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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Külügyi bizottságának 
2012. október 16-án, kedden, 13 óra 03 perckor  

az Országház főemelet 55. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                           
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában 
megtalálható. 
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Napirendi javaslat 
 

1. Békefenntartás és politikai rendezés Afganisztánban - (Zárt ülés; külön 
jegyzőkönyvben) 

2. a) Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport 
létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX.28.) Korm. határozatról szóló 
beszámoló (J/8719. szám) (Általános vita) 

   b) Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport 
létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX.28.) Korm. határozatról szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/8774. 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  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP)   
Szabó Vilmos (MSZP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Csenger Zalán Zsolt (Fidesz) Tilki Attilának (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Mihalovics Péter (Fidesz) megérkezéséig Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

Siklósi Péter védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes 
államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) 

Résztvevő 

Wohlram Gyula alezredes  
 



 5 

(A bizottság 11 óra 09 perckor kezdődött zárt ülésének folytatása. 
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 13 óra 03 perc.) 

 

2. a) Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport 
létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1406/2012. (IX.28.) Korm. határozatról szóló beszámoló (J/8719. 
szám) (Általános vita) 

   b) Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport 
létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1406/2012. (IX.28.) Korm. határozatról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/8774. szám) (A Honvédelmi és rendészeti 
bizottság önálló indítványa) (Általános vita) 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Mostantól 
kezdve a zárt ülést berekesztem. Nyílt ülés következik. Azt javaslom a tisztelt bizottságnak, 
hogy egyrészt gyorsan tárgyaljuk egyben, miután erről a kérdéskörről beszéltünk, hogy minél 
gyorsabban hozzunk döntést, ehhez viszont be kell jelentenem a helyettesítéseket, hiszen 
módosultunk: Tilki képviselő úr helyettesíti Csenger-Zalán képviselő urat. Ezenkívül Kalmár 
képviselő úr továbbra is Vejkey képviselő urat, a többiek pedig rendben vannak.  

Előterjesztőként államtitkár úr! 

Siklósi Péter bevezetője 

SIKLÓS PÉTER helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A 2115/2006. 
számú Korm. határozat mostani módosítása révén a kormány döntést hozott a magyar PRT 
korábban 2012. október 1-jéig engedélyezett tevékenységének 2013. március 1-jéig történő 
meghosszabbításáról, valamint arról, hogy ha a PRT vezetésére vonatkozó vállalás nem kerül 
meghosszabbításra, akkor a feladat végrehajtásában részt vevő állomány a vállalás 
határidejétől számított 2 hónapon belül kerüljön visszavonásra a műveleti területről. Ennyit 
tudnék a határozati javaslatról elmondani.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez nekünk elegendő is. Kérdezem is a tisztelt bizottságot, 
ki támogatja a J/8719. számú beszámolót és annak elfogadását. (Szavazás.) Tizenegy igen. Ki 
nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő. 

A bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta.  
A H/8774. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitára bocsátását ki 

támogatja? (Szavazás.) Tizenegy igen. Nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Kettő. 

A bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta. 
Előadót nem állítanánk a határozati javaslattal kapcsolatban, hanem írásban nyújtanánk be az 
ajánlást. A tartózkodás révén kisebbségi véleményt óhajtanak-e? (Gyöngyösi Márton: Majd 
hozzászólásban elmondom.) Jó, köszönöm szépen. A bizottság részéről ezt a napirendi pontot 
is bezárom és köszönöm szépen államtitkár uraknak, ezredes úrnak, kollégáinknak. (Wagner 
Péterhez:) Nem tudom, ilyenkor mi a megfogalmazás: kutató úr, tanár úr? Mit mondjunk 
ilyenkor? (Wagner Péter: Wagner úr! - Derültség.) 

Igen, ha az ember Rejtőt olvassa, kicsit más a jelentése, elnézést kérek. Nagyon szépen 
köszönjük az előadást, és tényleg nagyon úgy érzem, hogy sokat tanultunk belőle, és nagyon 
rendezett és összefogott, sok kérdéskört is tudtunk érinteni a kérdéskörrel kapcsolatban is. 
Még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöttek. 
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Másrészt pedig úgy gondolom, hogy alkalom adtán, fél év, egy év múlva azt hiszem, 
ugyanebben a kérdéskörben néha azért eszmét kell cserélnünk és ehhez szívesen látnánk majd 
államtitkár úrékat. További szép napot kívánok.  

Egyebek 

Rátérnénk az „Egyebek”-re. Jövő héten nem tartanánk ülést, hiszen tört hét lesz, 
parlament sem lesz. Viszont 30-án, kedden, ugyanígy 11 órakor kezdenénk, a Visegrádi 4-ek 
és a közép-európai év témakörökkel foglalkoznánk bizottsági keretben. Más kérdés az 
„Egyebek”-ben?  

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz) (Mikrofon használata nélkül:) Elnök úr, kérem, 

kívánja-e esetleg megvitatni a bizottság: az Interparlamentáris Unió évi konferenciájára 
megyünk, azt hiszem, a jövő héten.  

 
ELNÖK: Meg sem kérdezem, hogy hova lesz, elnök úr, az út. Gondolom, itt lesz a 

szomszédban. (Gyöngyösi Márton: Zala megye! - Derültség.) Jó utat kívánunk és sok sikert az 
ottani munkához a delegációnak! 

Miután napirendi pontjainkból kifogytunk, illetve az „Egyebek” között más észrevételt 
nem tapasztaltam, ezzel bizottsági ülésünket bezárom. További szép napot kívánok 
mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 08 perc) 

  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szoltsányi V. Katalin és Barna Beáta 


