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Napirendi javaslat 
 

1. a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. 
(XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) 
kormányhatározatban foglalt döntésről címmel benyújtott beszámoló (J/7223. 
szám)  
(Általános vita)  
 

b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. 
(XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) 
kormányhatározatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/7390. szám)  
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)  
(Általános vita) 

2. 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  
Csóti György (Fidesz) 
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Németh Zsolt (Jobbik) 
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 
 
Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 20 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottságunk a helyettesítésekkel határozatképes.  

Nagy Gábor Tamás Csenger-Zalán Zsoltot, Pintér László Tilki Attilát, Szabó Vilmos 
Kovács Lászlót, Vejkey Imre Nagy Andor képviselőtársunkat helyettesíti, jómagam pedig 
Horváth János képviselőtársunkat helyettesítem.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az előzetesen kiküldött napirendhez képest van-e 
kiegészítenivaló. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatja.  

a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. 
(XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) 
kormányhatározatban foglalt döntésről címmel benyújtott J/7223. számú 
beszámoló általános vitája  

b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. 
(XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) 
kormányhatározatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
H/7390. számú határozati javaslat általános vitája  
 

Az első napirendi pontunk az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők 
(ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. 
számú kormányhatározat módosításáról szóló 1126/2012. számú kormányhatározatban foglalt 
döntésről szóló J/7223. számú beszámoló, valamint az annak elfogadásáról szóló H/7390. 
számú országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitája. Ehhez a napirendi ponthoz 
nagy tisztelettel köszöntöm a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Simicskó István 
államtitkár urat. 

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelezte, hogy nem küld képviselőt a határozati 
javaslat tárgyalásához, de ez nem akadálya annak, hogy megtárgyaljuk a javaslatot és 
döntsünk róla.  

Külön-külön kell dönteni a két indítvány általános vitára való bocsátásáról. Miután 
előadót kell állítanunk, kérem, gondolják végig, hogy a holnapi plenáris ülésen a bizottság 
álláspontját ki fogja képviselni.  

Öné a szó, államtitkár úr.  
 

Dr. Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtitkár tájékoztatása 

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogyan azt az elnök úr ismertette, valóban a 
kormány azért fordult a parlamenthez és a Külügyi bizottsághoz is, illetve ezt megelőzendően 
a Honvédelmi és rendészeti bizottsághoz, amely már megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta azt a bizottsági ülésen, mert fontos küldetésben van a Magyar Honvédség 
Afganisztánban.  

2010-ben két évre vállaltunk egy olyan oktatói-kiképzési tevékenységet, amely a Mi-
35-ös Légi Kiképzés-támogató Csoport felállítását jelentette. A NATO külön kérése volt 
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Magyarország irányába, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, akkor ezt mintegy négy 
hónappal hosszabbítsuk meg. Ezt a tevékenységet 2010 áprilisában kezdte meg a Légi 
Kiképzés-támogató Csoportunk, mintegy 12 fő, 12 katonánk látja el kiválóan ezt a 
tevékenységet. Ahhoz szeretnénk kérni a bizottság támogatását, hogy 2012. szeptember 1-
jétől hosszabbítsa meg négy hónappal a 12 fős kontingensünknek a tevékenységét. Mindenki 
tudja a bizottságban, hogy milyen fontos feladatot látnak el a katonáink Afganisztánban. 
Természetesen elsősorban az oktató-kiképző tevékenység az, ami a legfontosabb manapság, 
hiszen az afgán haderő felkészítése a legfontosabb feladat, pont azért, hogy folyamatosan 
tudjuk csökkenteni az erőket, az ISAF folyamatosan ki tudjon majd vonulni Afganisztánból, 
és mielőbb át tudjuk adni a lehetőséget egy megerősített fegyveres erőkkel is rendelkező, 
megfelelően kiképzett, felkészített haderővel rendelkező afgán kormánynak. Úgyhogy ez a 
négyhónapos mandátummeghosszabbítás a kormányhatározati elképzelésben szereplő 
célkitűzés, és kérem a bizottságot, hogy ezt támogassa.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-

e kérdés, észrevétel. (Németh Zsolt jelentkezik.) Németh képviselő úr! 
 

Kérdések, hozzászólások 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy mondatot mondok: 
mi nem fogjuk támogatni ezt a határozati javaslatot.  

Az államtitkár úrral a honvédelmi bizottságban már többször vitába keveredtünk a 
NATO-t illetően, és most ezt nem is teszem meg a Külügyi bizottságban. A plenáris ülésen - 
ha jól tudom, holnap lesz ez napirenden- majd kifejtjük a véleményünket.  

Köszönöm szépen. (Szabó Vilmos jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szabó képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! 

Tisztelt Bizottság! A Magyar Szocialista Párt frakciója támogatni fogja a beterjesztett 
határozati javaslatot, mind a kettőt, így már nem kell a második napirendi pontnál is szólnom, 
ebben egyetértés és - ha úgy tetszik - konszenzus van parlamenti ciklusokat átívelően a mai 
kormánypártok és a Szocialista Párt között, ez e tekintetben most is fennmarad.  

Köszönöm szépen.  
 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Miután nincs több kérdés, vélemény, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy ki támogatja a J/7223. számú jelentés általános vitára bocsátását. 
(Szavazás.) 12 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. A bizottság támogatja.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a H/7390. számú határozati javaslat 
általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) 13 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. A 
bizottság támogatja.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki szeretné ismertetni a bizottság véleményét a 
plenáris ülésen. (Jelzésre:) Vejkey képviselő úr. Ez a holnapi bizottsági ülésünkkel nagyjából 
egy időben lesz. Ki támogatja Vejkey képviselő urat ebben a feladatában? (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  

Köszönjük szépen, államtitkár úr.  
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Egyebek, elnöki zárszó 

A második napirendi pontunkban, az egyebekben engedjék meg, hogy meginvitáljam 
önöket a holnap 10 órai bizottsági ülésünkre, ahol Martonyi János külügyminiszter úr az éves 
kötelezettségének tesz eleget, a Külügyminisztériumról tart egy összefoglaló tájékoztatót a 
bizottság számára, tehát holnap 10 órakor. Ismereteim szerint 9 óra 50-től szavazások lesznek, 
így ha valamennyi csúszás lesz a szavazásokban, akkor természetesen a szavazásokat 
követően, de 10 óra a kitűzött időpontunk. Köszönöm szépen.  

Miután más napirendi kiegészítés nincs, nagyon szépen köszönöm, hogy jelen voltak. 
A bizottsági ülésünket bezárom.  

További szép napot kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 27 perc) 
  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


