű és könnyű, akkor a mögött nagyon-
nagyon sok munka van. Nagyon sok szervezés, nagyon sok álmatlan éjszaka, nagyon 
sok erőfeszítés, nagyon sok A-B-C verzió átgondolása, és mi ebből a fáradtságból és 
munkából sosem éreztünk semmit. Egyszerűen azt éreztük, hogy mennek a dolgok, és 
a mi munkánk minden tekintetben segítve van, és a biztonságunk garantálva van. Én 
ezt az érzést, ezt a könnyűségérzést szeretném mindenképpen parancsnok úrnak és a 
munkatársainak és az egész őrségnek megköszönni. Sosem érezhettük azt, és nem 
éreztük azt, hogy valami gond van, mert önök a helyükön álltak, és mindent megtettek 
azért, hogy ne legyen gond. Így nagyon sok áldást kívánok a további időszakra, 
parancsnok úrnak, dandártábornok asszonynak a következő időszak örömeit és a 
következő parancsnok úrnak pedig nagyon sok sikert és áldást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Akkor 

kérdezem a bizottságot, hogy elfogadjuk-e a tavalyi jelentését az Országgyűlési 
Őrségnek. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm, elfogadtuk. Nagyon 
szépen köszönjük a megjelenést.  
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A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 
módosításáról szóló T/17949. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az ötödik napirendi pontra térünk át. Schmuck Erzsébet képviselőtársunk 
T/17949. számon egy törvényjavaslat tárgysorozatba vételét kérte, a lőfegyverekről és 
lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról van 
szó. Úgy látom, hogy az előterjesztőt nem képviseli senki, tehát nélküle vagyunk 
kénytelenek megvitatni ezt a kérdést. Az előterjesztő vagy a képviseletében eljárók nem 
kérték a halasztást, tehát erről döntenünk kell. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e 
kérdés vagy álláspont. (Nincs jelentkező.) Én egyébként nem javaslom. Amúgy nem 
tudná megtárgyalni a parlament, ha tárgysorozatba vennénk, akkor ezt az új parlament 
elé utalnánk, tehát ilyen értelemben ennek semmi teteje nincsen. Ha jól tudom, akkor 
ez arról szól, hogy a kutyák védelme érdekében a tűzijáték tiltása vagy a pirotechnikai 
eszközöknek a korlátozása, amivel akár egyet is lehet érteni, csak ezt már nem tudjuk 
végigvinni ebben az ülésszakban, és nem helyes, ha a következő parlament elől 
elvesszük ezt a lehetőséget. A minisztériumnak egyébként az az álláspontja, hogy ezt a 
kérdést nem itt kell szabályozni. Tehát rossz helyre van benyújtva, ha ezzel érdemben 
foglalkozni akarnánk, akkor meg kellene kérni a képviselő hölgyet, hogy valahová 
máshová nyújtsa ezt be, mert ez nem a lőfegyverekről szóló törvény alá tartozó dolog. 
Be lehet tenni, csak nem érdemes.  

Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) igen szavazat és nem 
szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a bizottság nem javasolja a tárgysorozatba-vételt.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 7 perc) 

  Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Lajtai Szilvia 
 
 


