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Napirendi javaslat 
 

 
1. a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 

történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) 
kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló (J/13477. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
 
b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) 
kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
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 1915/2013. 
(XII. 11.) kormányhatározatban foglalt döntéséről szóló beszámoló (J/13476. 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 1915/2013. 
(XII. 11.) kormányhatározatban foglalt döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)   
Meghívottak:  
Honvédelmi Minisztérium képviselői  
 

3. a) A honvédelmi feladatok 2012. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség 
felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) címmel benyújtott jelentés 
(J/13401. szám)  
(Általános vita)  
 
b) A honvédelmi feladatok 2012. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség 
felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)   
Meghívottak:  
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter  
(Zárt ülés!)  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) 
Dr. Vas Imre (Fidesz) 
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) 
Földi László (KDNP) 
Juhász Ferenc (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) Tóth Gábornak (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz) dr. Zsiga Marcellnak (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz) 
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz) 
Menczer Erzsébet (Fidesz) Básthy Tamásnak (KDNP)  
Mile Lajos (LMP) dr. Kocsis Máténak (Fidesz) 
Dr. Dorosz Dávid (független) Iváncsik Imrének (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
Ácsné Kovács Katalin, a bizottság munkatársa 



 5 

 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 perc) 

Elnöki megnyitó, a határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: Az 
Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöm körünkben dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter urat.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Elsőként a határozatképesség megállapítására kerítünk sort. 
Tizenegy fő személyesen van jelen, hatan pedig helyettesítési megbízást adtak, ekképpen 17 
fővel a bizottságunk határozatképes.  

A kiküldött napirendi javaslathoz képest nincs változás. Kérdezem, hogy ki az, aki 
ezzel egyetért a helyettesítésekre vonatkozóan is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) kormányhatározat 
módosításáról szóló beszámoló (J/13477. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) kormányhatározat 
módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Rátérünk első napirendi pontunk megtárgyalására, az afganisztáni Nemzetközi 
Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
kormányhatározat módosításáról szóló J/13477. számú beszámolóra. Első helyen kijelölt 
bizottságként a beszámoló általános vitára való alkalmasságáról, valamint az elfogadó 
határozat benyújtásáról kell döntenünk. 

Megadom a szót a beszámoló rövid szóbeli kiegészítésére a miniszter úrnak, ezt 
követően következnek a képviselői kérdések, hozzászólások - javaslom, hogy egy körben. 
Tisztelt miniszter úr, öné a szó, parancsoljon! 

 

Dr. Hende Csaba tájékoztatója 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A tavaly december 11-i ülésén az 1916. sorszámot viselő határozatával a 
kormány módosította az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők - angol 
rövidítéssel ISAF - műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 
2008-as határozatát. A beszámoló, amelyet beterjesztettünk, részletesen tartalmazza az egyes 
tételeket, ezért azt nem ismételném meg. Kérem a beszámoló elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 

hozzászólásuk, javaslatuk. (Nincs jelentkező.)  

Szavazás 

Ha nincs, a beszámoló általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezzel egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) 
Köszönöm. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 16 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Most kérem, szavazzunk az elfogadó javaslat benyújtásáról. Kérdezem, hogy ki az, aki 
ezt támogatja. (Szavazás.) Ki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 16 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - ahogy a beszámolót általános 
vitára alkalmasnak tartotta - az elfogadó javaslat benyújtásáról is döntött. 

Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük elő. Kérdezem, hogy ki vállalja a 
plenáris ülésen a bizottsági ajánlás előadását. (Jelzésre:) Csampa Zsolt alelnök úr. Köszönöm 
szépen. 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1915/2013. (XII. 11.) kormányhatározatban foglalt döntéséről szóló beszámoló (J/13476. 
szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1915/2013. (XII. 11.) kormányhatározatban foglalt döntéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról) 

Rátérünk második napirendi pontunk tárgyalására, az Európai Uniónak a szomáliai 
biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához történő további magyar katonai 
hozzájárulásról szóló kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló J/13476. számú 
beszámolóra, szintén első helyen kijelölt bizottságként. Mint az előbbiekben, úgy most is az 
általános vitára való alkalmasságról, illetve a benyújtó határozatról kell döntenünk. Az előbbi 
menetrendben elsőként a miniszter úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

 

Dr. Hende Csaba tájékoztatója 

DR. HENDE CSABA: Köszönöm szépen. A kormány a már említett tavaly december 
11-i ülésén hozott határozatot, amelyben tíz fővel 2014. január 1-jétől 2015. március 31-ig 
elhatározta az „EUTM Somalia” műveletben történő további magyar katonai szerepvállalást. 
Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a kormány beszámolóját. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, 

hozzászólásuk. (Nincs jelentkező.)  

Szavazás 

Ha nincs, akkor elsőként az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. Kérem, kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Ki az, 
aki ellenzi? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 16 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Kérem, hogy most szavazzunk az elfogadó javaslat benyújtásáról. Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A 
bizottság 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Az ajánlásunkat szintén szóban kell előterjesztenünk. Megkérdezem, hogy ki vállalja a 
bizottság ajánlásának képviseletét a parlament plenáris ülésén. (Jelzésre:) Csampa Zsolt 
alelnök úr. Köszönjük szépen. 

Zárt ülés elrendelése 

Rátérünk harmadik napirendi pontunk tárgyalására, a honvédelmi feladatok 2012. évi 
megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló 
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J/13401. számú jelentésre. Ennek a megtárgyalására kerítünk sort. Ennek a minősítése titkos, 
ezért zárt ülést kell tartanunk. 

Megkérdezem, hogy ki az, aki a zárt ülés elrendelésével egyetért. Kérem, 
kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság zárt ülést 
rendelt el, ezért kérném, hogy aki nem rendelkezik érvényes C típusú nemzetbiztonsági 
ellenőrzéssel, az hagyja el az üléstermet.  

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc 
A bizottság a továbbiakban zárt ülés keretében tárgyalt, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 

  Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 

 


