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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 8 perc)  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kalmár Ferenc képviselő urat helyettesíti Nagy Andor képviselőtársunk, 
Mihalovics Péter képviselő urat pedig Gruber Attila. Ezekkel együtt is megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. 

Kérdezem, hogy az írásban előre elküldött napirendi pontokhoz kiegészítést tesz-e 
valaki. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nem 
változna meg a mai napirendi pontjaink tartalmi része, csak a sorrendje. A 
Külügyminisztérium kezdeményezte 2 napirendi pont cseréjét. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy ezzel a kiegészítéssel a bizottság támogatja-e a mai napirendünket. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  

A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a 
diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/10046. szám) (Általános vita) 

Az én forgatókönyvem szerint az 1. napirendi pontunk a Magyarország kormánya és 
az Indonéz Köztársaság kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/10046. számú 
törvényjavaslat általános vitára bocsátása. Ehhez a napirendi pontunkhoz köszöntöm Takács 
Szabolcs helyettes államtitkár urat a Külügyminisztériumból. A törvényjavaslat általános 
vitája ma lesz a plenáris ülésen, így előadót kell állítanunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
gondolkodjanak el azon, hogy ki az, aki a bizottság véleményét el szeretné mondani. Öné a 
szó, államtitkár úr. 

Takács Szabolcs bevezetője 

TAKÁCS SZABOLCS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Urak! Szeretettel köszöntöm önöket. Köszönöm szépen a meghívást a 
Külügyi bizottság ülésére. Szeretném azzal kezdeni, hogy nagyon köszönöm a bizottság 
konstruktivitását, hogy előre tudtuk venni ezt a napirendi pontot. Egyéb logisztikai ügyek 
miatt kértem, és még egyszer köszönöm a lehetőséget. 

Valóban az Indonéz Köztársaság és Magyarország közötti diplomata- és szolgálati 
útlevelekre vonatkozó vízummentességi megállapodás általános vitára történő engedésének 
ügyében vagyok most itt, a bizottság előtt. Ha megengedik, nagyon röviden vázolnám, hogy 
Magyarországnak milyen érdekei fűződnek ahhoz, hogy Indonéziával ezt a megállapodást 
aláírjuk, illetve szeretném tájékoztatni a bizottságot a közeljövő politikai fejleményeiről is a 
kétoldalú kapcsolatokban, ami külön aktualitást ad ennek a kérdésnek.  

Röviden: Indonéziát mindannyian jól ismerik. Délkelet-Ázsia legnagyobb állama - 260 
milliós állam -, és egyben a világ legnagyobb muszlim többségű társadalommal bíró állama. 
Ezen belül is a muszlim vallási világ mérsékelt irányzatához tartozó államról van szó, 
amellyel történő kapcsolatépítésnek mindenképpen vannak politikai, de gazdasági, illetve 
társadalmi érdekei is, illetve Magyarország számára közvetlen haszonnal is bír.  

Ezenkívül Indonézia meghatározó szerepet játszik nemcsak a saját régiójában, 
Délkelet-Ázsiában, hanem egyre inkább globális tekintetben is a nagy politikai és gazdasági 
döntésekben. Egyrészt a G20 gazdasági formációnak egy tagja, tehát ez már önmagában kellő 
súlyt ad az országnak a társadalom, illetve az ország lakosságának mérete mellett. Erős 
nyugati, amerikai orientációval is bír, ami az 1997-ben bekövetkezett rendszerváltást 
követően alakult ki. Korábban a Suharto-rendszer alatt diktatórikus berendezkedésű állam 
volt, de ’97-től kezdve fokozatosan egyre inkább a nyugati értelemben vett demokratikus 
berendezkedéshez is nagyon közel álló államberendezkedésű ország. Úgy is fogalmazhatnék 
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röviden, hogy egy olyan nyugati típusú demokrácia, amellyel mindenképpen érdemes a 
kapcsolatainkat bővíteni. 

Magyarországnak egyébként már az előző évtizedekben is nagyon szerteágazó 
kapcsolatai voltak ezzel az országgal. Egyrészt az el nem kötelezett mozgalomnak az egyik 
zászlóhajója volt. A batami konferenciára utalnék csak. Tehát meghatározó szerepet játszott 
már a korábbi évtizedekben is.  

Annak a kormányzati politikának, ami 2010 óta strukturáltan működik és amit keleti 
gazdasági nyitásnak nevezünk, ebben a kontextusban is nagyon fontos ország. Úgy gondoljuk, 
hogy jelentős potenciális piac számos magyar vállalat, magyar gazdasági szereplő számára, 
tehát mindenképpen érdekünkben áll a kapcsolatfejlesztés. 

Társadalmi, kulturális, oktatási területen is elég szoros kapcsolatot ápolunk ezzel az 
országgal. Van egy ösztöndíjrendszerük, amit a Darmasiswa-ösztöndíjnak neveznek. Több 
száz magyar hallgatónak biztosítottak már egy éves vagy több éves nyelvi-kulturális képzést. 
Tehát van egy erős kapcsolat ezen a területen is. 

Az ország ha az egyre komolyabb regionális és globális súlyának megfelelően kezdett 
el viselkedni és nyilvánvalóan elvárja partnereitől világszerte, hogy ezt a szerepet elismerjék, 
és gyakorlatilag egy zárt körre – nyilván a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők 
körére vonatkozó a megállapodás – vonatkozóan egy fontos, szimbolikus elismerése annak a 
súlynak, annak a szerepnek, amit az ország betölt. Gyakorlatilag úgy is fogalmazhatnék, hogy 
ezt a további kapcsolatfejlesztés feltételéül szabták. Bár ők ezt nem ennyire konfrontatív 
módon tették, de az elmúlt években a kapcsolatépítés során ez folyamatosan érzékelhető volt 
az indonéz partnerek részéről. 

2012. április végén Martonyi János délkelet-ázsiai útja során Jakartában is tárgyalt, 
ahol megállapodott az Indonéz Köztársaság külügyminiszterével, hogy ezt a megállapodást mi 
megkötjük. Aláírásra is került a megállapodás, a hatálybalépéséről van most szó. Az indonéz 
fél november végén jelezte nekünk, hogy a saját belső eljárásukat lefolytatták, tehát részükről 
a hatálybalépésnek nincs akadálya, és erre kérték a magyar felet is.  

Örömmel tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a közeljövőben, március elején – 
március 6-7-én – Budapestre látogat az Indonéz Köztársaság elnöke, Yudhoyono elnök úr egy 
népes kormánydelegáció – 6-7 miniszter, illetve körülbelül 150 fős delegáció társaságában. 
Németországot követően Magyarország lesz a következő, illetve az egyetlen másik állomása 
Európában. Ez mindenképpen komoly jelzés Magyarország irányába, hogy a délkelet-ázsiai, 
keleti gazdasági nyitás Indonézia tekintetében is kedvező fogadtatásra talált, és úgy 
gondoljuk, hogy ennek a törvényjavaslatnak a határozatba foglalása mindenképpen pozitív 
üzenet lenne az indonéz elnök látogatását megelőzően.  

Röviden ezek azok az indokok, amelyek miatt úgy gondoltuk a 
Külügyminisztériumban, hogy fontos lenne ennek a plenáris vitán történő megtárgyalása és 
elfogadása. Ehhez kérem a tisztelt bizottság támogatását. 

Köszönöm szépen. Természetesen, ha kérdések vannak, állok rendelkezésükre.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e 

kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) 

Határozathozatal  

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/10046. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Ki vállalná a mai napon a szavazási időszakban az álláspontunk elmondását? (Dr. 
Nagy Andor: A szavazások alatt lesz?) Igen. (Dr. Nagy Andor bólint.) Jó, Nagy Andor 
képviselőtársunk jelezte, hogy szívesen elmondaná a bizottsági álláspontot a mai plenáris 
ülésen.  
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Ki támogatja ebben a képviselő urat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta 
Nagy Andor képviselőtársunkat. Köszönöm szépen.  

Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr, hogy velünk volt. További szép napot 
kívánok! (Takács Szabolcs elhagyja a termet.) 

1.a) Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1001/2013. (I. 2.) Korm. 
határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló (J/10049. szám) (Általános vita) 

  b) Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1001/2013. (I. 2.) Korm. 
határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/10081. szám) (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa) (Általános 
vita) 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra, az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők 
kiképzésére irányuló missziójához történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló. Az a napirendi pont a-része. A b-része 
pedig az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 
kormányhatározatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat.  

Miután egy témakörről van szó, javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy bár külön kell 
szavaznunk róluk, mégis a kérésem az, hogy egyben tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. 
Amennyiben ellenvetés nincs, úgy veszem, hogy a bizottság támogatja. Tehát együttesen 
folytatjuk le a témával kapcsolatos általános vitát.  

Ehhez a napirendi pontunkhoz ebben a minőségében nagy tiszelettel köszöntöm 
Vargha Tamás államtitkár urat és Balogh András József alezredes urat, a HM Jogi 
Főosztályának vezetőjét. (Ertsey Katalin belép a terembe és helyet foglal.) 

Államtitkár úr ismeri a rendet, tudja, hogy milyen formában szoktuk a bizottsági 
ülésen ezeket a napirendi pontokat tárgyalni. Öné a szó. 

Vargha Tamás kiegészítése 

VARGHA TAMÁS honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelettel köszöntöm az elnök urat és alelnök urakat, a bizottság tagjait. 

A szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló európai uniós misszió beindításáról 
2010. február 3-án született döntés. A műveleti képességet 2010. április végére érte el a 
misszió. A végrehajtásban bekövetkezett csúszások miatt 2012 decemberében fejeződött be. 

Az EUTM működését az EU továbbra is szükségesnek ítélte, és a Tanács 2012. 
december 21-én hagyta jóvá a misszió új mandátumát. Ez a mandátum 2013. január 1-jén 
indult, és 2 évig tart. Egy 2013. január és március közötti átmeneti időszakot követően 
áprilistól indul majd be az új kiképzési ciklus. Először, az első időszakban továbbra is 
Ugandában, ezt követően a biztonsági feltételek teljesülésével átkerül a misszió tevékenysége 
fokozatosan Szomáliába. Ez tehát új elem. 

A misszió feladata is átalakul. Nemcsak alapkiképzést, hanem magasabb szintű, 
mentorálási és tanácsadási feladatot is folytat majd a szomáliai védelmi minisztérium és a 
vezérkar szintjén. A kormány határozatában hozzájárult ahhoz, hogy az „EUTM Somalia” 
keretében működő kiképzőerők kötelékeiben a Magyar Honvédség állományából az átmeneti 
időszakban 2013. január 1. és március 31. között 1 fő, és 2013. április 1-jétől pedig legfeljebb 
10 fő - az átmeneti időszakban ott tartózkodó 1 főt is beleértve, és a váltási időszakban ez 
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legfeljebb 20 fő lehet – kitelepítésre kerüljön Ugandába és Szomáliába, és ott a misszió 
feladatrendszerébe tartozó feladatokat lásson el 2013. december 31-éig.  

Az erről szóló beszámolót és a bizottsági határozati javaslatot, kérem, hogy a bizottság 
támogassa. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés az 
elhangzottakkal kapcsolatban. (Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Köszönjük szépen a beszámolót, amit vegyes érzésekkel olvastam, mert tavaly abban az 
szerencsében volt részünk, az IPU tavaszi közgyűlésének keretében ellátogathattunk 
Ugandában ebbe a táborba, ahol a magyar kiképzőtisztek végzik a feladatukat, és nyilván meg 
kell állapítanunk, hogy ott végtelenül szimpatikus, nagyon jól felkészült szakemberekkel 
találkoztunk, és nagyon jó azt látni, hogy a Magyar Honvédség ilyen szép feladatokat lát el és 
ilyen jól végzi a kötelességét és ilyen nagy elismerésre is tart számot, hiszen ott a misszió 
külföldi résztvevői, mindenki elismeréssel szólt a magyar katonák felkészültségéről, a 
tapasztalatáról és szaktudásáról. 

Ilyen értelemben ennek örülünk, már amennyire a Magyar Honvédséget ilyen 
értelemben természetesen tisztelet és köszönet illeti, hogy ilyen katonáink vannak. Másrészről 
ennek a dolognak van egy külpolitikai aspektusa, amivel már sokkal kevésbé tudunk 
azonosulni, hiszen úgy látjuk, hogy ez a fajta terrorizmus elleni küzdelem, ami Szomáliában 
ugyancsak nagyon hasonlóképpen, mint ahogy Maliban, Irakban, Afganisztánban is magyar 
szerepvállaláshoz vezetett, a magyar nemzeti érdekekkel nincs feltétlenül köszönő 
viszonyban. Amíg elismerjük a magyar katonák teljesítményét, szaktudását, hozzáértését, 
bátorságát, úgy látjuk, hogy ezzel a külpolitikával - és ahogy itt is megfogalmazzák magában 
a beszámolóban, hogy szolidaritás kifejezéséről van szó, ezért veszünk részt különböző 
földrészeken a nyugati érdekek vagy kifejezetten az egyes európai uniós tagállamok meg az 
Egyesült Államok érdekeinek kiszolgálásában -, ezzel mi, a Jobbik képviselői nem tudunk 
azonosulni, ezért fogunk tartózkodni a szavazástól.  Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gruber képviselő úr, majd Németh képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak megerősíteni tudom, hogy 

a személyes találkozásunkkor nemcsak az ott kiképzésben részt vevő magyar katonákról volt 
jó benyomás, hanem az egész kiképzőközpont vezetői – ha jól tudom, ír parancsnokság alatt – 
hasonlóképpen jelezték ezt. Azt hiszem, hogy ez egyfajta szakmai megmérettetés és kihívás 
is, amit az ott megszerzett kiképzési gyakorlatban nemcsak Szomália, hanem a Magyar 
Honvédség is tud hasznosítani. Az már csak hab a tortán, hogy egyelőre Ugandában egy 
szintén volt magyar pilóta kezében van az ugandai légierő képzése, bár nem állami 
megrendelésre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Németh képviselő úr! 
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Ez a misszió, ha jól tudom, az összes missziónk közül a 

harmadik legolcsóbb – idézőjelben – a 82 828 000 forintjával. Így, hogy most megemeltük 10 
főre a misszióban részt vevő honvédeink számát, így mennyibe fog kerülni ez a misszió a 
magyar adófizetőknek? 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 



- 9 - 

Válaszok 

VARGHA TAMÁS honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. A 
Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség nevében köszönjük az elismerő szavakat. 
Valóban a Magyar Honvédség misszióban szolgálatot teljesítő tagjai nemcsak ebben a 
misszióban, hanem az összes külföldi misszióban kiválóan teljesítenek, és nemcsak a mi, az 
önök, hanem a külföldi katonák és kormányok elismerésével övezetten dolgoznak, és ennek 
nagyon örülünk. 

A felvetésében a másik gondolatra hadd mondjam el, hogy az Európai Unió tagjaként 
és a NATO tagjaként is azt gondolom, hogy az „Egy mindenkiért, mindenki egyért” elv 
alapján nemcsak jogaink, hanem kötelezettségeink is vannak, és ezekben a missziókban 
valóban részt veszünk, nemcsak a szolidaritás elve alapján, hanem fontos európai uniós és 
NATO-érdekeket képviselnek és védenek ezek a missziók. Ezekben a missziókban szolgáló 
katonák a külszolgálat ideje alatt olyan képzettségekre, képességekre és tapasztalatokra 
tesznek szert, amelyek erősítik a Magyar Honvédséget és a Magyar Honvédség képességeit. 

A képviselő úr felvetésére hadd mondjam el, hogy a létszámkeretet nem emeltük, csak 
meghosszabbítottuk a mandátumot újabb két évre. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, akkor 

szavazásra is bocsátom. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a J/10049. számú 
beszámolót. (Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Három.  

A bizottság 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatta. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a H/10081. számú országgyűlési határozati 
javaslatot ugyanebben a témában. (Szavazás.) Tizenhárom. Ki nem támogatta? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három.  

A bizottság 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatta. 
Köszönöm szépen.  

Bizottságunk írásban fogja benyújtani ajánlását a Ház elé. Ezzel ezt a napirendi 
pontunkat is lezárnám. Köszönöm szépen, államtitkár úr és alezredes úr, hogy velünk voltak. 
További szép napot kívánok! (A meghívottak elhagyják a termet.) 

Egyebek 

Rátérnék az „Egyebek” közötti napirendi pontra, még hozzá leginkább arra, hogy a 
holnapi napon fogadjuk a szlovák külügyi bizottságot egy együttes ülésre, és a mai napra azt 
terveztem, hogy a plenáris ülés kezdetéig kérnék egy rövid megbeszélést, ami az ülés után 
lesz. Felhívom arra képviselőtársaim figyelmét az „Egyebek” között, hogy utána az ülésünket 
bezárva tartunk egy megbeszélést, ami nem bizottsági ülés. 

Kérdezem, hogy az „Egyebek” napirendi ponthoz valaki szeretne-e még hozzászólni. 
(Senki sem jelentkezik.) Én még mondanám azt, hogy jövő hét kedden, március 5-én az albán 
külügyi bizottság érkezik Magyarországra. Aki tud, vegyen részt rajta. Ez jelent egy ebédet és 
az ebédet követően egy tanácskozást.  

Jövő kedden lesz bizottsági ülésünk, ezt követően lesz maga a találkozó, illetve az 
együttes elköltött ebéd. (Csóti György: 10 órakor?) Nem, ez délután formálódik. Nem tudom, 
hogy hogy fog alakulni a bizottsági ülésünk. Ki fogjuk küldeni a programot, az viszont már 
biztos, hogy délután 1-től kezdve lesz az albán külügyi bizottsággal program, tehát a délutáni 
órákban.  
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Ez lett volna részemről az „Egyebek” között, és hétfőn délben lesz egy rövid ülésünk, 
de majd a bizottság titkársága elküldi a tájékoztatót. Amennyiben nincs más egyéb, köszönöm 
szépen a jelenlétet. A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc) 

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta  


