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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2012. szeptember 10-én, hétfőn, 9 óra 13 perckor  
az Országház földszint 93. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

a) Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
(„EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1227/2011. (VII.4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI.15.) 
Korm. határozatban foglalt döntésről címmel benyújtott beszámoló (J/7847. szám) 
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

b) Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
(„EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1227/2011. (VII.4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI.15.) 
Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/…. szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
Meghívottak:   
A Honvédelmi Minisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Bíró Márknak (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
 
 

Meghívottak részéről   
 
Hozzászóló 

Dr. Szarka Gábor kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 13 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Tisztelt Képviselőtársaim! Először a határozatképesség 
megállapítására kerül sor. Jelen vagyunk 7-en, 5-en adtak helyettesítési megbízást, Simon 
Miklóst Farkas Zoltán képviselőtársunk, Tamás Barnabást Bíró Márk képviselő úr, Kulcsár 
Józsefet Básthy Tamás alelnök úr, Vargha Tamást Borbély Lénárd képviselőtársam, Kocsis 
Máté elnök urat pedig jómagam fogom helyettesíteni a mai bizottsági ülésen, így 12 fővel 
határozatképesek vagyunk. 

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs 
változás a napirendi pontokban. Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére 
irányuló missziójához történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. 
(VII.4.) kormányhatározat módosításáról szóló 1192/2012. (VI.15.) kormányhatározatban 
foglalt döntésről szóló J/7847. számú beszámoló általános vitája, valamint döntés a 
beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat benyújtása.  

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért a napirendi pontokkal. 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1227/2011. (VII.4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI.15.) Korm. 
határozatban foglalt döntésről címmel benyújtott beszámoló (J/7847. szám) 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1227/2011. (VII.4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI.15.) Korm. 
határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 

Köszöntöm körünkben dr. Szarka Gábor kabinetfőnök urat a Honvédelmi 
Minisztérium részéről, és Nyulász Viktóriát a védelempolitikai főosztályról. 

Tisztelt Bizottság! Első helyen kijelölt bizottságként a beszámoló általános vitára való 
alkalmasságáról, valamint az elfogadó határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. 

Megadom a szót kabinetfőnök úrnak, azután pedig képviselő urak részéről kérdés, 
esetleg vélemény hangozhat el. Kabinetfőnök úr, öné a szó! 

Dr. Szarka Gábor kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. SZARKA GÁBOR kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium): Én is tisztelettel 
köszöntöm elnök urat és a tisztelt bizottságot. Valóban a kormány benyújtotta J/7847. számon 
a beszámolóját, aminek a lényege, hogy az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők 
kiképzésére irányuló missziójának a meghosszabbítása szükségessé vált, és a beszámolóhoz a 
kormány meghozta a döntését a beszámolóban foglaltak szerint. Ennek a beszámolónak az 
elfogadásához kérjük a tisztelt bizottság támogatását. 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról és az elfogadó javaslat 
benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, kabinetfőnök úr. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, 
hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Úgy látom, nagyon 
konstruktívak vagyunk. 
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Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a J/7847. számú beszámoló általános vitára való 
alkalmasságával. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Külön kell most szavaznunk az elfogadó javaslat benyújtásával kapcsolatban. 
Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Nincs 
jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal és 2 tartózkodással bizottságunk támogatta. Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy bizottságunk a beszámolót általános vitára alkalmasnak tartja, és 

benyújtjuk a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot. 
Van még egy izgalmas kérdés, mivel szóban kell a plenáris ülésen, vélhetően a mai 

napon elmondani bizottságunk álláspontját. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor én ezt magamra 
vállalom a mai nap folyamán. Köszönöm szépen. 

A bizottsági ülést ezzel bezárom. Tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat, hogy 
szerdán 11 órakor kerül sor újabb bizottsági ülésre. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc)  
  

Csampa Zsolt  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


