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módosító javaslatot

Módosítóíavaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése áapján a haditeehnikai termékek gyártásának és a
haditechnikai szolgáltatások uyriijtásán*k eugedélyezésérál szóló TI17164 . számú
törvényjavaslathoz a következ$

A törvénn"avasiat mellékletének= és XXZ r. fejezetének torlésétjavasolom:

["=I. fejezet
Kifejezetten katonai aklú felszereléseke

a) kifejezetten katonai alkalmaz tára kifejlesztett, hadi ruházati felszeretések,
lábbelik, málhazsákok és bordeszközők,

faj egyéni álcázó és takaróeszkőzők
cj kifejezetten katonai alkalma24sra kifejlesztett túlélést biztosító eszkőzők,

felszerelésalt.]

[XXIV. fejezet
Kifejezetten katonai célú szolgáltatások,3

a) kifejezetten katonai )eélú száUftá~ok,
fa) kifejezetten katonai célokra tervezett és afkalmazott, az I-V'IL, valamint a IX-
=. fejezetekben szereplő termékek rendszeresítésével, f zemeftet ével,
tizemben- és rendszerben tartásávei, illetve rendszerből tőrténó kivonásával és
kezelésével kl zvetlenúl őssaefiiggő szolgáltatások,

c) kifejezetten veszélyes, vagy spéciálas jellege miatt oda sorolható termékek r
beleértve az I-IV., a VII-VIII., a X-=., a XV. és a XIX. fejezetben felsorolt
termékeket - hatástalanítására, megsemmisítésére, vagy az azzal összefüggő
tevékenységekre irányuló szolgúltatások.j
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A haditechnikai eszkőzőlc és szolgáltatások ldvitclénl l behozatalának, transzferjének és
tranzitjának enScdélye2éset#I szóld 16/2004. (IL 6.) Kora. i-ex/delet a fenti két fejezetben
felsorolt £zOZgáltatásokat nem tartalmazza, érért annak kereskedelme és szolgáltatások
biztosítás nines éngedélyhcz kötve. Indokolt, hogy a tárvény ősszitangban legyen a
kormányrendelettel .

A fenti termékek gyártsa, illaura szolgáltatások nyájtara nem hordoz nemzetbiztonsági
kockázatot, ezért nem célszeri# azokat az állazni ellentrés azon szigorú szabályaihoz kötni,
mint a fegyverek vagy rendvédchni és titkosszolgálati eszküzi3két .

Budapest, 2005. szep~er 13.

I,
Dr. Sirntiesltó is
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