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Napirendi javaslat 
 

 
1. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres 

erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai 
parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz 
kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9924. szám)  
(Általános vita)  
Meghívottak:  
a Honvédelmi Minisztérium képviselői  
 

2. 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 1001/2013. (I.2.) 
Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló (J/10049. szám)  
(Általános vita)  
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 1001/2013. (I.2.) 
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 

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Juhász Ferenc (MSZP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)  
Mirkóczki Ádám (Jobbik) Jámbor Nándornak (Jobbik) 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Vargha Tamás parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
   
 

Megjelentek  

Dr. Balogh András József alezredes, a jogi főosztály vezetője (Honvédelmi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 17 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok képviselőtársaimnak. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának ülését megnyitom. Elsőként szeretném köszönteni körünkben bizottságunk új 
tagját, Menczer Erzsébet úrasszonyt. Úgy gondolom, hogy a megválasztásához kívánok sok 
sikert és bízom benne, hogy a bizottságunk munkáját a továbbiakban erősíti. 

További bejelentést szeretnék tenni: a Lehet Más a Politika frakció megszűnéséből 
adódóan az Országgyűlésről szóló törvény 19. § (1) bekezdés f) pontja szerint dr. Dorosz 
Dávid képviselőtársunk tagsága megszűnt. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Következik a határozatképesség megállapítása. 13 
képviselő van jelen, és ketten adtak helyettesítést. Dr. Harangozó Tamást Iváncsik Imre 
alelnök úr, Farkas Zoltánt pedig Tóth Gábor képviselő úr fogja helyettesíteni. 

Megállapítom, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság határozatképes. 
Javaslatot teszek a napirend elfogadására. 
Tisztelt Bizottság! A kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki 

az, aki a napirendi javaslattal egyetért. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres 
erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai 
parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó 
egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9924. szám) (Általános vita) 

Rátérnénk az első napirendi pontunkra. Köszöntöm körünkben Vargha Tamás 
államtitkár urat, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárát és dr. Balogh András 
József alezredes urat, a jogi főosztály vezetőjét. Államtitkár úr, röviden kérjük az indoklást. 
Köszönöm szépen. 

Vargha Tamás parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

VARGHA TAMÁS parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 
szépen, alelnök úr. A törvénymódosítás célja kettős. Egyrészt az elmúlt két év 
tapasztalatainak összegzése, illetve a jogszabályi változások miatt a külföldi haderők 
magyarországi tartózkodásával kapcsolatos jogi kérdéseket szabályozó törvény módosítása. Itt 
szeretném kiemelni, hogy nem történik változás a hozzátartozói körben, a törvényjavaslat 
mindösszesen módosítja a hozzátartozó személyét, és ezzel kapcsolatban rögzíti a 
nyilvántartásban a hozzátartozó személyét, aminek az a lényege, hogy a külföldi állománnyal 
együtt itt élő hozzátartozók a jogszabály és nemzetközi szerződések keretében is sajátos 
jogállást élvezzenek és jogállásukból következően megkapják a jogokat és kötelezettségeket 
is. (Megérkezik az ülésre Juhász Ferenc.) 

A törvénymódosítással megteremtjük a jogi alapokat, hogy a hozzátartozók jogállása 
ellenőrizhető módon nyilvántartott és dokumentált legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kinek van kérdése, 

véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. Iváncsik Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 
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Kérdések, észrevételek 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A szocialista frakció 
nevében szeretném mondani, hogy egyetértünk az előterjesztéssel. A korábbi, e témában 
született határozatot is megszavaztuk, támogattuk. Úgy gondoljuk, hogy azok a módosítások, 
amelyek most bekerülnek, azok előremutatóak, egy pontosabb, jobb együttműködést tesznek 
lehetővé, és abba a körbe tartoznak, amit mi mindig is támogattunk, a NATO-tagállamok 
közötti együttműködés elmélyítését, a feltételek pontosítását, és nem utolsósorban 
Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek a jobb érvényesítését. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, 

vélemény. (Nincs jelzés.) Nincs. 

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról 

Ki az, aki a T/9924. számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja? 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki igennel szavaz. (Szavazás.) Egyhangúlag, 20 igennel 
elfogadtuk. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy közben a szavazás úgy módosult, hogy dr. 
Kocsis Máté elnök urat jómagam helyettesítem, Mirkóczki Ádámot Jámbor Nándor 
képviselőtársam, Bíró Márkot pedig Borbély Lénárd, és így akkor 20 szavazat volt. 

Általános vitára alkalmasnak találtuk. A bizottság ajánlása szóban kell hogy 
elhangozzon. Ágh Péter képviselőtársamra teszek javaslatot. Péter bólogat, köszönjük 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 1001/2013. (I.2.) Korm. 
határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló (J/10049. szám) (Általános vita) 

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 1001/2013. (I.2.) Korm. 
határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/….szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Áttérnénk a második napirendi pontra, első helyen kijelölt bizottságként a beszámoló 
általános vitára való alkalmasságáról, valamint az elfogadó határozati javaslat benyújtásáról 
kell döntenünk. Megadom a szót rövid beszámolóra államtitkár úrnak. 

Vargha Tamás parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

VARGHA TAMÁS parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm, 
alelnök úr. A szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló EU-misszió beindításáról az 
Európai Unió Tanácsa 2010. február 3-án döntött, és ez a misszió a teljes műveleti képességet 
2010 májusára érte el. Kétéves időkerettel tervezte, amelyből a negyedik szakasz a 
végrehajtásban bekövetkező csúszások miatt 2012 decemberében fejeződött be. Ennek a 
missziónak a működését az Európai Unió továbbra is szükségesnek ítéli, és az új mandátumot 
2012. december 21-én a Tanács jóvá is hagyta. Ez 2013. január 1-jétől indul és két évig tart.  

2013. január 1-je és március 31-e között a Magyar Honvédség állományából az 
átmeneti időszakban 1 fő, 2013. április 1-jétől pedig legfeljebb 10 fő, amely váltási 
időszakban 20 fő, a beszámoló szerint kiküldésre kerül Ugandába és Szomáliába, hogy a 
misszió feladatrendszerébe tartozó feladatokat lássa el 2013. december 31-éig, és ebbe a 
kitelepülés és visszatelepülés időszaka nem számít bele. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, kinek van 

kérdése, véleménye. Iváncsik Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt van egy rövid 
véleménynyilvánításom is és van egy kérdésem is államtitkár úrhoz. 

Nagyon jónak tartom azt, hogy a kormánynak ma már kompetenciája, hogy ilyen és 
hasonló missziók ügyében döntést hozzon, és erről utólag nyújtson tájékoztatást a 
parlamentnek és a köztársasági elnök úrnak. Tehát nem vitatva ennek a helyességét, 
jogosságát és a kormány eljárásának a törvényességét, arra szeretnék ismételten utalni, amit 
korábban már több ízben, több napirendi pont vitája során miniszter úrtól is több alkalommal 
kértünk, javasoltunk. Nekem az a meggyőződésem, hogy a kormány számára is hasznos lehet 
és kifelé is egy elegánsabb, figyelmesebb kormányzást jelenthetne, ha a kormány a döntése 
előtt érdemi konzultációt folytatna a parlamenti pártok képviselőivel. 

A parlamenti pártok képviselőinek – és itt nemcsak az ellenzékre gondolok – pedig 
megteremthetné a beavatottság érzését, és jó volna nemcsak az egyes ügyekkel külön-külön 
találkozni, hanem arról is érdemes lehetne ilyenkor szót váltani, hogy a missziók ügyében 
átfogó módon is, stratégiai értelemben is a kormány hogyan gondolkodik. Jó volna erről 
egyrészt egy képet látni, másrészt szerintem a kormány számára sem mellékes az, hogy 
megismerheti ilyen konzultáció vagy konzultációk során a parlamentben képviselettel 
rendelkező pártok álláspontját, azt tudja mérlegelni, és természetesen ugyanolyan 
kompetenciában érvényes, önálló döntést hozni, mint ennek a mellőzésével.  

Tehát én ezt szeretném ismételten indítványozni. Mivel határozottan hiányoljuk ezt a 
magatartást a kormány részéről, az ezzel szembeni elégedetlenségünket azzal is szeretnénk 
kifejezni, hogy a témáról való szavazásban nem fogunk részt venni, ugyanúgy, mint ahogy az 
egyik előző bizottsági ülésen személyi kérdésben nem vettünk részt a szavazásban. Ott 
sikerült a sajtónak úgy tudósítania arról a rendezvényről, hogy ötpárti egyetértésben született 
döntés, úgy, hogy közben az egyik párt nem is volt jelen, mi nem vettünk részt a szavazásban, 
egy másik párt képviselői tartózkodtak, és a kormánypárti képviselők igen szavazatát sikerült 
a sajtónak ötpárti egyetértéssé formálni.  

Gondolom, ezúttal most nem lesz ilyen félreértés, mi nem veszünk részt ebben a 
szavazásban. Köszönöm elnök úr a türelmét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy képviselőtársaimra, de már a Szocialista 

Pártra is esetleg a sajtó megpróbál egy kis presszionálást, hátha bizonyos honvédelmi 
kérdésekben nemzeti együttműködés kialakulhat még erre a pár évre. Államtitkár úr, mivel 
volt kérdés, akkor úgy gondolom, hogy visszaadnám a szót. 

 
VARGHA TAMÁS parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Természetesen a kormánynak és a Honvédelmi Minisztériumnak semmiféle 
titkolnivalója nincs a missziókkal kapcsolatban, így alelnök úr javaslatát nagy tisztelettel 
megfontoljuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jámbor Nándor képviselő úr! 
 
JÁMBOR NÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A kérdésem a következő 

lenne. Ez egy európai uniós misszió, amely – mint ahogy látjuk az előterjesztésből is – a 
személyi állomány résztvevők vonatkozásában történő kiterjesztését teszi lehetővé. 
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A kérdésem arra vonatkozna, hogy mindezen bővítések költségét ki fedezi. A 
honvédelmi tárca költségvetéséből kell finanszírozni ebben a missziós szerepvállalásban való 
részvételt, vagy pedig európai uniós forrásból kerül kiegészítésre vagy támogatásra? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, öné a szó! 
 
VARGHA TAMÁS parlamenti államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. 2012-ben is volt kint misszióban magyar katona, és ez a költségvetésben tervezve 
van, képviselő úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, államtitkár úr megnyugtató válaszokat 

adott mindenki számára, bízom benne, hogy mások is részt vesznek a szavazásban ezáltal. 
Van-e még kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Határozathozatal az általános vitára való alkalmasságról 

Akkor szavazásra tenném fel. Kérdezem, hogy ki az, aki a J/10049. számú beszámolót 
általános vitára alkalmasnak találja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) 

Tehát 14 igen szavazattal, 3 nem szavazattal bizottságunk általános vitára alkalmasnak 
találta. 

Határozathozatal az elfogadó határozati javaslat benyújtásáról 

Kérem, hogy szavazzunk, aki támogatja az elfogadó javaslat benyújtását, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk a beszámolót általános vitára alkalmasnak tartja és 
benyújtja a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot. 

Tisztelt Bizottság! Javasolt ajánlásunkat szóban terjesztjük elő, ismét Ágh Péter 
képviselőtársunk ezt mosolyogva elvállalta. Köszönöm szépen a részvételt. 

Tisztelt Bizottság! Az ülésünket bezárom. 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 29 perc) 

 

 
  

Csampa Zsolt  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


