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Napirendi javaslat

1. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben
történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati
javaslat (H/497. szám) (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm.
határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat
(H/1259. szám) (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

3. 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) (Módosító javaslatok
megvitatása)

4. 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
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 (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Szabó Vilmos (MSZP)
Szávay István (Jobbik)
Zagyva György Gyula (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz) Mihalovics Péternek (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat a mai napra kiadott napirend szerint. Megállapítom, hogy
a bizottság határozatképes. A helyettesítések rendje szerint Kőszegi Zoltán helyettesíti Gruber
képviselőtársunkat, Mihalovics Péter Vargha Tamás képviselő urat, Szabó Vilmos képviselő
úr Harangozó képviselő urat, a többiek úton vannak. Így, a helyettesítésekkel együtt is bőven
határozatképesek vagyunk. Írásban elküldtük a mai napirendi ajánlást. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy a napirenddel kapcsolatban bármilyen észrevétel, megjegyzés van-e. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatja-e a mai
napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a
napirendet.

Ma egy témakörben lesznek feladataink. Egyrészt az afganisztáni Nemzetközi
Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő magyar katonai részvételről, a H/497.
számon, második napirendi pontunkban az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő
Erők műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról a H/1259-es számon, és a
harmadik napirendi pontban pedig az egyes afganisztáni szerepvállalásról szóló
kormányhatározatok módosításáról szóló H/1260-as számú határozati javaslat módosító
javaslatairól döntünk. Ezekhez a napirendekhez nagy tisztelettel köszöntöm Simicskó
államtitkár urat és Dankó István urat, a Honvédelmi Minisztérium képviseletében. Az lenne a
javaslatom, államtitkár úr, hogy amennyiben van rövid összefoglalni való, azt blokkban,
esetleg a három napirendi pontról egyben tegyük meg, és természetesen a módosító
javaslatokról pedig a bizottság külön-külön fog szavazni.

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben
történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm.
határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/497.
szám) (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok
megvitatása)

Kérdezem tehát államtitkár urat, hogy megjegyzése van-e a napirendi pontokhoz.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr! Tisztelt Bizottság! A Honvédelmi és rendészeti bizottsági ülésről jöttem át, és ez a
néhány perces késésnek az oka, hogy most ért véget. Ugyanebben a témakörben tárgyalta a
bizottság is a benyújtott módosító javaslatokat. Nem támogatták ott sem. A kormány  nem
támogatja a módosító javaslatokat. Én azt hiszem, hogy erről már a múltkor folytattunk egy
vitát Gyöngyösi Márton képviselő úrral. Egyébként a hazavonásra irányuló módosító
szándékkal kapcsolatban már a múltkor megbeszéltük, hogy ez a misszió sikeres legyen, és
vélhetően az összetételt is megváltoztatjuk, a feladatot újragondoljuk, de azonnali kivonásról
szó sem lehet, úgyhogy a kormány nem támogatja a módosító javaslatokat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az előterjesztők nevében Gyöngyösi
Márton alelnök urat kérdezem, hogy egészítse ki szóban a módosító javaslatokat.

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egészen
röviden, mert tényleg túl vagyunk az általános vitán, ahol 15 percben elmondtuk a
felvetéseinket ezzel kapcsolatban, meg sajtótájékoztatót is tartottunk, meg elég sok helyen
hangoztattuk már a véleményünket. Tehát ennek a részleteibe most nem is szeretnék
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belemenni, szeretném a három, benyújtott határozattal kapcsolatos módosítóinkkal
kapcsolatos észrevételeinket így együtt megtenni.

Mind a három előterjesztésnél az egyik javaslatunk arra vonatkozik, hogy ne fogadjuk
el a határozatot, ez ugye egy elég markáns vélemény. A második pedig egy
kompromisszumos javaslat, ami azt jelenti, hogy tekintsük ezt úgy, mint a múlt, fogadjuk el a
határozatot. Bár ezzel kapcsolatban is megtesszük az észrevételeinket.

Viszont van egy olyan előremutató része is, miszerint fogadjuk el, de a jövőre
vonatkozóan hívjuk vissza a misszióban részt vállaló katonáinkat Afganisztánból. Tehát e
miatt van mindkét határozati javaslatnál egy a) és egy b) verzió. Nem viccnek szántuk, hanem
tényleg úgy láttuk, hogy ezt kétféle módon lehet kezelni, ezért került sor a hat módosító
javaslatra részemről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr a szóbeli kiegészítést. Nincs is más feladatunk,
minthogy a határozati javaslatokhoz kapcsolódó módosító javaslatokról hozzunk döntést.

A határozati javaslatok előterjesztője a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a bizottság
elnöke írásban tájékoztatott a módosító javaslatokkal kapcsolatban a mai ülésükön kialakított
álláspontjukról. Mivel a bizottság részéről egyéb okok miatt nem tudnak itt lenni, ezért az
írásban elküldött álláspontot én fogom előterjeszteni a bizottság számára.

Mindhárom határozati javaslathoz kiosztottuk a részletes vitát előkészítő
ajánlástervezeteket, ezeknek megfelelően haladunk végig a módosító javaslatokon, és
szavazunk róluk. Az előterjesztő véleményét tudjuk.

Tehát akkor a módosító javaslatokról szavazunk. Az első napirendi pontban a H/497-
es számú országgyűlési határozati javaslathoz beérkezett módosító javaslatokról döntünk.
Kérdezem a kormányt a módosító javaslatok közül a 497/1-es módosító javaslatról Gyöngyösi
Márton szignálásával.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A Honvédelmi és rendészeti bizottság nem ért vele egyet. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Három igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem, egyharmadot sem kapott.

A 497/2-es számú módosító javaslat szintén Gyöngyösi alelnök úr szignálásával.
Kérdezem a kormányt.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A Honvédelmi és rendészeti bizottság nem ért vele egyet. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Három igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem, egyharmadot sem kapott.

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm.
határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat
(H/1259. szám) (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa) (Módosító
javaslatok megvitatása)

A következő határozati javaslat módosítása a második napirendi pontunkban, a
H/1259-es számú országgyűlési határozathoz benyújtott módosító javaslatok közül a 1259/1-
es számú módosító javaslat, Gyöngyösi alelnök úr szignálásával. Kérdezem a kormányt.
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DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A Honvédelmi és rendészeti bizottság nem ért vele egyet. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Három igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem, egyharmadot sem kapott.

Az 1259/2-es számú módosító javaslat, szintén Gyöngyösi Márton képviselőtársunk
előterjesztésében. Kérdezem a kormányt.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A Honvédelmi és rendészeti bizottság nem ért vele egyet. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Három igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem, egyharmadot sem kapott.

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) (Módosító javaslatok megvitatása)

A harmadik napirendi pontunkban az egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról
szóló kormányhatározatok módosításáról szóló H/1260. számú országgyűlési határozati
javaslathoz benyújtott módosító javaslatok közül az 1260/1-es számú módosító javaslat
szintén Gyöngyösi képviselő úr előterjesztésében. Kérdezem a kormányt.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A Honvédelmi és rendészeti bizottság nem ért vele egyet. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Három igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem, egyharmadot sem kapott.

És az 1260/2-es számú módosító javaslat, szintén Gyöngyösi Márton
képviselőtársunk. Kormány?

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A Honvédelmi és rendészeti bizottság sem ért vele egyet. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) Tizenhat nem, egyharmadot sem kapott a módosító javaslat.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e még olyan módosító javaslat, amiről nem
szavaztunk. (Nincs jelentkező.)  Ezzel a módosító javaslatokról való szavazást lezártnak
tekintem. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és Dankó úrnak, hogy itt voltak velünk a mai
bizottsági ülésen. További szép napot kívánunk.

Egyebek

Kérdezem a bizottságot, hogy egyebek között hozzáfűznivaló, vélemény kérdés van-e.
Igen, Zagyva képviselő úr.
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ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Amíg Simicskó úr el nem megy, egy kérdést
szeretnék feltenni, hogyha lehetséges.

ELNÖK: Államtitkár Úr! Egyebek között kérdés.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nyugodtan.

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): A Szudánban elrabolt magyar állampolgárral
kapcsolatban szeretnék feltenni kérdést. Ma reggeli rádióműsorban hallottam egy
biztonságpolitikai szakértőtől, hogy biztos, hogy folyik már valamilyen tárgyalás evvel
kapcsolatban. És ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy zárt ülést kell-e összehívni
vagy nem tud erről semmit.

ELNÖK: Államtitkár úr, hogyha úgy gondolja, akkor zárt üléssé nyilvánítom az ülést.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem gondolnám,
tekintettel arra, hogy teljesen nyugodt lelkiismerettel mondhatom azt, hogy az ügyről jelen
pillanatban nem tudnék, ha akarnék sem, tájékoztatást adni. Tekintettel arra, hogy nem én
végzem ezt a koordináló munkát. Tehát jelen pillanatban nem tudok erről tájékoztatást adni.
Természetesen továbbítom a miniszter úr felé, de nem hinném, hogy ez honvédelmi miniszteri
feladatkör elsősorban, hanem tudjuk azt, amit a sajtóból tudunk, hogy elindult egy olyan
egység, vagy egy olyan kollégák, akik ebben közreműködnek, nyilván folytatnak majd
tárgyalásokat. Őszintén nem tudom, hogy hogy állunk ebben a kérdéskörben.

Természetesen a részletekről tájékoztatni fogjuk majd a bizottságot, de valószínűleg
ezt zárt ülésen fog megtörténni, jelenleg nem tudok érdemi információt mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát, ha jól értem, államtitkár úr, akkor elkezdődött az a
munka, ami ilyenkor feladata az államnak és a kormánynak, hogy az állampolgár ügyében
eljárjon. Köszönöm szépen.

További kérdés? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, engedjenek meg nekem egy
rövid tájékoztatót. Október 15-én, pénteken 10 óra 30 perckor a Magyar Tudományos
Akadémia Társadalomkutató Központ kongresszusi termében, ez Budapesten, az Országház
utca 28-ban van Hóvári államtitkár úr A külpolitika új tartalmai című előadására kaptunk
meghívást. Azokat a képviselőket, akiket érdekel ez a témakör, illetve úgy látják, hogy el
tudnak menni erre a konferenciára, a szervezők nagy tisztelettel várják. Mindannyiunkat nagy
tisztelettel várnak.

Másrészt holnap 8 óra 30 perckor kezdenénk a bizottsági ülést, nagyköveti
meghallgatások lesznek. Ezzel kapcsolatban a nagyköveti munkakoncepciókat és
önéletrajzokat a titkárságon megtekinthetik.

Amennyiben nincs más kérdés, észrevétel, vélemény, a mai ülésünket bezárom.
Bocsánat, Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, csak egy rövid kérdésem lenne, amiről már
beszéltem veled elnök úr, a kárpátaljai választási megfigyelési történet hogy áll.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szervezés folyamatban van a Külügyi Hivatalon
keresztül, illetve az államtitkárság koordinálásával elindult a szervezés és lesz mód és
lehetőség, részleteket pedig akkor tudok mondani, ha a szervezés abba a szakaszba ér. Várjuk
a jelentkezést akár a titkárságon is. Szeretnénk parlamenti szervezésben megoldani, a
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lehetőségeket pedig majd koordinálja a Külügyi Hivatal. Szerintem nem lesz különösebb
gond, mert elindult az előkészítés.

Amennyiben nincs további kérdés, vélemény, az ülésünket bezárom. Köszönöm
szépen, hogy jelen voltak képviselőtársaim, és további szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


