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Napirendi javaslat

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

műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló

2113/2008. (VII.27.) korm. határozat módosításáról szóló beszámoló (J/257. szám)

(Általános vita) 

b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)

műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló

2113/2008. (VII.27.) korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról

szóló határozati javaslat (H/497. szám) 

(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)

(Általános vita)

2. a) Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok

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

szóló beszámoló (J/1057. szám)

(Általános vita)

b) Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok

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

szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/1260. szám)

(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)

(Általános vita)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Potápi Árpád János (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Szabó Vilmos (MSZP)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Tilki Attila (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Szávay István (Jobbik) Gyöngyösi Mártonnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár

Megjelentek
Siklósi Péter helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Dankó István főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Miután úgy látom, hogy határozatképesek vagyunk, kérem a tisztelt bizottság
tagjait, foglalják el helyüket, és kezdjük el a mai munkánkat, részben azért is, mert 12 óra 30
perctől bizottsági elnöki értekezlet van, remélem, hogy addig tudunk végezni, természetesen
ezzel én nem szeretnék semmiféle korlátot szabni a mai napra a képviselőtársaimnak.

A helyettesítéseket tekintve: a jelenlegi tudomásom szerint Csenger-Zalán
képviselőtársunk helyettesíti Tilki képviselőtársunkat; Szabó Vilmos képviselő úr helyettesíti
Harangozó Gábor képviselőtársunkat.

Írásban mindenki megkapta a mai napirendi javaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottságot,
hogy elfogadja-e a mai napirendi ajánlásunkat. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatja a napirendet. (Gyöngyösi Márton megérkezik az ülésre.) Alelnök úr is
támogatja, tehát egyhangúlag támogatjuk a napirendet.

Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy mielőtt elkezdenénk a napirendi pont
tárgyalását, elmondjam, hogy a holnapi nap folyamán nagykövetjelölti meghallgatások
lesznek, és tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a titkárságon be lehet tekinteni a
nagyköveti munkakoncepciókba, tehát lehetőség van arra, hogy mindenki átnézze az
önéletrajzokat és a koncepciókat az érintett relációkban.

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben
történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VII.27.) korm.
határozat módosításáról szóló J/257. számú beszámoló általános vitára való
alkalmassága

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben
történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VII.27.) korm.
határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/497. számú határozati
javaslat általános vitára való alkalmassága

Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1171/2010. (VIII.18.) korm. határozatban foglalt döntésről szóló
J/1057. beszámoló általános vitára való alkalmassága

Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok
módosításáról szóló 1171/2010. (VIII.18.) korm. határozatban foglalt döntésről szóló
beszámoló elfogadásáról szóló H/1260. számú határozati javaslat általános vitára való
alkalmassága

A napirendi javaslatunk szerint elsősorban afganisztáni ügyekben kell ma döntéseket
hoznunk. A két napirendi ponttal kapcsolatban javasolom és kezdeményezem azt, hogy az
általános tájékoztatót, az előterjesztést egyben hallgassuk meg, a vitát így folytassuk le, és
majd külön-külön fogunk ezekben a kérdésekben szavazni, ha képviselőtársaim ezzel
egyetértenek. (Általános helyeslés.)

Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Simicskó István államtitkár urat,
Siklósi Péter helyettes államtitkár urat és dr. Dankó István főosztályvezető-helyettes urat.
Nagy tisztelettel köszöntöm önöket a Honvédelmi Minisztérium részéről.

A helyettesítések sorát folytatnám közben gyorsan: Gyöngyösi képviselő úr, alelnök úr
helyettesíti Szávay képviselőtársunkat.
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Kérem államtitkár urat, hogy egyben terjessze elő a napirendi pontokat, és
természetesen külön-külön fogunk ezekről szavazni.

Dr. Simicskó István tájékoztatója

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azért fordultunk a külügyi bizottsághoz, hogy a
kormány döntéséről tájékoztassuk a bizottság tisztelt tagjait, ami az afganisztáni
szerepvállalásunk jövőjét illeti, tekintettel arra, hogy egyrészt bizonyos feladatok mandátumra
szóló ideje lejár vagy lejárt, másrészt pedig az előző kormány egyfajta többletfelajánlást tett,
és ennek az elgondolásáról, az erről hozott kormánydöntésekről szeretném tájékoztatni a
bizottságot, és kérni a bizottság támogatását.

Azzal kezdeném, hogy a 200 főre vonatkozó fölajánlása az előző kormánynak milyen
módon történne, milyen módon érvényesítenénk ezt a szándékot és ezt az elképzelést, hol
kívánunk növelést és feladatvállalást végrehajtani. Tekintettel arra, hogy az afganisztáni
biztonsági helyzet és a NATO döntései, stratégiai célkitűzései abba az irányba mutatnak, hogy
az Afganisztán működését segítő, úgynevezett erőszakszervezetek fölépítésében,
megerősítésében, tehát az afgán haderő és az afgán rendőrség megerősítésében fontos szerepet
kíván vállalni a NATO, Magyarország is fontos szerepet kíván ebben a tevékenységben
vállalni. Elsősorban a kiképzés, tehát az afgán haderő és a rendőrség kiképzésében kívánunk
aktívabban és hatékonyabban részt venni, tehát elsősorban erre vonatkozik a 200 fős bővítési
létszámnak a kiteljesítése.

Másrészt vonatkozik egy 10 fős légikiképző-támogató csoportnak a kiküldésére,
amelynek a feladata az afgán helikoptervezető- és -kiszolgáló személyzet oktatása, képzése
lenne, és részvétel a tervezési folyamatokban. Ez a csoport harci műveletekben nem vesz
részt.

Az afganisztáni parlamenti és tartományi választások biztosítására a kormány döntést
hozott egy 40 fős választásbiztosító szakasz kiküldésére, legfeljebb 6 hónapos időtartamra,
ami végül is nem történt meg, hogy kiküldésre kerüljön.

Terveink között szerepel az OMLT II, tehát a Műveleti Tanácsadó és Összekötő
Csoport feladatkörébe tartozó tevékenységben való részvétel, 56 fős létszámmal történne
mindez, és az egyéni beosztásokat szeretnénk növelni, amelynek az elmúlt időszakban 30,
majd 70 főre történt meg a bővítése, most 120 főre szeretnénk növelni az egyéni beosztást
betöltő katonák létszámát.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a kormány azon az állásponton van egyeztetve a
szövetségeseinkkel, hogy az esetleges létszámnövelés és -bővítés vagy feladatátcsoportosítás
kapcsán, tekintettel arra, hogy a biztonsági helyzet értékelése folyamatban van, arra
törekszünk, hogy felülvizsgáljuk a szerepvállalásunk összetételét. De a felülvizsgálat afelé
mozdult el, hogy elsősorban a NATO számára is fontos feladatokat, meg számunkra is
hasznos, meg az afgán haderő számára is fontos feladatokat végezzünk el a jövőben, ez
elsősorban a kiképzés lenne, amelyet prioritásként kezelünk a jövőben. Úgyhogy az
előterjesztés elsősorban erre vonatkozik, és ebben kérnénk a tisztelt bizottság támogatását.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a
napirendi pontokkal kapcsolatban kinek van hozzáfűznivalója, véleménye, kérdése.
(Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr!
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Kérdések, észrevételek

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Üdvözlöm az államtitkár urat
és a Honvédelmi Minisztérium képviselőit. Talán nem árulok el nagy titkot, hogy ezt a
beszélgetést már egypárszor lefolytattuk a Honvédelmi Minisztériumban is, amikor Hende
miniszter úr Afganisztánban volt, és utána is ez többször terítékre került. Ismerik a Jobbik
álláspontját az afganisztáni NATO-misszióval kapcsolatosan.

Mi értékeljük azt, hogy itt azért folyik valamiféle átgondolása meg átértékelése a
helyzetnek, és azt is látjuk, hogy azért van valamiféle elmozdulás egy ilyen humanitárius,
civil feladatok és kiképzés irányába, én azonban azt látom, hogy a helyzet súlyosságára való
tekintettel egész más irányba kellene átgondolni ezt az egész afganisztáni szerepvállalást.
(Kovács László megérkezik az ülésre.)

Most jövök egy sajtótájékoztatóról, ahol Básthy Tamás és Iváncsik Imre
képviselőtársam kórusban egymásra licitálva hangoztatta azt az álláspontot, hogy itt nem
szabad a NATO-t otthagyni, csapot-papot otthagyni Afganisztánban, hiszen itt egy nagyon
komoly helyzet alakult ki, és ezt egyszerűen nem tehetjük meg. Én úgy tudom, hogy október
1-jén lejárt a mandátumunk, meg most ősszel, tehát itt azért ne tegyünk úgy, minthogyha az
afganisztáni csapatkivonás valami ördögtől származó gondolat lenne.

Itt egy szerződésnek lejárt a hatálya, és Magyarország egy ilyen helyzetben, különösen
egy új kormány… - mert én azt értem, hogy Bajnai miniszterelnök úrnak fontos volt az, hogy
Obama kezének a megrázása közben valamilyen ajánlatot föl kellett tennie, és neki ez jóleső
érzés volt, de én azt nem látom, hogy az Orbán-kormánynak miért kellett ezt a vállalást
továbbgörgetnie, és még rá is licitálnia bizonyos szempontból.

Tehát én szeretném, ha a helyzet újragondolása valahogy a realitások talaján maradva
azért mégiscsak abba az irányba mozdulna el, hogy ez egy számunkra nem hasznos háború,
magyar érdekeket nemigen szolgál. Azt nem nagyon tudom elfogadni, hogy a magyar katonák
olyan tapasztalatokat szereznek Afganisztánban, amit máshol nem lehet. Az egyik
határozatban ilyen mondat szerepel. Ilyen elven minél rosszabb, annál jobb egy katonának,
mert annál több tapasztalatot tud gyűjteni. Nekem a hajam égnek állt, amikor ezeket a
mondatokat olvastam.

Ismerjük a statisztikákat is. Júliusban elérte az elhalálozott katonák száma azt a
számot, ami 2009. év végén volt, tehát elérte már júliusban ezt a számot, tehát látjuk, hogy
egy eszkalálódó háborúról van szó, egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve a magyar
katonák, már 15 kilométerre a tábortól sincs fogalma a magyar felderítésnek és a NATO-
csapatoknak, hogy ott mégis mi vár egy konvojra. Így következett be a magyar katonák halála
nemrégiben. Szóval én azt látom, hogy a helyzet súlyosbodik, és nem felfelé kellene srófolni a
felajánlásokat, hanem inkább lefelé.

Itt van példaként Lengyelország, Hollandia, Kanada, akik NATO-szövetségesként
ugyanígy újragondolják a vállalásaikat, és azt mondják, hogy nem. Erdoğan miniszterelnök úr
is, amikor Obama mondta, hogy hány ezer fővel kívánja Amerika növelni az afganisztáni
jelenlétet, és ehhez hasonló felajánlásokat vár a többi NATO-tagországtól, erre Erdoğan egy
egyszerű nemmel válaszolt. Nem tudom, hogy ezt mi miért nem tudjuk követni, s miért nem
tudjuk a magyar nemzeti érdekeket érvényesíteni ebben az afganisztáni kérdésben is.

Nem tudom, hogy azóta a költségvetésben sikerült-e megtalálni azt a közel 7-8
milliárd forintot, amibe kerülne ez a vállalás, és hogy ez összeegyeztethető-e a jelenlegi
magyar gazdasági helyzettel és Magyarország állapotával. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Dorosz képviselő úr!
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DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ahogy már a
honvédelmi bizottság ülésén is elmondtuk - ahonnan együtt érkezük az államtitkár úrral -, az
azonnali és teljes kivonást a jobbikos kollégákkal ellentétben a Lehet Más a Politika nem
támogatja. Azt viszont nagyon hangsúlyosan szeretnénk kérni, illetve javasolni, hogy a
közvetlen harcérintkezésben részt vevő, harcoló alakulatról folyamatosan és minél előbb a
hangsúly és a szerepvállalásunk fókusza kerüljön át a különböző rendőri, logisztikai segítő,
kiképző alakulatokra. Ez egyrészről egy igény a NATO részéről is, tehát ez nagyon
hangsúlyosan megjelent a különböző nemzetközi igények részéről, felajánlási igények
részéről, másrészt úgy gondoljuk, hogy ez az a szerepvállalás, amit sokkal jobban, illetve
sokkal értékesebben el tudnának a magyar katonák látni.

Emellett ezeket a határozati javaslatokat azon az alapon nem tudjuk támogatni, hogy
sajnos, úgy gondoljuk, hogy viszonylag soványka információkat tartalmaznak, tehát
lényegében csak megismétlik a kormány határozatát. Szeretnénk kezdeményezni azt, hogy a
következő hónapokban, amikor ez az újragondolás a minisztérium, illetve kormányzat
részéről elindul, valahogy a parlamentet is, illetve a parlamenti bizottságokat is egy
intenzívebb munkába vonjuk bele, és lehessen több információt, adatot megtudni arról, hogy
pontosan mi a helyzet a kint lévő csapatainknál, ne pedig csak sajnálatos hírek kapcsán,
néhányszor kerüljön ez a bizottság, illetve a közvélemény látókörébe.

Tehát szeretném kezdeményezni, hogy akár a honvédelmi, akár a külügyi bizottság
többször, akár rendszeresen, mondjuk, kéthavonta beszámolót kapjon arról, hogy a csapataink
kint milyen helyzetben vannak, illetve mik azok a tervek, amelyek folyamatosan kialakulnak
a minisztériumon belül. Ilyen szempontból igenis előbb-utóbb el kell kezdeni gondolkodni
egy exit stratégián, és meg kell nézni azt, hogy a szövetségesekkel egyeztetve, azokat nem
teljesesen átugorva, de el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy a szerepvállalásunk
átformálása mellett mikor jön el az a pont, amikor el kell kezdenünk gondolkodni azon, hogy
megszabunk egy határidőt, amikor pedig a szerepvállalásunk teljes befejezését jelöljük ki.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Véleményem szerint - bár államtitkár úr
biztos fog erre válaszolni - a bizottság részéről ilyen tájékoztató jellegű, időszakos
összejöveteleknek nincs akadálya, különösen akkor, ha ez elsősorban tanácskozásról,
tájékoztatásról szól, talán még napirendet sem igényel, legfeljebb egy meghívót az érdekeltek
számára, akiket érdekel, illetve akik számára fontos, hogy ebben a kérdésben eszmét
cseréljenek. Véleményem szerint ez megoldható, amennyiben a minisztérium is úgy látja
jónak, hogy ez működjön, minden további nélkül ezt a kapcsolattartást fogjuk
kezdeményezni, hiszen ez olyan fontos kérdés, amiben folyamatos változások, esetleg
rendkívüli események vannak. Én úgy gondolom, hogy ennek semmiféle akadálya nincsen.
Államtitkár úr itt van, abból, hogy bólogatott, én azt éreztem, hogy ők is készen állnak erre az
együttműködésre és tájékoztatásra.

Kérdezem képviselőtársaimat, további kérdés, vélemény van-e. (Nincs jelzés.)
Államtitkár úr!

Dr. Simicskó István válasza

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! A jobbikos fölvetéssel kapcsolatosan: valóban nem újdonság ez az
észrevétel és ez az elképzelés a Jobbik részéről, tekintettel arra, hogy a Honvédelmi
Minisztériumban beszélgettünk erről, hiszen a mandátummeghosszabbítás témakörében
előzetesen tájékoztattuk a parlamenti pártokat, és akkor már ez a vélemény elhangzott.

Nem mondtam el, hogy a javaslat egyik iránya arra fordul, amely azt próbálja meg
igazolni, hogy elsősorban az OMLT, tehát a magyar-amerikai Műveleti Tanácsadó és
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Összekötő Csoport mandátuma, amely ez év október 1-jén lejárt, meghosszabbításra kerüljön
egy év időtartamra. A másik, hogy a Különleges Műveleti Csoport mandátuma szintén
október 1-jén lejárt, ez is indokolt, hogy meghosszabbításra kerüljön. Ezért a kormány úgy
döntött, hogy meghosszabbítja ezeket a mandátumokat. A Tartományi Újjáépítési Csoport
működési mandátuma is lejárt. A lényeg, hogy ez ügyben tárgyaltunk az elmúlt időszakban.
Augusztus 31-én járt le az OMLT mandátuma, azt hiszem.

Még egy további feladatot vállaltunk, ez pedig az új nemzeti hozzájárulás részeként
egy legfeljebb 13 fős, Mi-17-es szállító helikopter légikiképző-támogató csoport kitelepítése.
Én akkor is méltányoltam azt a fölvetést, hogy vizsgáljuk felül a szerepvállalást, tekintettel
arra, hogy a biztonsági helyzet milyen. Én azt hiszem, hogy ez a felülvizsgálat hamarosan
eredménnyel fog zárulni. Ez a felülvizsgálat közösen történik a NATO-szövetségeseinkkel.

Én nem osztom azt a véleményt, hogy nekünk össze kéne ott csomagolnunk, és haza
kellene jönnünk, és a hollandok sem jöttek haza, a lengyelek sem jöttek haza. Természetesen
ők is újragondolják és felülvizsgálják, de ez logikus és ésszerű, hiszen a biztonsági
körülmények változása teszi ezt indokolttá elsősorban, de valamennyi NATO-tagország, mind
a 28 NATO-tagország közös érdeke az, hogy ez az afganisztáni misszió sikerrel záruljon. A
sikernek fontos záloga az, hogy a tagországok ebben részt vegyenek. Tehát, ha valaki
összecsomagol és hazajön, akkor valószínűleg a többi szövetséges ezt azért józan belátással
könnyen láthatjuk, hogy nem hinném, hogy túlzottan jó szemmel venné.

Ön arról beszélt, hogy a magyar érdekeket ez nem szolgálja. Én azt hiszem, hogy a
nemzeti érdekeink nagyon komolyan sérülnének, ha ilyen önálló akcióba kezdenénk, ami a
kivonulást illeti. Tehát az egy ésszerű fölvetés, hogy vizsgáljuk felül, a tárca nyitott ez előtt,
elindult ez a munka. Szeretnénk látni a biztonsági helyzetet elemezve és a NATO
prioritásrendszerét is látva és értékelve, hogy melyek azok a magasabbra értékelt feladatok,
tevékenységek, amelyek a NATO munkamegosztásában jobb ponttal bíráltatnak el, és ez a
kiképzés jelen pillanatban, ezért helyezzük erre a hangsúlyt elsősorban. Afgán érdek is,
magyar érdek is és a NATO érdeke is, hogy Afganisztán meg tudjon állni a saját lábán.
Ahhoz, hogy az a jelen pillanatban 211 ezer fős afgán belső erő, amelyben benne van a
rendőrség is, hogy ez a létszám növekedjen, és meg tudjon állni az állam a saját lábán, ehhez
szükségesek ezek a fontos, biztonságot garantáló intézmények, és ebben mi hangsúlyosan
szeretnénk részt venni. Úgyhogy szerintem ez egy komoly magyar érdek.

Minőségi szerepet szeretnénk betölteni a jövőben Afganisztánban, érdemi
hozzájárulást szeretnénk tenni Afganisztán belső békéjének a megteremtésében, és ez a
NATO-ban való megítélésünket jelentős mértékben befolyásolhatja, ez viszont nagyon
komoly nemzeti érdek.

Ami Dorosz Dávid LMP-s képviselő úr részéről hangzott el - amire részben reagált
elnök úr is -: valóban így van, nyitottak vagyunk, a tárca nyitva tartja a kapuit a képviselő
urak előtt. Természetesen, amikor igény jelentkezik erre, bármikor, ha a bizottság eldönti,
hogy kéthavonta, havonta vagy hetente akarnak tájékoztatást kapni, akkor állunk elébe,
szívesen megtesszük ezt a tájékoztatást, mint ahogy megtettük egyébként a múltkor a
Honvédelmi Minisztériumban is, pontosan a döntésünket, a kormányhatározatot
megelőzendően is tájékoztattuk a parlamenti pártok képviseletében odaküldött képviselő
urakat arról, hogy mi a tárca elgondolása az afganisztáni szerepvállalásunkat illetően.

Úgyhogy valóban súlyosbodik a helyzet Afganisztánban, ez is idetartozik, de ilyenkor
én nem hiszem, hogy a lefelé vagy fölfelé kérdést afelé kell eldönteni, hogy lefelé menjünk.
Én azt hiszem, hogy a minőség felé kell elmenni, és érdemi hozzájárulást kell tenni, és
mondom, ebben gondolkodunk, ebben mindig nyitottak vagyunk, és én bízom benne, hogy a
parlamenti képviselő urak és a pártok, a frakciók is támogatják a kormány elképzeléseit.
Várjuk az önök javaslatait is természetesen. Ez egy nemzeti ügy, én azt hiszem, ebben jó, ha
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együttműködünk. Én ígérem a tárca, miniszter úr nevében is, hogy nyitottak vagyunk az
együttgondolkodásra, és a tájékoztatást természetesen mindig megadjuk. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel,
felvetés, szavazunk.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy általános vitára bocsátja-e a J/257. számú
jelentést. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló
indítványát H/497. számon általános vitára bocsátja-e. Ki támogatja? (Szavazás.)
Egyhangúlag, igen.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy J/1057. számú jelentést általános vitára bocsátja-
e. (Szavazás.) Egyhangúlag, igen.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a hozzá tartozó H/1260. számú határozati
javaslatot általános vitára bocsátja-e. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság az
általános vitára való bocsátást. Köszönöm szépen.

Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Nincs jelzés.) Én személy
szerint szívesen ismertetném a bizottság véleményét röviden, két-három percben, amennyiben
a bizottság egyetért vele. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy egyetért-e azzal, hogy a
bizottság nevében hozzászóljak a napirendhez. (Szavazás.) Ki nem? (Senki sem jelentkezik.)
Köszönöm szépen a támogatást, akkor eszerint fogunk eljárni. Kérem a titkárságot, hogy
jelentse az előadó személyét.

Ezzel a két napirendi pontunk végére értünk. Köszönjük szépen államtitkár úrnak,
helyettes államtitkár úrnak és főosztályvezető-helyettes úrnak, hogy eljöttek hozzánk és
tájékoztattak bennünket. További szép napot kívánok.

Egyebek

Nem marad más hátra, mint a 3. napirend pontban, az egyebek kérdéskörben kérdés,
vélemény, észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, felhívom a tisztelt bizottság
figyelmét, hogy holnap 14 órai kezdettel nagykövetjelölti meghallgatás keretében bizottsági
ülést tartunk. Továbbra is megvan a lehetőség, hogy a múlt héten elküldött
munkakoncepciókat a bizottság tagjai megnézzék.

(Kőszegi Zoltán jelentkezik.) Kőszegi képviselő úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm. Nem a napirenddel, hanem a szlovák
külügyi bizottság meghívásával kapcsolatosan lenne egy felajánlásom. Dabason szívesen
vendégül látnánk, és szerintem sok jót be tudnánk mutatni: szlovák óvodát, szlovák
nemzetiségi iskolát, hagyományok házát, satöbbi. Ha lehetséges, akkor én felajánlanám, hogy
a meghívásnál Dabas helyszínnel hívjuk meg a szlovákiai bizottságot. Nincs távol, 40
kilométer. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, polgármester úr, a felajánlást. Nem tudom,
melyik borvidék is Dabas? (Derültség.)

Figyelembe fogjuk venni a felajánlást. Az a helyzet, hogy nálunk is van egy település,
Bánk község, ami közel van a határhoz, de át fogjuk tekinteni. Köszönjük szépen a felajánlást,
és lehet, hogy ennek apropóján ezzel élni is fogunk, és talán szlovák partnereinknek sem lesz
rossz az, hogy esetleg itt találkozunk. Ez körülbelül fél év múlva várható a megbeszéltek
alapján. Köszönöm szépen a felajánlást.
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Elnöki zárszó

Amennyiben nincs további észrevétel, vélemény, köszönöm szépen a megjelenést.
Ezzel a bizottsági ülésünket lezártnak tekintem. További szép napot és jó munkát kívánok
mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 29 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit


