
KUB-11/2011.
(KUB-36/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Külügyi bizottságának
2011. április 26-án, hétfőn, 11 óra 30 perckor

a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 4

Az ülés résztvevői 5

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 6

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló
Európai Megállapodás (ATER) 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a
2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt
hatodik módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről
(T/2830. szám)
(Általános vita)    6

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 6

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 6

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli
Értekezletén aláírt Alapokmányának és a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi
genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Egyezményének az 1994. évi
kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai
Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak
Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2831. szám)
(Általános vita) 6

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 7

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 7

A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok
alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi
szerződésről (T/2885. szám)
(Általános vita)         7

Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése
7

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 8

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő
magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1078/2011.(III.30.) kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló beszámoló
(J/2768. szám) (Általános vita)  Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő
Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1078/2011.(III.30.) kormányhatározatban
foglalt döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2914.



- 3 -

szám)   (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)
(Általános vita) 8

Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli kiegészítése 8

Kérdések, észrevételek 9

Válaszok 10

Szavazás 10

Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a
Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről szóló határozati
javaslat (H/2896. szám)
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)
(Általános vita)        11

Dr. Lukács Tamásnak, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság elnökének
szóbeli kiegészítése 11

A kormány álláspontjának ismertetése 11

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 12

Egyebek 12



- 4 -

Napirendi javaslat

1.  A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról
szóló Európai Megállapodás (AETR) 2003. május 27. napján kelt negyedik
módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint
a 2009. március 20-án kelt hatodik módosításának kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2830. szám) 
(Általános vita)

2. A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak
Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és a Nemzetközi Távközlési
Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt
Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi
marrakesh-i és antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, valamint a Nemzetközi
Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli
Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
nemzetközi szerződésről (T/2831. szám) 
(Általános vita)

3. A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött,
légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2885. szám)
(Általános vita)

4. a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)
műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1078/2011.(III.30.)
kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló beszámoló (J/2768.
szám)
(Általános vita) 

b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF)
műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1078/2011.(III.30.)
kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2914. szám)
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)
(Általános vita)

5. Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ
Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása
kezdeményezéséről szóló határozati javaslat (H/2896. szám)
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)
(Általános vita)

6. 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
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Szabó Vilmos (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Dr. Nagy Andor (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Lukács Tamás, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottságának elnöke
Dr. Hóvári János helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)

Megjelentek

Dr. Dankó István főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium)
Dr. Kelemen Tas főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11  óra 35  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm képviselőtársaimat és meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes. Bejelentem, hogy Nagy Andort Kalmár Ferenc, Braun Mártont Vejkey Imre,
Harangozó Gábort pedig Szabó Vilmos helyettesíti.

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kapták. Van-e valakinek kérdése,
észrevétele a napirendi javaslathoz? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatja a mai ülés napirendjét.

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló
Európai Megállapodás (AETR) 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a
2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt
hatodik módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről
(T/2830. szám)
(Általános vita)

1. napirendi pontunk a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének
munkájáról szóló európai megállapodás módosításának kihirdetéséről szóló T/2830. számú
törvényjavaslat. Az általános vitára bocsátásról kell döntenünk. Nagy tisztelettel köszöntöm
Völner Pál államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről és megkérem, hogy
tegye meg szóbeli kiegészítését.

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! A nemzetközi közúti árufuvarozást végző  járművek személyzetének
munkájáról szóló egyezmény lényege: az AETR-megállapodásnak az uniós szabályozással
történő összehangolása, illetve a digitális menetíró készülékek bevezetését követő műszaki-
technikai fejlődésnek való megfelelés igénye. Tulajdonképpen egy meglévő gyakorlat
jogszabályba ültetése történik meg, és ezzel az uniós szabályozás az AETR-egyezményen
kívüli tagállamokra is kiterjed.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése, észrevétele az
elhangzottakkal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Senkinek.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja a T/2830. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Csenger-Zalán Zsolt.) Ki támogatja,
hogy Csenger-Zalán Zsolt legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag támogatja.

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli
Értekezletén aláírt Alapokmányának és a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi
genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Egyezményének az 1994. évi
kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai
Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak
Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
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törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2831. szám)
(Általános vita)

2. napirendi pontunk a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi
Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt alapokmányának és egyezményének a
módosítások utáni egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről szóló T/2831. számú
törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Ennél a napirendi
pontnál is Völner Pál államtitkár úr képviseli a kormányt. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a
szó.

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Magyarország 1866-ban csatlakozott a Nemzetközi Távközlési
Egyesülethez, amelynek az alapokmányát és az egyezményét 1992-ben fogadták el. Azóta
négy módosítás történt, amelyek átvezetése történne meg ennek a jogszabálynak az
elfogadásával. Kérjük a bizottság támogatását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele az elhangzottakkal
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Senkinek.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja a T/2831. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Tilki Attila.) Ki támogatja, hogy
Tilki Attila legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatja.

Nagyon szépen köszönjük államtitkár úr segítségét.

A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok
alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi
szerződésről (T/2885. szám)
(Általános vita)

3. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között
létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/2885. számú
törvényjavaslat általános vitája. Szeretettel köszöntöm a Belügyminisztérium képviseletében
megjelent Simonné dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár
asszonyt és megkérem, hogy röviden egészítse ki a javaslatot.

Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli
kiegészítése

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
Tisztelt Bizottság! 2008-ban merült fel ennek a megállapodásnak az igénye az amerikai fél
részéről. A vízummentességi program feltételei között szerepelt, és a megállapodás egy 2008-
as miniszterelnöki határozat alapján került létrehozásra, az idén április 13-án pedig
Budapesten az EU-USA belügyminiszteri csúcs alkalmával került aláírásra. Számos európai
uniós tagállam alkalmaz légimarsallokat – Magyarország nem óhajt sem rövid, sem
középtávon légimarsallokat alkalmazni, a távolabbi tervekről nem tudok –, és a megállapodás
alapján az amerikai fél is akar. Az adja a különös apropóját a dolognak, hogy áprilisban indult
közvetlen amerikai járat, és még egy fog indulni a nyár folyamán. Az utasok biztonságát
szolgálják a fegyverrel rendelkező marsallok. A jogi háttér azokkal a nemzetközi
szerződésekkel, amelyeknek mindketten részesei vagyunk – például a tokiói egyezménnyel –,
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lefedhető. Igazából a technikai dolgokat kell ebben a megállapodásban rendezni, illetve majd
egy végrehajtási utasításban, hogy amikor megérkezik az amerikai gép és kinyitják az ajtaját,
akkor a marsall hogy adja le a fegyvereit, illetve ha rendbontás, bűncselekmény vagy más
cselekmény történt a gép fedélzetén, azt hogy adják át. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele az elhangzottakkal
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Senkinek.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja a T/2885. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Szabó Vilmos.) Ki ért egyet azzal,
hogy Szabó Vilmos legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatja.

Nagyon szépen köszönöm államtitkár asszony, hogy velünk volt.

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő
magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1078/2011.(III.30.) kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló beszámoló
(J/2768. szám)
(Általános vita)
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő
magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1078/2011.(III.30.) kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2914. szám)
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)
(Általános vita)

4. napirendi pontunk az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők
(ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1078/2011. számú kormányhatározatban foglalt
döntésekről szóló J/2768. számú beszámoló és az annak elfogadásáról szóló H/2914. számú
országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitája. Tisztelettel köszöntöm Simicskó
István államtitkár urat s egyben megkérem, hogy tájékoztassa a bizottságot a napirendi ponttal
kapcsolatban.

Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Alkotmányos kötelezettségünknek teszünk eleget, tekintettel arra, hogy az
afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben történő magyar katonai
szerepvállalás kérdéskörében a kormány hozott egy döntést, az 1078/2011-es
kormányhatározatot, s az alkotmány 40/C. § (2) bekezdése értelmében erről a döntésünkről a
szakbizottságon keresztül tájékoztatnunk kell az Országgyűlést, valamint a köztársasági
elnököt. Ennek a kötelezettségünknek teszünk most eleget.

Hat pontban foglalnám össze, hogy milyen módosításokat alkalmazott a kormány az
eddig meghozott határozatok figyelembevételével.

Egyrészt a Magyar Honvédség műveleti tanácsadó és összekötő csoportjának –
közismert nevén: OMLT-nek – a mandátuma 2012. augusztus 31-ig meghosszabbításra került.
Ez egyéves hosszabbítást jelent.

A 2. pontban a különleges műveleti csoport mandátumát szintén egy évvel
meghosszabbította a kormány, amely mandátum így nem augusztusban, hanem 2012. október
1-jén jár le.
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A 3. pontban a támogató elem – tehát a Magyar Honvédség nemzeti ISAF-támogató
elem – létszáma 10 fővel emelkedik. Ez a tevékenységünk eddig sem volt határidőhöz kötve.
Természetesen annak függvényében történne meg az említett 10 fővel történő emelés és a
kinn tartózkodás, amíg a többi külföldi szolgálatban részt vevő NATO-tagország és más
országok mandátuma befejeződik.

A 4. pontban az MI 35 AMT Légi Kiképzés-támogató Csoport mandátumáról is
döntött a kormány; ezt is meghosszabbította egy évvel, 2012. május 1-jéig. Ezenkívül a kint
lévő 10 fős létszám 12 főre emelkedik, tehát két fővel megemeltük ennek a csoportnak a
létszámát. Afgán pilótákat képeznek ki ennek a csoportnak a tagjai, és indokoltnak láttuk,
hogy két fővel növeljük meg a létszámukat.

Az 5. pontban az egyéni beosztások közül a logisztikai iskola magyar mentorcsoport
önálló misszióként történő engedélyezése 21 fővel megtörtént. Ők helyi afgán logisztikusokat
oktatnak, képeznek. Eddig egyéni beosztásokban voltak, ezután pedig náluk is csoportot
hozunk létre.

Végezetül: a létszám változatlanul tartása mellett fél évvel meghosszabbítottuk a
tartományi újjáépítési csoport mandátumát. Ez azt jelenti, hogy 2011. október 1-jéig került
meghosszabbításra a kinn tartózkodása a tartományi újjáépítési csoportban szolgálatot
teljesítő embereknek.

Kérdésként felmerülhetnek a költségek. Szeretném elmondani a bizottságnak, hogy a
zárolás nem érinti a külföldi válságkezelő és békeműveletekben való részvételünket. Ezeket a
feladatokat beterveztük az ez évi költségvetésbe, mert számítottunk arra, hogy a mandátum
meghosszabbítására sor fog kerülni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ki kér szót? Gyöngyösi Márton alelnök
úr!

Kérdések, észrevételek

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen köszönjük
államtitkár úr tájékoztatóját. Talán nem túl meglepő, hogy szót kértem. A kormány
alkotmánybeli kötelezettsége, hogy tájékoztatást nyújtson a parlamentnek, és ennek
megfelelően láttam is a beterjesztett jelentést, s mint minden félévben, megint csak előadjuk
az ezzel kapcsolatos fenntartásainkat.

Még ha jogos is lett volna az a felajánlás, amit Magyarország tett az afganisztáni
NATO-misszió kapcsán, a körülményeket mindig újra és újra mérlegelni kell. Fél évvel
ezelőtt már beszéltünk arról, hogy az amúgy is labilis költségvetés terhére hosszabbítjuk meg
ezeket a mandátumokat és növeljük ezeknek a misszióknak a létszámát. Most, fél év elteltével
úgy látjuk, hogy nemcsak az ország gazdasági helyzete nem javult, hanem a szövetségeseink
térségbeli megítélése sem lett jobb. Amikor az afganisztáni nemzetépítés és demokráciaépítés
fedőnév alatt működő projekt lerobbanóban van és már azok is kezdik megkérdőjelezni ennek
a létjogosultságát, akik ezt elkezdték, akkor nekünk is el kellene gondolkodnunk azon, hogy
ebből hogyan lehetne kifarolni. Se a helyzet, se a körülmények mérlegelése nem történik meg
a magyar kormány részéről, és a kormány igazából azt se méri fel, hogy erre van-e erkölcsi,
anyagi és más fedezet.

Az észak-afrikai és közel-keleti események kapcsán úgy látom, a Nyugatnak nincs
meg a legitimitása arra, hogy ilyen típusú missziókban részt vállaljon. Ha egyáltalán bármikor
is volt erre legitimitása, a közel-keleti eseményeket figyelve ez már a nullához konvergál.
Nagyon sajnálom, hogy a magyar kormány ezt nem akarja, nem tudja vagy nem képes
észrevenni és nem csatlakozik azokhoz az országokhoz, amelyek még ha meg is teszik a
megfelelő felajánlásukat, legalább maguk között, zárt üléseken bevallják, hogy ez egy
süllyedő hajó és mindent meg kellene tenni azért, hogy ebből valamilyen módon kijöjjön
Magyarország. A Jobbik nagyon negatívan szemléli ezt a folyamatot, és nem tudja támogatni
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se ennek a napirendi pontnak az általános vitára bocsátását, se az Országgyűlésben történő
elfogadását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, bármilyen hozzáfűznivaló? (Nincs
jelentkező.) Ebben az esetben államtitkár úrnak adom meg a szót.

Válaszok

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Alelnök Úr! Valóban több ízben folytattunk már hasonló témakörben eszmecserét.
Természetesen mi sem gondoljuk azt, hogy az idők végezetéig ott kell lennünk, viszont
komolyan gondoljuk a NATO-tagságunkat. Az adja a szövetség igazi erejét, hogy
számíthatunk egymásra és nem hagyjuk egymást cserben, ezért aztán a lisszaboni NATO-
csúcson született döntés is arról szól, amiről ön is beszélt. Lehetne egy picit sürgetni ezt a
folyamatot, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy Afganisztán minél előbb rendelkezzen
azokkal a képességekkel, amelyek egy önálló állam működéséhez szükségesek, legyen olyan
a biztonsági ereje, amely képes az államhatalmat és a rendet fenntartani. S arra is szükség van,
hogy az állam legyen együttműködő a világ valamennyi államával, természetesen beleértve
ebbe a nyugati világot is.

Az a folyamat, amely 2011-től vette kezdetét, abból áll, hogy az afgán biztonsági
erőket képezzük, oktatjuk, erősítjük, s létszámában is növeljük. Ez óriási feladatot jelent
Magyarország, a magyar katonák számára, és mindazok számára, akik részt vesznek ebben a
küldetésben. Az afgán biztonsági erők létszáma jelen pillanatban 305 ezer fő. Ennek a
növelését támogatjuk, természetesen csak a magunk szerény képességeivel, ami egyébként –
az ország gazdasági erejét is nézve – jelentős képesség. Ha minden jól megy, jövőre 352 ezer
főre növekszik az afgán biztonsági erők létszáma, 2014-re pedig mintegy 400 ezer fősre
szeretnénk felduzzasztani az afgán biztonsági erők létszámát. Reményeink szerint ez már
lehetővé teszi azt, hogy feladatok átcsoportosításra kerülhessenek. Ez az út – amely hosszú
lesz – vezet ahhoz, hogy Afganisztán majd meg tudjon állni a saját lábán. Mi ebben kívánunk
szerepet vállalni, ami természetesen áldozatokkal jár. A szövetség pedig kötelezettségekkel
jár, s a NATO-tagság a mi számunkra is jelent biztonsági garanciákat.

Szerintem nem beszélünk el egymás mellett. Önök ezt nyilván sürgetnék, de mi abban
vagyunk érdekeltek, hogy ez a feladat jól végződjön, s reményeink szerint ebből a
sikertörténetből Magyarország is kiveszi a részét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több jelentkezőt nem látok, szavazni fogunk.
Külön kell szavaznunk a jelentésről és külön a határozati javaslatról.

Szavazás

Ki támogatja a J/2768. számú beszámolót? (16) Ki nem támogatja? (1) Megállapítom,
hogy a bizottság 16 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatja a beszámolót.

Ki támogatja a H/2914. számú országgyűlési határozati javaslatot? (16) Ki nem
támogatja? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, 1 nem ellenében
támogatja az országgyűlési határozati javaslatot.

Nagyon szépen köszönjük államtitkár úrnak, valamint Dankó István és Kelemen Tas
főosztályvezető uraknak, hogy velünk voltak. További szép napot kívánok valamennyiüknek.
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Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a
Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről szóló határozati
javaslat (H/2896. szám)
(Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)
(Általános vita)

5. napirendi pontunk szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az
ENSZ Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről
szóló H/2896. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitája. Nagy tisztelettel
köszönöm Lukács Tamás urat, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
elnökét, valamint a Külügyminisztérium képviseletében megjelent Hóvári János helyettes
államtitkár urat. Megadom a szót Lukács Tamás elnök úrnak, hogy egészítse ki a határozati
javaslatot.

Dr. Lukács Tamásnak, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
elnökének szóbeli kiegészítése

DR. LUKÁCS TAMÁS, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, abban egyetértés van, hogy a
cél – Calcuttai Teréz anya halála napjának a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása –
nemes. Ez a dolog egyik része.

A másik: tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen dolognak a keresztülvitele – amit a
kormány kezdeményezhet az ENSZ-en keresztül – nagyon komoly diplomáciai kihívás.
Ennek a tudatában is – mérlegelve az állampolgári kezdeményezést; több nemzetközi társaság
tagja kezdeményezte a Jótékonysági Világnapot, és konzultálva a Külügyminisztérium
politikai vezetésével – döntött úgy az emberi jogi bizottság, hogy ezt az országgyűlési
határozatot ebben a formában előterjeszti. Természetesen tudomásul vesszük, hogy ez egy
hosszú és nagyon komoly diplomáciai aprómunkát igénylő feladat lesz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány részéről megadom a szót Hóvári
János helyettes államtitkár úrnak.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. HÓVÁRI JÁNOS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): A
Külügyminisztérium megvizsgálta az előterjesztést és annak a tartalmával egyetért. Calcuttai
Teréz anya a XXI. század második felének meghatározó, karizmatikus egyénisége volt. Azzal
is messzemenően egyetértünk, hogy a jótékonykodás, a szegények segítése a nemzetközi
közösség, az államok és az egyes emberek alapvető feladata. Magyarország vállalta, hogy
segíti azokat a nemes célokat, amelyeket az ENSZ 2000-ben határozott meg a millenniumi
célok tekintetében. Ennek célja a világ szegénységének radikális csökkentése. Ezzel
kapcsolatban a magyar kormány a nemzetközi fejlesztési politikáját is megváltoztatta, és egy
olyan koordinált nemzetközi fejlesztési politikát kíván véghez vinni, melynek keretében a
világ legszegényebb államait támogatná.

Egyetértek Lukács Tamás elnök úrral abban, hogy ennek az előterjesztésnek és
későbbi parlamenti határozatnak a végrehajtása a Külügyminisztérium részéről aprólékos
munkát igényel. Fel kell mérni a javaslat támogatottságát az Európai Unióban, valamint
egyéb, a jótékonykodásban és a millenniumi célok végrehajtásában részt vevő államok
körében. Tudni kell, hogy a 192 tagállamnak ezt konszenzussal kell elfogadnia, s ennek a
konszenzusnak a megtalálása elég sok időt vesz igénybe. Az ENSZ-nek már 108 ilyen jellegű

napja van. Minden újabb nemzetközi nap meghatározása körül komoly viták vannak, mert
minden országnak, minden országcsoportnak megvannak a saját elképzelései
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Mint mondtam, a Külügyminisztérium egyetért az előterjesztéssel. A fentieket csak
azért vázoltam, hogy lássák, ez egy időigényes, valószínűleg éveket igénybe vevő munka lesz.
Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele a határozati javaslattal kapcsolatban? (Nincs
jelentkező.) Senkinek.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja a H/2896. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitára
bocsátását? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.

Természetesen tudomásul vesszük, hogy határidők nem szerepelnek a határozati
javaslatban, a Külügyminisztériumnak pedig jó munkát kívánunk. Az ENSZ-en meg a
különböző nemzetközi szervezeteken belül a konszenzus megtalálása ebben az ügyben
nyilván komoly munkát jelent majd.

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, hogy velünk volt, és köszönöm elnök
úrnak, hogy személyesen terjesztette elő a határozati javaslatot.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Van-e valakinek az egyebek keretében kérdése
vagy bármilyen bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.

A következő ülésünk várhatóan május 3-án, kedden lesz, amikor is a tervek szerint a
Külügyi Intézetben tartunk egy kihelyezett szakmai ülést. A részletekről a bizottsági titkárság
időben tájékoztatni fogja a bizottság tagjait.

SZABÓ VILMOS (MSZP): Elnök úr, jönnek a szlovákok?

ELNÖK: František Šebej elnök úr a szlovák külügyi bizottság nevében arról
tájékoztatott, hogy különböző elfoglaltságok miatt most nem tudnak jönni, hanem egy
későbbi időpontban egyezzünk meg. Én továbbra is hiszek abban, hogy az önmagunk elé
kitűzött célnak meg tudunk felelni és legalább évente kétszer találkozni tudunk.

Nagyon szépen köszönöm a bizottság tagjainak a munkáját, az ülést bezárom és
mindenkinek további szép napot kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 4  perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


