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Napirendi javaslat

1.  A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1127. szám)

(Általános vita)

2. a) Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok

módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) kormányhatározatban foglalt döntésről

szóló beszámoló (J/1057. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

b) Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok

módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) kormányhatározatban foglalt döntésről

szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám)

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

3. a) Az afganisztáni nemzetközi biztonsági közreműködő erők (ISAF)

műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008.

(XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló (J/254. szám)

(Általános vita)

b) Az afganisztáni nemzetközi biztonsági közreműködő erők (ISAF)

műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008.

(XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló

határozati javaslat (H/.... szám)

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)
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4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

A Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalásának befejezéséről, a magyar

katonák Afganisztánból történő hazahívásáról szóló határozati javaslat (H/1075.

szám)

(Vona Gábor és Gyöngyösi Márton (Jobbik) képviselők önálló indítványa)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Ágh Péter (Fidesz)
Bíró Márk (Fidesz)
Borbély Lénárd (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz)
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Juhász Ferenc (MSZP)
Rubi Gergely (Jobbik)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Borkai Zsoltnak (Fidesz)
Földi László (KDNP) Tamás Barnabásnak (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)

A bizottság titkársága részéről 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

További résztvevők
Endrésik Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő
Balla Gergő (Jobbik) országgyűlési képviselő

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár

Megjelentek
Siklósi Péter honvédelmi minisztériumi védelempolitikai helyettes államtitkár
Dr. Till Szabolcs főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium, Jogi Főosztály)
Dr. Dankó István főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium, Jogi
Főosztály)
Szegő László ezredes, a köztársasági elnök Katonai Irodájának vezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc)

Az ülés megnyitása

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Tisztelt Bizottság! Betegsége miatt az elnök úr kérte, hogy ma gyorsan ezt a
bizottsági ülést én vezessem le.

Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés megválasztotta Ágh Péter urat a
bizottságunk tagjává. Bár Ágh Pétert személyesen még nem tudjuk köszönteni, de ezt majd át
fogjuk neki adni frakcióülésen, és bízunk benne, hogy a következő bizottsági ülésen már
számíthatunk a jelenlétére is.

Köszöntöm körünkben - később valószínűleg érkezni fog - dr. Simicskó István
parlamenti államtitkár urat és munkatársait, Siklósi Péter védelempolitikai helyettes
államtitkár urat, dr. Till Szabolcs urat, a HM jogi főosztályvezetőjét, dr. Dankó István urat, a
Jogi Főosztály helyettes vezetőjét. Üdvözlöm körünkben Szegő László ezredes urat, a
köztársasági elnök katonai irodájának vezetőjét. (Szegő László felállva köszönti a bizottságot.)

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy a Házszabály 68. § (2) bekezdése szerint adjuk meg
Balla Gergő és Endrésik Zsolt képviselőtársaink számára a hozzászólási jogot a mai nyílt
bizottsági ülésre. Kérem, szavazzunk ebben a kérdésben! Ki az, aki egyetért a javaslatommal?
(Szavazás.) Köszönöm szépen.

Úgy látom, hogy egyhangú.

A határozatképesség megállapítása

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség megállapítására kerül sor. Dr. Simon Miklóst
Borkai Zsolt képviselőtársam helyettesíti, Földi Lászlót Tamás Barnabás képviselőtársam, dr.
Mátrai Mártát Farkas Zoltán és dr. Kocsis Mátét Csampa Zsolt. Más helyettesítés nem
érkezett hozzám. Így akkor 12-en jelen vagyunk, és 4 helyettesítéssel a bizottság
határozatképes.

A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

Javaslatot teszek a napirendi javaslat elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest
nincs változás: 1. napirendi pontunk a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú
katonáinak jogállásról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal
összefüggő módosításáról szóló T/1127. számú törvényjavaslat általános vitája. (Juhász
Ferenc megérkezik az ülésre.)

2. napirendi pontunk az egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló
kormányhatározatok módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) kormányhatározatban foglalt
döntésről szóló J/1057. számú beszámoló általános vitája, valamint ennek elfogadó
határozata.

A 3. napirendi pont az afganisztáni nemzetközi biztonsági közreműködő erők
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.)
kormányhatározat módosításáról szóló J/254. számú beszámoló általános vitája, valamint
ennek elfogadható határozata.

A 4. napirendi pontunk a Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalásának
befejezéséről, a magyar katonák Afganisztánból történő hazahívásáról szóló H/1075. számú
országgyűlési határozati javaslat. (A meghívottak megérkeznek az ülésre.)

Kérdezem, ki az, aki a napirendi javaslatommal egyért. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Úgy látom, hogy egyhangú.
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A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő
módosításáról szóló T/1127. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Most rátérünk az 1. napirendi pontunkra, a Magyar Honvédség hivatásos és
szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más
törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról szóló T/1127. számú
törvényjavaslat megtárgyalására. Kijelölt bizottságként a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról kell döntenünk. Már most jelzem, hogy a bizottsági ajánlásunkat a
Házszabály 101. § (1) bekezdésére tekintettel szóban fogjuk előterjeszteni a mai plenáris
ülésen.

Most átadom a szót az államtitkár úrnak, illetve a főosztályvezető úrnak.

Dr. Simicskó István kiegészítése az előterjesztéshez

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen.
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Fontos törvényjavaslat módosításához érkeztünk el a jogalkotási
munka során: a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítását szeretné a tárca elérni, és ehhez kérni a
bizottság támogatását.

Néhány pontban - bár képviselőtársaim bizonyára olvasták az előterjesztést -  egy
rövid indoklást engedjenek meg. Egyrészt kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy a harctéri
egészségügyi tevékenységet rendezzük, tekintettel arra, hogy a törvény módosítása lehetővé
tenné úgynevezett szanitécképzés kialakítását, egyfajta elsősegélynyújtás lehetőségét. Ez
kötelező lenne minden katona számára. Úgy érzem, hogy ez fontos minőségi változtatás
lenne, ami a jogállási törvényben szerepelne.

A másik fontos célkitűzés, az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan lenne
célszerű, ha ezt a módosítást megtennénk: bizonyos szabályokat kiterjesztenénk az önkéntes
tartalékos rendszer kiépítése, erősítése érdekében, szeretnénk a jogállásukat közelíteni egy
picit a hivatásos és a szerződéses állomány irányába.

A következő ilyen fontos módosítási szándék, amely a szülői szabadság
vonatkozásában áll fenn, ez pedig egyfajta jogharmonizációs kötelezettségünk lenne: az
Európai Unió Bizottsága döntött úgy, hogy ezt elvárja, és ezért minden tagállam törekedjen
arra, hogy az állomány férfi tagja is igénybe vehesse a szülői szabadságot a gyermek születése
időpontjától kezdődően.

A további módosítási szándék a lakhatási támogatások forrásának biztosítása. Itt
gyakorlatilag a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésű lakásairól van szó, és a nem lakás
célú helyiségek elidegenítéséből származó bevételek forrásként történő nevesítését tenné ez a
törvénymódosítás lehetővé. Itt ne a központi költségvetésbe, hanem a Honvédelmi
Minisztérium költségvetésébe kerüljenek ezek az összegek, ezt célozza a módosítási
szándékunk.

A tanulmányi szerződéseket érintő pontosítások is szerepelnek a célkitűzéseinkben. A
módosítás hátterében az áll, hogy vannak olyan, a honvédség által támogatott, rövid ideig
tartó, jellemzően egy év alatti és külföldön történő képzések, melyek esetén a képzéssel
azonos szolgálati viszonyban eltöltendő idő nem áll arányban a honvédség által biztosított
tanulmányi támogatás összegével - nyelvképzés, pilótaképzés, és számos ilyen van -, ezért
szeretnénk ezt tisztességesen rendezni.

A kötelező védőoltások vonatkozásában is eljárási szabályokat szeretnénk megalkotni.
A figyelmeztetés alkalmazása szintén a módosítási szándékaink között szerepel.

Ombudsmani vizsgálat tette ezt indokolttá, hogy fegyelmi eljárás helyett figyelmeztetés is
bevezethető lehessen. Tehát a fegyelmi felelősség rendszerét is a Hjt.-ben szeretnénk
módosítani.
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Kártérítési pontosítások is szerepelnek a törvénymódosítási szándékaink között, és
egyéb fontosabb személyügyi módosítások is.

Még ami talán még itt fontosabb, az pedig az, hogy bevezetnénk a katasztrófavédelmi
pótlék fedezetének a biztosítása érdekében egy módosítást. Ezek is gyakorlatilag itt az
egységes módosítási szándékaink között fontos pontként szerepelnek. A katonai főigazgatói
beosztás is az Egészségügyi Központ esetében kialakításra kerülne, és nem jutalom, hanem
pótlék szerepelne ezt követően, a törvénymódosításnak köszönhetően.

Bizonyára kihagytam néhányat, mert több módosító javaslatunk van erre vonatkozóan,
amennyiben erre igény van, hogy további pontosítás legyen, illetve kérdések vannak,
igyekszünk a kérdésekre válaszolni. Főosztályvezető úr, Till Szabolcs itt van mellettem, és
nyilván ő sokkal mélyebb és tapasztaltabb jogi tudással rendelkezik, mint én, úgyhogy
segítségemre van.

Köszönöm szépen.

Kérdések, vélemények; válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés,
vélemény van-e. (Jelzésre:) Juhász Ferenc képviselő úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Államtitkár Úr! Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!
Egy olyan kódexet fogadott el a parlament jó egynéhány évvel ezelőtt, amely átfogóan
rendezte a katonák szolgálati viszonyát. Teljesen természetes az, hogy néhány esztendő után,
no pláne, amikor új szituációk is keletkeznek, illetőleg új tapasztalatok születnek, akkor a
kódexet módosítja a parlament. Éppen ezért én ezt a javaslatot alapvetően egy szakmai és a
kor igényeihez igazodó javaslatsornak tekintem, hiszen mindegyik módosítási javaslat mögött
olyan konkrét empíria található, amely egyértelműen jelzi azt, hogy ott és azon a ponton
módosítani volt szükséges.

Én úgy tudom, hogy ez nem egy hirtelen jött, gyors attak a törvénymódosításra
vonatkozóan, hanem egy hosszabb, gondosabb előkészítő munka eredménye, éppen ezért a
törvényjavaslat 98 százalékával gyakorlatilag én magam egyet tudok érteni. Én egyet tudtam
érteni, sőt nagyon támogattam, hogy a Magyar Honvédség és a fegyveres erők depolitizáltak
legyenek. Nagy tisztelettel fogadtam a honvédelmi bizottság elnökének értékelését is éppen
egy másik törvényjavaslattal kapcsolatosan, ami alkotmánymódosítást is inspirált. Azt
gondolom, hogy ez egy helyes magatartás, és megjelenik ebben a törvénytervezetben is, hogy
a szerződéses katonákat is eltanácsolják a politikai szerepvállalástól, éppúgy, mint a hivatásos
katonákat. Van azonban egy paragrafus, ami számomra elfogadhatatlan, ugyanakkor a
Honvédelmi Minisztérium vezetése számára pedig erős lehetőséget biztosít, ami azt mondja,
hogy szolgálati viszonyt lehet társadalmi szervezeteknél teljesíteni. Egyik oldalról tilalmazzuk
a katonát, hogy ő ne vállaljon ilyen típusú szerepet, közös egyetértésben, másik oldalról a
honvédelmi miniszter engedélyezheti ad absurdum, hogy valamelyik politikai párt szakértője
legyen szolgálati viszonnyal egy párton kívüli katona. Ebből a törvénytervezetből ez kijöhet.
Azt gondolom, hogy nem helyes. De ha azt gondolják, hogy különbséget kell tenni társadalmi
szervezet és politikai párt között, akkor tudok mondani huszonöt olyan társadalmi szervezetet,
amely alapvetően átpolitizált, nem politikai párt, amely biztonságpolitikai, hagyományőrző és
egyéb funkcióval rendelkezik, azt gondolom, ott sem helyes, ha szolgálati viszonnyal valaki a
honvédelmi miniszter megbízásából munkaviszonyt folytathat, a szolgálati viszonyát pedig
fennállónak tekinthetjük.

Éppen ezért azt szeretném javasolni, hogy ennek a paragrafusnak a módosításától
legyenek kedvesek eltekinteni, egyszerűen azért, mert nem gondolom azt, hogy most
katonákkal akarnák megtölteni bármelyik politikai párt biztonságpolitikai tagozatát, nem
gondolom azt, hogy alapvetően közpénzből akarnak személyi támogatást biztosítani civil
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szervezetek számára. Nem is volna helyes, ha ez volna a szándék. Éppen ezért, ha azt a
második részt, amely egy új módosításként jelent meg, elhagynánk, akkor a Szocialista Párt
alapvetően támogatni tudná a javaslatot. Ha úgy gondolják, hogy ez mégis nagyon-nagyon
fontos, akkor pedig egyértelmű, hogy emögött olyan fajta politikai szándék van, amit
szeretnénk megtudni. Én az előbbit remélem, éppen ezért erre vonatkozó módosító javaslatot
is fogunk benyújtani, és ezzel együtt az összes többit tulajdonképpen elfogadhatónak, a kor
kihívásainak megfelelőnek tartjuk. Amikor a kor kihívásairól beszélek, akkor részint a
képzésre gondolok, részint a szanitécképzésre és az ellátásra és még számos olyan dologra, itt
a lakástámogatáson keresztül sok mindenre, ami bizony részint könnyíti a Honvédelmi
Minisztérium dolgát, részint pedig világosabbá teszi a viszonyokat, befejezve, a tábornoki
fegyelmi eljárás vagy felfüggesztés szabályaira vonatkozó, éppen aktuális történetre is.

Summa summarum, tisztelettel kérem, értsék azt, hogy mi az aggályunk, ennek
figyelembevételével támogatni tudjuk majd a javaslatot.

Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Juhász Ferenc képviselő úrnak az észrevételeit. Természetesen nyitottak
vagyunk minden jó szándékú módosító javaslat előtt, át fogjuk tekinteni, ha ez benyújtásra
kerül.

Semmiféle mögöttes politikai szándék nem rejlik e mögött a szakaszban történő
változtatási igényünk mögött. Itt a javaslat 5. §-áról, a Hjt. 46. § (3) bekezdés j) pontjáról
beszélt Juhász képviselő úr. Itt elsősorban mi azért arra gondoltunk, hogy a honvédség
tevékenységét elősegítő közhasznú szervezeteket, illetve társadalmi szervezeteket illetően -
 ide értve a sportegyesületeket is -, történne meg ez a típusú személyügyi módosítás. Ez egy
lehetőség, tehát nem kötelező, és ha a miniszter úgy látja, hogy ez egy túlpolitizált vagy
politizált szervezet, akkor természetesen ezt nem fogja jóváhagyni, vagy nem engedélyezi.
Ettől függetlenül meg fogjuk nézni az önök által benyújtott módosító javaslatot, és
természetesen, ha ez jó szándékú és előrevisz, akkor támogatni is tudjuk. Úgyhogy nyitottak
vagyunk a módosító javaslatok előtt.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés, vélemény van-e. (Nem
érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ki az, aki a T/1127. számú törvényjavaslatot
általános vitára alkalmasnak találja? Kérem a tisztelt bizottságot, szavazzunk! (Szavazás.) Ki
az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)

Megállapítom, hogy 15 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett a bizottság általános
vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.

Ajánlásunk szóban kell hogy elhangozzék, a bizottság előadót kell hogy állítson.
Kérdezem, ki vállalja, hogy a mai plenáris ülésen, maximum öt percben előterjessze a
bizottságunk ajánlását. (Nem érkezik jelzés.) Köszönöm szépen a tömeges jelentkezést.
(Derültség.) Akkor én magam – úgy látom, nincs más. (Iváncsik Imre távozik az ülésről.)
Akkor ezzel az 1. napirendi pontot le is zárjuk.
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Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) kormányhatározatban foglalt döntésről szóló
J/1057. számú beszámoló (Általános vita - első helyen kijelölt bizottságként)

Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) kormányhatározatban foglalt döntésről szóló
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (Döntés bizottsági önálló indítvány
benyújtásáról)

Áttérünk a 2. napirendi pontra, az egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló
kormányhatározatok módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) kormányhatározatban foglalt
döntésről szóló J/1057. számú beszámoló. Első helyen kijelölt bizottságként a beszámoló
általános vitára alkalmasságáról, valamint az elfogadó határozati javaslat benyújtásáról kell
döntenünk.

Megadom a szót a beszámoló rövid szóbeli kiegészítésére államtitkár úrnak. (Básthy
Tamás távozik az ülésről.)

Dr. Simicskó István kiegészítése az előterjesztéshez

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azért fordultunk a bizottsághoz, hogy egyrészt tájékoztassuk,
másrészt ehhez a beszámolóhoz kérjük az Országgyűlés támogatását a következő ügyek
vonatkozásában. Egyrészt a kormánynak döntenie kellett a NATO afganisztáni katonai
műveleteiben történő magyar szerepvállalás kérdésköréről, tekintettel arra, hogy több
területen lejár, sőt most már azt mondom, lejárt a mandátuma a tevékenységünknek. Egyrészt
2010. augusztus 31-én a közös, magyar-amerikai, úgynevezett műveleti tanácsadó és
összekötő csoportnak, azaz az OMLT-nek lejárt a mandátuma; 2010. október 1-jén két
tevékenységi körben is lejárt szintén a Magyar Honvédség alakulatainak a mandátuma,
egyrészt a különleges műveleti csoport mandátuma, másrészt pedig Baglán tartományban
működik, Puli-Humri központtal a magyar vezetésű tartományi újjáépítési csoportunk, ez az
úgynevezett PRT-csoportunk, amelynek a működési mandátuma október 1-jével lejárt.

Folytattunk erről előzetes megbeszéléseket a Honvédelmi Minisztériumban, ötpárti
megbeszéléseket, és természetesen ott már előzetesen tájékoztattuk a parlamenti pártokat.
Most a bizottság támogatását kérjük. A kormány úgy döntött határozatban, hogy
meghosszabbítja a mandátumokat. Egyrészt a műveleti tanácsadó és összekötő csoportunk, az
OMLT mandátumát 2011. február 28-áig, ugyanezen határozatban engedélyezett különleges
műveleti csoport részvételi határidejét 2011. október 1-jéig meghosszabbítja, a tartományi
újjáépítési csoport, a PRT működési határidejét pedig 2011. április 1-jéig meghosszabbítja,
tehát egy hathónapos mandátummeghosszabbításról van szó ebben az esetben.

A fentieken túl a kormány határozatot hozott egy új pontban is, amely legfeljebb
13 fős, MiG 17-es szállító helikopter légi kiképzést támogató csoport kikerülését, kitelepítését
támogatja, legfeljebb egyéves időtartamra.

A döntésünk erről szól, és kérjük a bizottság támogatását ebben az elképzelésben.
Köszönöm szépen.

Határozathozatalok

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot: kérdés, vélemény? (Nem érkezik jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor ki az, aki a J/1057. számú beszámolót általános vitára alkalmasnak
találja? Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Tizenöt igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy nem.
Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.)

A bizottság 15 igen szavazattal, 1 nem ellenében általános vitára alkalmasnak találta.
(Ágh Péter megérkezik az ülésre.)
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Ki az, aki támogatja az elfogadó javaslat benyújtását? Kérem, szavazzunk ebben a
kérdéskörben! (Szavazás.) Tizennégy igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kettő nem.

A bizottság 14 igen szavazattal, 2 nem ellenében a benyújtást támogatja.
Javaslom, hogy az ajánlásunk szóban hangozzék el. Mivel első helyen kijelölt

bizottság vagyunk, a bizottság előadót kell hogy állítson. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki
az, aki vállalja öt percben. (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy senki. (Közbeszólás: Ismét
te!) Köszönöm szépen a bizalmat.

Az afganisztáni nemzetközi biztonsági közreműködő erők (ISAF) műveleteiben
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.
29.) kormányhatározat módosításáról szóló J/254. számú beszámoló (Általános vita)

Az afganisztáni nemzetközi biztonsági közreműködő erők (ISAF) műveleteiben
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.
29.) kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati
javaslat (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, az afganisztáni nemzetközi biztonsági
közreműködő erők műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló
2186/2008. (XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló J/254. számú beszámolóra.

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a beszámolót az előző ciklusban 2010.
február 15-én még J/11738. számon bizottságunk megtárgyalta, és H/11824. számon elfogadó
határozatot is benyújtott. A plenáris ülésre azonban már nem kerültek, a mostani ciklusban
pedig a beszámolót J/254. számon át kellett iktatni. Az Ügyrendi bizottság 8/2002-
2006. számú általános érvényű állásfoglalása szerint így elegendő, ha abban állást foglalunk,
hogy a határozati javaslatunkat változatlan tartalommal előterjesztjük. Tehát most technikai
szavazásra kerül sor.

Határozathozatal

Ki az, aki egyetért az előző ciklusbeli döntésünk változatlan tartalommal való
előterjesztésével, azaz a J/254. számú beszámoló általános vitára alkalmas, ajánlásunkra
szóban kerül sor, valamint benyújtjuk az elfogadó határozatunkat? Kérem, ebben a kérdésben
a bizottság szavazzon! (Szavazás.) Tizennégy igen. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.)
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)

A bizottság 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett egyetértett.
Tisztelt Bizottság! A bizottsági előadó személyét kell meghatároznunk a mai plenáris

ülésre. Ki az, aki a mai plenáris ülésen előterjeszti szóban ezt a határozatot? (Nem érkezik
jelzés.) Köszönöm szépen a bizalmat. Ismételten hosszú lesz az este.

A Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalásának befejezéséről, a magyar
katonák Afganisztánból történő hazahívásáról szóló H/1075. számú határozati javaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, a Magyar Honvédség afganisztáni
szerepvállalásának befejezéséről, a magyar katonák Afganisztánból történő hazahívásáról
szóló H/1075. számú határozati javaslatra, Vona Gábor és Gyöngyösi Márton országgyűlési
képviselők önálló indítványára. Kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételről kell
döntenünk.

Az előterjesztők, valamint a kérdésben hatáskörrel rendelkező Honvédelmi
Minisztérium képviselői meghívást kaptak - dr. Simicskó István államtitkár úr képviseli a
tárcát.

Elsőként megadom a szót az előterjesztőknek, amennyiben itt vannak, vagy a Jobbik
képviselőinek.
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Rubi Gergely kiegészítése az előterjesztéshez

RUBI GERGELY (Jobbik): Köszönöm szépen. Igazából semmiféle háborús
tevékenységet nem támogatunk Afganisztánban, azt tudnánk támogatni, ha mihamarabb
hazahívnánk a katonáinkat, ugyanis nem látjuk értelmét, hogy idegen érdekből és
milliárdokért haljanak katonáink idegen földön. Ezért nem támogatjuk természetesen.

Köszönöm.

ELNÖK: A tárca részéről? (Jelzésre:) Államtitkár úr!

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen.
Tanulmányoztuk a jobbikos képviselő urak által benyújtott országgyűlési határozati
javaslatot. Nem kívánnék tételesen végigmenni, de néhány megjegyzést a tárca részéről hadd
mondjak el előzetesen. Természetesen mi sem akarunk az idők végezetéig ott lenni, szerintem
a NATO sem akar ott lenni, de azt hiszem, amikor önök azt írják ebben a javaslatban, hogy a
valós magyar honvédelmi érdekek képviselete, az mit is jelent. Én azt hiszem, hogy
szövetségesként nekünk igenis vannak magyar és honvédelmi érdekeink Afganisztánban is,
tekintettel arra, hogy ez egy szövetségi feladatvállalás. Az egy más kérdés, hogy amikor önök
azt írják, hogy a magyar katonák élete és testi épsége iránt viselt felelősségtől vezérelve, mi is
ezen szempontok alapján gondolkodunk az afganisztáni szerepvállalásról többek között,
tekintettel az előbb elmondottakra.

Egyébként szeretném hozzátenni, hogy a tárcánál folyik egyfajta elemző munka, van
egyfajta felülvizsgálati szándék, de nem arra, hogy kivonjuk a katonáinkat és azon nyomban
hazahozzuk őket, hanem arról folyik egyfajta elemző munka, amely azt próbálja megcélozni,
hogy látva valóban az önök által is jelzett és érzékelt biztonsági helyzet változását, olyan
feladatokat végezzünk, amelyek ezekben a megváltozott biztonsági körülményekben a NATO
számára, Afganisztán számára és számunkra is hasznosak. Ezért kiemelt jelentősége van a
NATO döntései alapján a kiképzési tevékenységnek, ezért ebben hangsúlyosabban szeretnénk
a jövőben szerepet vállalni, hiszen érdekünk, hogy Afganisztán helyzete stabilizálódjon, és
érdekünk, hogy Magyarország a NATO - mint az egyik legfontosabb nemzetközi közösség -
 munkamegosztásából vegye ki a részét. Ezen keresztül valóban a magyar érdekek nem
csökkennek, hanem erősödnek. Nekem meggyőződésem, ha ezt a feladatot sikeresen oldjuk
meg, és minőségi szerepet vállalunk Afganisztánban, természetesen a mi feladatunk és
felelősségünk az, hogy ebben a veszélyes helyzetben a lehető legnagyobb biztonságban
legyenek a katonáink; a felszereltségüket, a kiképzésüket meg a kinti biztonságukat illetően
tettünk is számos intézkedést, hogy ez az oldala a kintlétüknek erősödjön.

Értjük tehát a szándékot, mi együtt fogjuk meghozni a döntésünket a
szövetségeseinkkel, velük együttműködve és őket tájékoztatva arról, hogy pontosan milyen
feladatot fogunk a jövőben ellátni, elvégezni, mondom, hangsúlyosan a kiképzésre szeretnénk
orientálni a tevékenységünket. Nem tehetjük meg, és nem is állna szándékunkban, hogy
kivonuljunk jelen pillanatban Afganisztánból, ezért nem támogatja a tárca ezt az
országgyűlési határozati javaslatot.

Kérdések, vélemények; válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés,
vélemény van-e. (Jelzésre:) Rubi Gergely!

RUBI GERGELY (Jobbik): Említette államtitkár úr, hogy volt szó arról, hogy nem
leszünk ott örökké. Valami időpont esetleg van, amiben gondolkoznak, hogy mégis mikor
kezdik el kivonni a csapatokat Afganisztánból?
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Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Mint mondottam
volt, együtt hozzuk meg a döntéseinket a szövetségeseinkkel. Nyilván a NATO stratégiai
gondolkodóit is foglalkoztatja ez a kérdés. Most gondoljon bele abba, tisztelt képviselő úr, mi
lenne, ha a magyar katonák összecsomagolnának és hazajönnének, és mondjuk a NATO 28
tagországában milyen precedenst teremtene mindez! Tehát egy ügyet nem lehet félbehagyni,
szerintem törekedni kell arra, hogy hangsúlyosan az afgán haderőt erősítsük, hangsúlyosan az
afgán rendőri belbiztonsági erőket erősítsük, és azt hiszem, amikor több kiképzőt küldünk
majd ki – remélem, hogy ez be fog majd következni, hiszen a 200 fős többletfelajánlás is ez
irányba tolódik el terveink szerint, és mondom, a NATO munkamegosztásában és NATO
feladatértékelési rendszerében a kiképzési tevékenység magas presztízzsel bír, magasan
értékelt feladat- és tevékenységi kör. Úgyhogy az, hogy mikor történik meg az, hogy az afgán
haderő képes lesz megállni a saját lábán, nekünk érdekünk fűződik hozzá, hogy ez mielőbb
megtörténjen, de azért azt hiszem, hogy időpontot mondani most eléggé felelőtlenség lenne
bárki részéről is. Nem látunk a jövőbe, de törekszünk erre folyamatosan.

ELNÖK: Dorosz Dávid képviselő úr; utána Tóth Gábor.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. A magunk részéről mi
sem fogjuk támogatni a Jobbik határozati javaslatát, ellenben azt hozzá szeretnénk tenni,
minél inkább azt támogatjuk, hogy a feladatvállalásban a harcoló alakulatokról a kiképző és a
logisztikai rendőri kiképző alakulatokra helyezzük át a hangsúlyt.

Abban egyetértünk, hogy az azonnali teljes kivonulás nem opció. Ez egy olyan
szövetség, amely jogok mellett kötelezettségekkel is jár, és a nemzetközi szövetségből eredő
kötelezettségeinket teljesítenünk kell. Arról viszont igenis beszéljünk, vitatkozzunk, és
próbáljunk meg eltolódni, hogy a harcoló helyett inkább kiképző alakulatokat, illetve
logisztikai alakulatokat küldjünk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tóth Gábor képviselő úr!

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak az államtitkár úr által
elmondottakhoz szeretnék néhány gondolattal hozzájárulni. Ez végül is nem a delphi jósda,
hogy itt alkalmasint különböző időpontokról essék szó, mint ahogy államtitkár úr ezt
elmondta, ez egyértelműen úgymond világpolitikai helyzet és tényezők, amik ott történnek.
Arról nem beszélve, hogy a kábítószer, ami a világpiacon megjelenik, tetemes része onnan,
abból a körzetből jön. Ha tehát semmiért másért nem és nem különböző energiahordozók meg
egyebek mentén, csak azért, hogy azt megszüntetni meg felszámolni, mert van a világnak egy
másik pontja is, az egy kicsit messzebb van talán, Közép-Amerika, ahonnan a kábítószer a
világot elárasztja, már azért érdemes elmenniük, hogy a gyerekeinket lehetőleg ne lássák el
kábszerekkel, mert azok ott termelődnek egy jó részében.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Ferenc képviselő úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Van annak egy diszkrét bája,
hogy most a Fidesz védi a nemzetközi szerepvállalásokat, hiszen ő maga az elmúlt
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esztendőkben nem egyszer hasonló populista kezdeményezést fogalmazott meg Irakkal,
Afganisztánnal és egyébbel kapcsolatosan, és akkori érveinket hallom most vissza itt
államtitkár úr szájából, és azt kell mondanom, hogy, no lám, lám, erről van szó.
Magyarország érdekei nem áldozhatók fel pillanatnyi populista - lehet hogy tisztességes, nem
kétlem - kezdeményezések oltárán. Magyarország biztonsága sem áldozható fel erre. És ez
legyen örök tanulsága a Fidesznek is majd, akinek még számos alkalma lesz, hogy
bebizonyítsa az integráció iránti elkötelezettségét.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nem kell nagyon visszaszaladnunk az időben, néhány
esztendőt, a délszláv válság idejére. Ha a délszláv válság idején a Magyar Köztársaságnak
magának kellett volna védenie a határát, nem jöttek volna ide segíteni, vagy az
elkövetkezendő tizenegynehány esztendőben – ma is ott vannak még a nemzetközi erők –
 nem lennének ott, a Magyar Köztársaságnak ez iszonyatosan nagy anyagi és emberáldozatot
jelentett volna. A Magyar Köztársaság katonái harci cselekményben, ütközetben még nem
hunytak el. Ezek terrorcselekmények, illetőleg balesetek voltak. Megjegyzem, több rendőr
hunyt el szolgálatteljesítés közben, mint katona. A katonának alapvetően az a dolga, hogy
áldozatot vállalva - ezért kapja a fizetését, pontosan tudja, hogy ez a feladata, adott esetben
benne van az esküjében - részt vegyen az ország és egyébként a szövetséges rendszer
védelmében és oltalmazásában. Óriási nagy szerencsénk, hogy nem a határainkat kell
közvetlenül védeni, mert az iszonyatosan nagy pénzünkbe kerülne, és nagyon-nagyon sok
személyes áldozatvállalást jelentene, hanem olyan fajta akciókban kell részt venni, ahol
önkénteseink vannak ott, és egyébként az országnak politikai, azt kell mondanom, bizonyos
értelemben gazdasági érdekeit is szolgálja a kintlétünk.

Éppen ezért azt szeretném javasolni, hogy amikor az ország valós érdekeiről
beszélünk, akkor ténylegesen a valós érdekeket tekintsük. Ma a Magyar Köztársaságnak az az
érdeke, hogy jóban legyen a brittel, jóban legyen a franciával, jóban legyen az amerikaival,
jóban legyen az olasszal, és egyik se értse úgy, hogy mi őket ott cserbenhagytuk, és mindenki
pontosan lássa azt, hogy Magyarország a tehetségéhez képest részt vesz bizonyos értelemben
a közös biztonság megteremtésében. Ez a feltétele annak, hogy a későbbiekben - ne adj’ Isten
ne legyen a későbbiekben soha! -, egy hasonló délszláv konfliktus esetén mondjuk jöjjenek.
Mondom, nem ma, a mostani politikai viszonyok persze erre nem alkalmasak, de akkoriban
alkalmasak voltak.

Összességében tehát a napirendre tűzést én nem támogatom. Mi az előző napirendek
kapcsán az egyértelmű szavazatunkkal jeleztük, hogy nagyon sokszor fájó dolog, egyébiránt
ténylegesen költséges, nagyon sokszor innen haszontalannak tűnő, de a politikusnak az a
felelőssége, hogy legyen képes elfogadtatni azt, hogy ez összességében az ország érdeke. És
ezért kell lépni, ezért szavaztuk mi meg, és ezért nem fogjuk támogatni ezt a kezdeményezést.

Ami a harcoló és nem harcoló alakulatok dilemmáját illeti: abban érdemes majd vitát
folytatni, én két mondatot tennék hozzá, és nem szeretném elhumorizálni. Tessék elképzelni,
ha egy konfliktus esetén mindenki csak pedagógust küldene ki, aki okít. Nyilván nem megy.
A nemzetközi munkamegosztásban persze van, aki ehhez ért, van, aki ahhoz ért, de
összességében van olyan szituáció, amikor nem lehet azt mondani, hogy nem küldünk magyar
katonát oda, ahol gépfegyverrel kell járni. Nincs ilyen, egy ilyen konfliktusban meg végképp
nincs ilyen. A szövetségi rendszerhez hozzátartozik, igen, hogy gépfegyverrel kell járni.
Megjegyzem, a szanitécnek is gépfegyverrel kell járni meg az oktatónak is, és ha arról van
szó, a személyes védelme, a közösség értékeinek védelme érdekében még talán lőni is kell.
Azt szeretném mondani, hogy nem parancs, hogy nekik oda ki kell menni, önkéntes vállalás,
és az ország jól jár mindig, amíg vannak derék hazafiak, akik ezt az önkéntes feladatot
ellátják. Éppen ezért én azt gondolom, hogy arányokat kell tartani, hogy - magunk között
szólva, és ha nem volna sajtónyilvános, akkor világosabban fogalmaznám - a lehető

legkevesebbet adjuk ahhoz, hogy egyébként elfogadhatóak legyünk. Ebben nyilván van egy
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balanszír, egy mozgáslehetőség, de nem lehet egyik vagy másik oldalra ebben az értelemben
fityiszt mutatni, a kormány szerintem ebben igen bölcs álláspontot képvisel.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen,
elnök úr. Figyelve a véleményeket és az érvelést, annyit hadd tegyek mindenképpen hozzá,
hogy ebben szeretnénk egyfajta nemzeti egyetértést, nemzeti konszenzust találni, hiszen nem
csak a NATO számára, de számunkra is fontos Afganisztán jövője. Én azt hiszem, hogy
Magyarország külpolitikai mozgásterét a NATO-tagság éppen növeli, nem csökkenti, és egy
fontos küldetésben ott lenni, az mindannyiunk számára jelentőséggel bír.

Juhász képviselő úr arról beszélt, hogy viszonthallja az ő időszakából, illetve Szekeres
úr minisztersége időszakából származó érveket, és a Fidesznek most egyfajta más álláspontját
látja, ezzel azt üzenve, hogy az üléspont meghatározza az álláspontunkat is. Azt hiszem -
 visszaidézve, amennyire fellelhetem az emlékeimben az érveinket -, mi soha nem azt
mondtuk, hogy semmilyen módon, és azon nyomban kivonulni. Voltak persze ilyen típusú
szirénhangok, de egy biztos: az előző kormányhoz képest az Orbán-kormány szemléletmódja
jelentős mértékben változott, na nem a kivonulást illetően, hanem abban a kérdéskörben, ha
mi felajánlást teszünk, akkor ezt törekszünk körültekintően megtenni, törekszünk a
felajánlások anyagi fedezetét is megteremteni, és egy washingtoni elnöki fogadásért cserébe
nem ígérünk be pluszlétszámot felelőtlen módon, hiszen a mai napig keressük a tárcánál azt a
8,8 milliárd forintot, hogyan lehetne ezt a 200 fős többletfelajánlást finanszírozni, amit Bajnai
miniszterelnök úr megtett Washingtonban. Azt hiszem, hogy ez egy jelentős
szemléletmódbeli változás és váltás. Mi nem mennyiségi szerepvállalásra törekszünk, hanem
minőségi és érdemi szerepvállalásra törekszünk, pont azért, mert fontosnak tartjuk a
szövetséget.

Én remélem, hogy nem lesz gyakorlat, mert eddig, az elmúlt három és fél hónapban
nem volt. A miniszter úr első látogatása a nemzetközi missziók végiglátogatása során
Afganisztánba vezetett, pont azért, mert kiemelt jelentőségűnek tartjuk az ottani
szerepvállalásunkat, és valóban a legveszélyesebb környezetben látják el a tevékenységüket a
magyar katonák. De nem vitte magával Horváth Ágnest sem és más komoly vagy
komolytalan politikusokat sem, illetve különböző, úgynevezett celebszemélyiségeket sem.
Tehát ezzel kvázi nem azt üzeni, hogy ott aztán minden rendben van, hanem azt, hogy igenis
oda kell menni a honvédelmi miniszternek, meg kell nézni, hogy milyen körülmények között
vannak a katonáink, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb és
a legbiztonságosabb életkörülményeket, életesélyt adjuk meg számukra.

Bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban még fogunk erről beszélni, és
szeretném kérni ebben a parlamenti pártok támogatását, főleg a szakbizottságban dolgozó
politikustársaim támogatását, hiszen ekkor tudjuk a magyar társadalom felé is eljuttatni azt az
üzenetet, hogy igen, vannak kötelezettségeink, vannak nehéz helyzetek, vannak nehéz
feladatok, amelyekből Magyarország nem hátrálhat ki, de ha okosan, értelmesen viszonyul
ezekhez a kihívásokhoz, ezekhez a feladatokhoz, akkor ez hozhat az ország számára
nemzetközi megítélésben pluszpontokat, pozitív érdemeket. Úgyhogy így tekintsünk erre.
Ráadásul a minőségi szerepvállalásban megmutatkozó értelmes feladat nemcsak a NATO
számára hoz hasznot, hanem a magyar katonák és a Magyar Honvédség számára is komoly
jelentőséggel bír. Úgyhogy én nem akarnám most Juhász képviselő urat bántani azzal, hogy
miért kell szerepet vállalnunk a Balkánon és Afganisztánban és máshol, hogy legalább a
szövetségeseink jöjjenek, ha bajba kerülünk, az elmúlt években kevés olyan lépést és döntést
láttunk, amely mondjuk például az erre kialakított rendszert erősítette volna, a fogadó nemzeti
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támogatás rendszerét szélesítette volna. De ezzel is az elkövetkező időszakban majd
hatékonyabban foglalkoznunk kell.

Összességében köszönöm az észrevételeket a tárca nevében, köszönjük a
véleményeket. Mindenki véleményét természetesen tiszteletben tartjuk, és be is vonjuk önöket
ebbe a kollektív bölcselkedésbe, reméljük, hogy jó döntéseket fogunk ebben a kérdéskörben
hozni. Mindenképpen felülvizsgáljuk a szerepvállalásunk összetételét. Egyelőre ennyit tudnék
mondani. És a hangsúlyt arra szeretnénk helyezni, ami érdemi, ami minőségi, és ami
elsősorban a kiképzésben fog megmutatkozni, hogy az afgán helyi erőket megerősítsük,
felerősítsük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Jelzésre:) Juhász Ferenc!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen. Azt gondoltam, hogy a
bölcsesség felül tud kerekedni ilyen politikai érdeken, de nem mindig. Tudniillik az előző
napirendi pont vitájánál elmaradt ez a téma, hogy finanszírozunk vagy nem finanszírozunk, és
azt gondoltam, egyszerűen azért, mert egyrészt államtitkár úr is pontosan tudja, hogy egy
szakmai közegben, pláne egy részes szakmai közegben nehezebb azt elmondani, mint egy
laikus közvélemény számára. De nem, most visszatért bizonyos visszacsapásként.

1014/2010. (I. 28.) – a jegyzőkönyvben visszakeresheti, államtitkár úr –,
1059/2010. (III. 5.) – két kormányrendelet, amely a finanszírozását ennek a kérdésnek
megoldja. Mindenkinek tisztelettel ajánlom, hogy legyen kedves megnézni. Egyébiránt pedig
legyen kedves elővenni - itt van nálam, ezért tudom felidézni - a Honvédelmi és rendészeti
bizottság 2010. február 15-ei ülésének jegyzőkönyvét, ahol szintén a finanszírozással
kapcsolatos kérdéseket tisztázzák. Az összes többit, azt, hogy mi van a kommunikációs
bumázskába beleírva, majd a másfajta nyilvánosság előtt tessék mondani.

Ami pedig a befogadó nemzeti képességet illeti: államtitkár úr, az elmúlt időszakban
sikerült idehozni Pápára olyan képességet, ami egyedülálló, és nem sok minden került
Magyarországra meg más országba sem ebben az időszakban. Nem csekély dolog önmagában
azt működtetni, fenntartani. Azt hiszem, éppen egy törvénytervezetet nyújtanak be azért, hogy
az ottani jogállásos kérdéseket lehessen rendezni. Azt hiszem, az egy olyan siker, amit
elvitatni nem lehet. Én azt remélem, hogy a későbbiekben még több ilyet tudnak majd
diplomáciai sikerekkel idehozni, és akkor majd mérlegre lehet tenni, hogy mit hova. Ne
becsüljük le ezt, mert ez egy komoly eredmény.

Köszönöm, és ténylegesen nem szeretném ezt a vitát tovább élezni és folytatni.

ELNÖK: Államtitkár úr!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Én sem szeretném,
hiszen a nemzeti együttműködés jegyében dolgozunk, de annyit hadd jegyezzek meg, egészen
véletlenül itt van nálam az ön által idézett 1014/2010. (I. 28.) kormányhatározat, amelyben
valóban a 2009. évi előirányzat-maradvány átcsoportosítására tettek indítványt, amelyben
tételesen fel van sorolva, hogy a HM Infrastrukturális Ügynökség csapatok központi ellátás
kiadásaiból és máshonnan, ÖHP-től mekkora összeget rendelnek erre a 200 fős
többletfelajánlásra. Ez 5,2 milliárd forintot jelent tételesen, csak maga a 200 fős felajánlás
14 milliárd forintba kerül. Tehát én arról a 8,8-ről, arról az egészen kevés kis maradványról
beszéltem, amelynek a helyét, forrását keressük. Meg fogjuk találni, remélem, természetesen
ezeket a kötelezettségeket is vállaljuk, de én erről beszéltem, hogy a teljes összeg nem áll
rendelkezésre, egy része valóban, 5,2 milliárd forint rendelkezésre áll, de 8,8 milliárd forint
hiányzik.
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Pápa vonatkozásában pedig: mindannyiunk közös sikere ez, hiszen Pápán fideszes
polgármester van, de nyilván elismerjük az előző tárca ez irányú elkötelezettségét, de a
Magyar Honvédség prominens vezetői lobbitevékenységét is. Úgyhogy ez egy közös siker. Ez
egy szállítókapacitás-bővülés. Ennek a teljes működési költsége sem áll teljesen össze,
tekintettel arra, hogy több NATO-tagország ígérte, hogy részt vesz benne, de néhányan
visszaléptek ettől. Ettől függetlenül ez siker valóban, ezt el kell ismerni, egy közös siker,
bízzunk benne, hogy ehhez képest azonban az a NATO nemzeti befogadó, támogató rendszer,
amit még jelentős mértékben tovább kell fejleszteni, az az elmúlt időszakban nem került olyan
kiemelt feladatkörbe.

Én sem folytatnám a vitát, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ha nincs több hozzászólás…

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Egy mondatot, elnök úr, kérem, és ne haragudjanak rám!
Államtitkár úr, 1059/2010. (III. 5.) – a 8,8 milliárd ott van!

Köszönöm.

Határozathozatal

ELNÖK: Megkérem Juhász Ferenc képviselő urat, hogy legközelebb, ha az elnök
megadja a szót, akkor szóljon, ne vágjunk egymás szavába! (Juhász Ferenc: Igen, persze.) Az
elmúlt időszakban sem volt szokás ebben a bizottságban ez. Köszönöm szépen.

Ha nincs több hozzászólás… (Nem érkezik jelzés.) …, akkor ki az, aki egyetért a
H/1075. számú országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételével. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.) Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem
jelentkezik.)

Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal, 15 nem ellenében, tartózkodás nélkül a
bizottságunk nem vette tárgysorozatba az országgyűlési határozati javaslatot.

Köszönöm szépen államtitkár uraknak, képviselőtársaimnak a megjelenést. Napirendi
pontjaink végére értünk, ezért a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc)

Csampa Zsolt
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó


