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Napirendi javaslat  

1. a)  Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló (B/2491. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

b)  Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... 
szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 

2. a)  Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") 
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (B/2555. 
szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

b)  Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") 
történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 

3.  Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3019. 
szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Vas Imre (Fidesz)   
Mirkóczki Ádám (Jobbik)  
Dr. Vadai Ágnes (független) 

 
Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Bíró Márk (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Laban János főtanácsadó, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók 
Vargha Tamás államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár (Igazságügyi 
Minisztérium) 
 

Megjelentek  
Dr. Balogh András József ezredes, a Jogi Főosztály főosztályvezetője 
(Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Árvai László (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a Honvédelmi bizottság tagjait, meghívott vendégeinket, a kedves 
érdeklődőket. Megkezdjük munkánkat.  

A kiküldött meghívó szerinti napirendhez képest érkezett egy napirend-
kiegészítési javaslat Vadai Ágnes képviselőtársunktól, amelyben arra tesz javaslatot, 
hogy a mai napirendünket egészítsük ki egyrészt a kormány által esetlegesen tervezett 
katonai részvételről az Iszlám Állam elleni hadműveletben című napirenddel, 
másrészt pedig a bizottság hallgasson meg tájékoztatót a kormány által tervezett 
helikopter-beszerzésről. A házszabály szerint erről külön kell döntenünk a napirend 
elfogadása előtt.  

Mielőtt arról szavazunk, hogy kívánunk-e napirend-kiegészítéssel élni, 
megállapítom, hogy a megbízásokkal együtt 7 képviselővel határozatképes a bizottság.  

Tehát kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e a napirend-kiegészítési 
javaslattal élni, azaz elfogadja-e Vadai Ágnes előterjesztését. Ki támogatja a 
javaslatot? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Öt. Akkor nem élünk a napirend-kiegészítéssel, a javaslatot tehát elutasítottuk.  

A napirend elfogadása 

Most pedig a kiküldött meghívó szerinti napirendről kell döntenünk. 
Kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendet. (Szavazás.) Öt. Ki nem fogadja el? 
(Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ilyen nincs. Megállapítom, hogy a 
bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a mai ülés 
napirendjét, melynek pontjai a következők: az afganisztáni Eltökélt Támogatás 
Műveletben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló, aztán az 
Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében történő további magyar 
katonai szerepvállalásról szóló beszámoló, valamint az egyes jogállási tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az első két esetben 
kijelölt főbizottságként el kell fogadnunk a beszámolót, aztán el kell fogadnunk egy 
előterjesztést, amelyben a határozati előterjesztés lesz a parlament számára a 
beszámoló elfogadásáról, és majd együttes vita keretében fogja a parlament a 
tárgyalást lebonyolítani.  

Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő 
magyar katonai szerepvállalásról szóló B/2491. számú beszámoló  

1. napirendi pontunk tehát az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló. Köszöntöm a kormány 
képviselőjét, Vargha Tamás államtitkár urat és megadom neki a szót.  

Vargha Tamás államtitkár (HM) szóbeli kiegészítése 

VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Tisztelt Elnök Úr! Az elmúlt években az 
afganisztáni művelet, az ISAF teljes átalakításra került. A nemzetközi közösség és 
Afganisztán egyeztetésének megfelelően az ISAF-művelet ENSZ BT által adott 
mandátuma 2014. december 31-én lejárt. Az átmenet fázisának befejezését követően 
2015 és 2024 között kerül sor az úgynevezett átalakítási évtizedre. A szövetségi 
felkérésnek eleget téve a magyar szerepvállalás hangsúlya is áthelyezésre került, ezért 
már 2013-14-ben jelentősen csökkentette a műveleti szerepvállalását Magyarország.  
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Az afgán biztonsági erők kiképzésének és támogatásának előmozdítására 2015. 
január 1-jétől az Eltökélt Támogatás Művelet került megindításra. Ehhez 
kapcsolódóan a 2014. évi 1730-as kormányhatározat alapján a korábbi képességek 
közül a különleges műveleti kontingens 50 fővel – amely váltási időszakban 100 fő –, 
a légi kiképzési támogató csoport legfeljebb 13 fővel – váltási időszakban 26 fővel –, a 
nemzetet támogató elem legfeljebb 30 fővel – váltási időszakban 60 fővel –, és a 
biztosító szakasz legfeljebb 30 fővel – váltási időszakban 60 fővel – vesz részt 
műveleti igény szerint, és az új kormányhatározat hatálybalépésével 2015. január 1-jei 
hatállyal hatályon kívül helyezésre került a 2008. évi 2186-os kormányhatározat. Az 
előterjesztésben szereplő létszámteljességre vonatkozó százszázalékos feltöltöttségi 
költségigénnyel a 2015. évi költségvetési tervezet Honvédelmi Minisztérium 
fejezetében részben betervezésre került. Az előterjesztésben bemutatott létszám 
várhatóan nem kerül százszázalékos feltöltöttségre a 2015. évi teljes időszakban, ezért 
a Honvédelmi Minisztérium a feladat végrehajtásához jelenleg többletforrást nem 
igényel.  

Tisztelt Bizottság! Kérem a beszámoló elfogadását. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van-e kérdés államtitkár úrhoz? Öné a szó.  

Kérdések, válaszok 

DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr azt 
mondta, hogy részben került betervezésre a költségvetésben, majd pedig azt, hogy 
nem igényel többletforrást. Feloldja nekem ezt az ellentmondást? Én ezt nem értem; 
lehet, hogy még nagyon korán van.  

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Valóban korán 

van. Részben került betervezésre, mert nem kerül száz százalékban feltöltésre ez a 
létszámkeret, és így a részbeni költségvetési igény megvan és rendelkezésre áll. Ezért 
nem kell többletforrás.  

 
ELNÖK: Tessék!  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm. Ehhez kapcsolódóan meg tudná 

nekem mondani államtitkár úr, hogy jelen pillanatban, beleértve ezt a műveletet is, 
hány magyar katona szolgál külföldön? Tehát hogy összességében hányan vannak 
különböző missziókban?  

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Magyarország 

ambíciós szintje a külföldi missziók szerepvállalása tekintetében évek óta mintegy 
ezer fő. Ezt a keretszámot, ezt az ambíciós szintet nem használjuk ki, jelen pillanatban 
nincs ennyi magyar katona külföldön.  

 
ELNÖK: Tessék!  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Azt tudom, hogy ez az ambíciós szint. Ezért 

kérdeztem, hogy most pontosan mennyi, vagy legalább megközelítőleg. Azt tudjuk, 
hogy évek óta nincs meg az ezer fő, de megközelítőleg tud-e mondani számot arra 
vonatkozóan, hogy hány magyar katona szolgál külföldön. Vagy esetleg egy későbbi 
időpontban írásban meg tudják-e ezt mondani a bizottságnak? Mert szerintem fontos 
az, hogy a bizottság tudja, hány magyar katona szolgál külföldön a különböző 
missziókban.  
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VARGHA TAMÁS (független): Tisztelt Bizottság! A mai nap folyamán írásban 

választ adunk erre a kérdésre a pontos létszám tekintetében.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván ez is csak a mai napra érvényes, mert ez 

akár naponta változhat. (Dr. Vadai Ágnes: Én csak egy hozzávetőleges számot 
kérek.) Ráadásul a váltási időszakban jelentős kiugrások lehetnek, és a váltási 
időszakok hol egybeesnek, hol nem. Azt tudni kell, hogy ez csak egy pillanatfelvétel 
lesz, de ha igény van erre, akkor arra kérem államtitkár urat, hogy ezt küldje el a 
bizottsághoz, és akkor ezt az adatot a bizottság tagjai közül bárki megtekintheti Laban 
János úrnál. Ha lehet, akkor ezt ne küldjük szét elektronikus formában, mert adott 
esetben ez kényes adat lehet.  

Van-e más kérdés? Tessék!  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Ehhez kapcsolódva: ha államtitkár úr úgyis 

átküldi ezt a számot, akkor lehetséges az, hogy misszióra lebontva kapjuk meg azt?  
 
ELNÖK: Persze! Ne csak egy aggregált számot kapjunk, hanem misszióra 

lebontva. Ennek nincs akadálya! S akkor meg lehet nézni Laban úrnál ezt a számot.  
Van-e más kérdés az első napirendi ponthoz? (Nincs jelentkező.) Hozzászólás? 

(Nincs jelentkező.) Nincs.  

Határozathozatal 

Akkor kérdezem, hogy ki fogadja el az afganisztáni Eltökélt Támogatás 
Műveletben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámolót. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Öt. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót.  

Most pedig arról kell döntenünk, a parlament elé terjesztendő határozati 
javaslatot elfogadja-e a bizottság, amelyben arra teszünk javaslatot a parlamentnek, 
hogy fogadja el a beszámolót. Ki támogatja az elfogadó határozati javaslatot? 
(Szavazás.) Öt. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Kettő. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett a benyújtandó határozati javaslatot elfogadta.  

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében 
(„EUFOR RCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról 
szóló B/2555. számú beszámoló 

Következő napirendi pontunk az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli 
Műveletében történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló. 
Vargha úr!  

Vargha Tamás államtitkár (HM) szóbeli kiegészítése 

VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2014. január 28-án adott 
mandátumot az Európai Uniónak a Közép-afrikai Köztársaságban végrehajtandó 
műveletre. A határozat felhatalmazza az Európai Uniót katonai művelet telepítésére a 
Közép-afrikai Köztársaságban, valamint katonai erő alkalmazására.  

2014. szeptember 15-én az ENSZ BT 2149. számú határozata alapján kezdetét 
vette az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs 
Missziója, a MINUSCA. Tekintettel arra, hogy az EUFOR RCA eredményei 
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devalválódhattak volna, ha az Európai Unió még a MINUSCA műveleti képességének 
elérése előtt az eredeti mandátum szerint befejezte volna a műveletet, az ENSZ BT 
2014. október 21-én elfogadta a 2181. számú határozatát, melyben 2015. március 15-
éig meghosszabbította az EUFOR RCA mandátumát, így az Európai Unió továbbra is 
támogathatja a MINUSCA-missziót a teljes műveleti képesség eléréséig.  

Ennek megfelelően a további magyar részvétel érdekében a kormány elfogadta 
az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében történő további magyar 
katonai szerepvállalásról szóló 1834/2011. számú kormányhatározatot, melyben 
döntött a műveletben történő magyar katonai részvétel 2015. március 15-éig történő 
meghosszabbításáról, és egyidejűleg visszavonta a korábbi mandátumot megállapító 
kormányhatározatot.  

A döntés értelmében a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 6 - amely 
váltási időszakban maximum 12 fő lehet - törzstiszt a missziót vezető 
műveletparancsnokságra, Láriszába, részben pedig a Közép-afrikai Köztársaság 
fővárosában felállított hadszíntéri parancsnokságra települ a művelet mandátumában 
meghatározott ideig, de legfeljebb 2015. március 15-éig részt vesz. Ebben az esetben 
sem használjuk ki a teljes lehetőséget, és jelen pillanatban egy-egy fő szolgál 
Láriszában, illetve Banguiban.  

A műveletben történő katonai szerepvállalás többlet költségvetési forrás 
biztosítását nem igényli. 

Kérem a beszámoló elfogadását a tisztelt bizottságtól. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, tisztelt bizottság? (Nem érkezik jelzés.) 
Hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor kérdezem a bizottságot, hogy 
elfogadja-e a beszámolót. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Öt igen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta a bizottság. 

Most pedig arról kell döntenünk, hogy a parlamentnek benyújtandó határozati 
javaslatot elfogadjuk-e, ami a beszámoló elfogadására tesz javaslatot. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ki szavazott nemmel? (Senki 
sem jelentkezik.) 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot is 
elfogadta a bizottság.  

Köszönöm szépen a részvételt, államtitkár úr. (Vargha Tamás: Köszönöm 
szépen. - Távozik az ülésről.) De Balogh ezredes úr marad, ha minden igaz (Dr. 
Balogh András József: Így van!), a jogállási törvény kapcsán.  

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3019. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Most térünk át az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájára. Megkérem - ha minden igaz, az Igazságügyi 
Minisztérium képviseletében, ugye? (Dr. Salgó László Péter: Igen.) - Salgó urat, hogy 
foglaljon helyet. Salgó László helyettes államtitkár a minisztériumot képviseli ebben.  

Megnyitom a részletes vitát. Kilenc módosító indítvány érkezett összesen a 
jogállási törvényhez, egyik sem azokhoz a területekhez, amelyeket a bizottság 
megnevezett mint a bizottság területe által érintett szakaszok. Ezért megkérdezem, 
hogy a kormány képviselője akar-e szólni.  

Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár (IM) kiegészítése 

DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 
Igen, köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! 
Csak röviden, pár mondatban ismertetném az egyes jogállási tárgyú törvények 
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módosításáról szóló T/3019. számú törvényjavaslatnak a bizottságot érintő 
rendelkezéseit.  

A törvényjavaslat egy olyan hiányosságot próbál orvosolni, amely jelenleg a 
jogrendszerben annak következménye, hogy nem egységes a szabályozás, hogy mi 
történik akkor, hogy ha egy kormánytisztviselővel vagy rendőrrel vagy katonával 
szemben büntetőeljárás indul. 

A katonával, illetve a rendőrrel szemben, tehát hogy most egyszerűsítsek, a 
Hszt. és Hjt. alá tartozókkal szemben már most is létesítési akadály, hogy ha valakivel 
szemben büntetőeljárás indul. Ezt megteremti a törvényjavaslat a 
kormánytisztviselők és köztisztviselők esetén is, bár egy kicsikét szűkebb körben, 
meghatározott korrupciós meg közélet tisztasága elleni körben. 

A második lépése szintén ismerős a rendőrök és katonák esetében: 
amennyiben büntetőeljárás indul az érintettel szemben, és erről a megalapozott 
gyanúról tájékoztatnak, akkor be kell jelenteni. Ez szintén megtalálható már most is a 
rendőrök és a katonák esetében, a kormánytisztviselőknél viszont nem volt kimondva, 
habár álláspontunk szerint ez a jog a foglalkoztatási szabályokból, a kölcsönös 
tájékoztatási kötelezettségből következik. 

A harmadik lépése a javaslatnak, hogy amennyiben nem jelentette be, de mégis 
a munkáltató tudomására jut a büntetőeljárás megindulása, akkor eljárást 
kezdeményezzen. Ez mindhárom törvényből hiányzik, tehát a 
kormánytisztviselők és köztisztviselők esetén fegyelmi eljárás indul, a 
katonák ellen fegyelemsértés, míg a honvédek esetén fegyelmi vétség 
miatt indul eljárás. Tehát amennyiben nem jelentette be, annak ellenére, hogy 
eljárás indult ellene, és ezzel megszegte a rá vonatkozó törvényi szabályokat, akkor 
ennek kötelezően alkalmazandó szankciója lesz. 

A negyedik eleme pedig szintén mindhárom jogállási csoportra tartozik, hogy 
amennyiben kötelezően alkalmazandó munkáltatói intézkedést kell alkalmazni a 
büntetőeljárás alá vonttal szemben, akkor az ügyészség szignalizációs jogot kap. 
Tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyészség észleli, hogy az eljárás alá vont 
rendőr, katona vagy kormánytisztviselő, akkor erről hivatalból tájékoztatja a 
munkáltatót. Annak érdekében, hogy a munkáltató személyéről meg tudjon 
bizonyosodni általában a NAV-ot fogja megkeresni, hogy ha erről más közhiteles 
információja nincsen.  

Ennyire gondoltam, hogy ez érinti elsősorban a bizottságot, de bármilyen 
kérdéssel kapcsolatban állok rendelkezésre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A vita ezen szakaszához van-e kérdés vagy hozzászólás, 

tisztelt bizottság? (Jelzésre:) Tessék! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Jól értettem, hogy a NAV-ot emlegette?  
 
DR. SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Igen. Tehát fő szabály szerint meg kell bizonyosodni az ügyészségnek arról, hogy ki a 
munkáltatója. Ez bármilyen iratból kiderülhet, tehát a nyomozás során nagyon sok 
információ merülhet fel, de az ügyészséggel egyeztetve előfordulhatnak olyan esetek, 
hogy az ügyészség nem fog birtokába kerülni olyan információnak, hogy ki a 
munkáltató, de mivel hogy neki erről meg kell győződnie, ezért álláspontunk szerint a 
NAV az a szerv, amely mindenképpen tudja, hogy ki a munkáltató, pontosabban tudni 
fogja, hogy az előző egy-két hónapban ki volt az, aki átutalást teljesített, tehát az adót 
megfizette, a járulékokat megfizette. És ily módon a NAV az a szerv, amely 
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mindenképpen majd tudni fogja, hogy ki az, akitől kapta az illetményt, illetve ki az, 
aki a járulékokat megfizette.  

 
ELNÖK: Magyarul, azt akarja mondani, hogy ez egy technikai eszköz arra, 

hogy mindenképpen kiderüljön, ki a munkáltató. (Dr. Salgó László Péter: Igen.) Jó. 
Köszönöm.  

Van-e kérdés ehhez a szakaszhoz? (Nem érkezik jelzés.) Van-e hozzászólás? 
(Nem érkezik jelzés.) Köszönöm. Akkor megállapítom, hogy a vita ezen szakasza 
lezárult. 

A következő szakaszra térünk át, amelyik a második szakasz. A második 
szakaszhoz nem nyújtottak be módosító indítványt, tehát a részletes vita a mi 
bizottságunk esetében értelmetlen. A bizottságot nem is jelöltek ki ilyen értelemben.  

Ezért a vita utolsó szakaszát nyitom meg. Viszont itt sincs olyan módosító 
javaslat, amely a bizottság által megjelölt területeket érintené. Ezért megkérdezem a 
bizottságot, egyetért-e azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát. (Szavazás.) 7 igennel, 
egyhangúlag a bizottság a részletes vitát lezárta. 

Megkérdezem a bizottságot, hogy akkor elfogadja-e és benyújtja-e a részletes 
vitáról szóló bizottsági jelentést. (Szavazás.) 7 igennel ezt a bizottság elfogadta.  

Köszönöm a kormány képviselőjének a megjelenést.  
Arra teszek javaslatot, hogy a bizottság a parlamenti vitában ne állítson 

előadót. Elfogadja ezt a bizottság? (Szavazás.) 7 igennel elfogadta.  

Egyebek  

Akkor az egyebek. Mirkóczki Ádám! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én a napirend-

kiegészítéshez szeretnék szólni. Itt azért nagyon súlyos dolgok vannak. Még ha le is 
számítjuk a második pontját, a helikopter-beszerzést, azt magam is támogatnám, 
hogy az Iszlám Állam elleni lehetséges katonai beavatkozásról vagy közreműködésről 
a soron következő bizottsági ülések valamelyikén legyen egy beszámoló, hiszen az 
alapjaiban változtatja meg az ország biztonságát, és – nem elviccelve – nem 
jóskapista nyilatkozott így, hanem a magyar parlament Külügyi bizottságának elnöke. 
Ha pedig nem magánvéleményt fogalmazott meg, akkor jó lenne, ha a 
Belügyminisztérium, vagy inkább úgy fogalmazok, a kormány valamelyik illetékese a 
bizottság előtt beszámolna, mert ez nemcsak katonai feladatokat, hanem 
nemzetbiztonsági kockázatokat és sok minden egyebet rejthet. Ezért arra buzdítanám 
elnök urat, hogy a soron következő ülések valamelyikén jó lenne, ha egy ilyen 
napirendi pont a lehetséges magyar katonai szerepvállalások kérdésében – akár az 
ukrán kérdésben, akár az iszlám ellen – napirendre kerülne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék!  
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm a szót. Érdeklődni szeretnék, hogy 

minden egyes alkalommal nyújtsam-e be az erre a két témára vonatkozó napirend-
kiegészítési javaslatot, tehát minden egyes alkalommal küldjem el ugyanezt az e-mailt 
és kinyomtatják újra, vagy olybá veszik, hogy mindaddig fenntartom e napirend-
kiegészítésre irányuló kérésemet, amíg ezek a témák napirendre nem kerülnek. Ha 
nem, akkor újra átküldöm ezt a kérésemet a csütörtöki bizottsági ülésre, és mostantól 
kezdve minden bizottsági ülésre. Azt gondolom, ez nem ellenzéki kekeckedés, hanem 
mind a Iszlám Állam elleni küzdelem, mind egy esetleges hadműveletben való 
bármilyen részvétel, és a helikoptertender is olyan téma, amelyik nemcsak a 
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parlamenti képviselőket, hanem a nagyobb nyilvánosságot is érintheti. Az első 
nyilván hadműveleti, katonai, nemzetbiztonsági okokból, a második pedig 
nyilvánvalóan egy technológiai váltás, amelynek a költsége nem 172 milliárd forint 
lesz, hanem sokkal több. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2001-ben, szintén az önök 
kormányzása idején volt egy beszerzés, amely nem volt elég átlátható, olyan döntés 
született, amilyen, és azóta is egy legenda, egy misztikum lengi körül a Magyar 
Honvédség legnagyobb haditechnikai beszerzését. (Dr. Simon Miklós megérkezik az 
ülésre.) Éppen ezért javaslom, hogy a második témában is legalább minimális 
információt kapjon az arra illetékes bizottság. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Mindenképpen azt javaslom, hogy nyújtsa 

be, mert csak úgy házszabályszerű, folytatólagosan előterjesztett indítványt a 
házszabály nem ismer, és a bizottság természetesen majd minden alkalommal 
megfontolja, hogy az ön által javasolt napirend-kiegészítésekkel mit csinál.  

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Csak javaslom, hogy ne nyomtassák ki újra, 

mert sokba kerül.  
 
ELNÖK: Nekünk házszabályszerűen kell eljárnunk. A demokrácia költséges 

dolog, és mi kénytelenek vagyunk a házszabálynak megfelelő eszközökkel eljárni, 
ellenkező esetben még a végén valaki tán azt mondaná, hogy a Honvédelmi bizottság 
elmismásolja az egyes ellenzéki képviselők indítványait, amit mindenképpen 
szeretnék elkerülni. Ezért azt javaslom, hogy járjon el házszabályszerűen. Köszönöm 
szépen.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! Mindenkinek további szép napot 
kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 33 perc) 

  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Soós Ferenc és Podmaniczki Ildikó 
 


