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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Először a napirendi javaslatról kell döntenünk. A létszámot ellenőrizzük 
először. Teljes létszámmal van jelen a Honvédelmi és rendészeti bizottság. Elfogadja-
e a bizottság a kiküldött meghívó szerinti napirendi javaslatot? (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk. 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/15344. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő törvényjavaslat 
módosításáról kell döntenünk először. A részletes vitát bonyolítjuk le ezzel 
kapcsolatban. Először a Házszabály 44. §-a szerinti vizsgálatot kell elvégeznünk. 
Államtitkár úrnak van-e hozzáfűznivalója ehhez?  

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a törvényjavaslat megfelel a 44. § 
szerinti megfelelőségnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e aki hozzá kíván szólni a megfelelőséghez? 

(Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor döntünk arról, hogy megfelel-e a 44. § 
követelményének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Hat igennel, 2 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett a bizottság a megfelelést megállapította, és ezzel egyébként a 
vitának ezen szakaszát lezárom.  

A következő szakasz a módosításokról szóló döntés. Miután képviselői 
módosító indítvány nem érkezett, viszont mi a bizottsági módosító javaslatokról 
küldtünk egy tájékoztatást a képviselőknek, kérem most a saját szándékú módosítást 
vegyék elő. Szavazhatnánk egyben is, de most külön fogom szavaztatni. Kérdezem a 
tárcát, hogy az 1. pontról mi a véleménye.  

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca egyetért a 

módosító javaslattal.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 2. pont nyelvhelyességi korrekció. Tárca?  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca egyetért a 

módosító javaslattal.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 3. pont is nyelvhelyességi korrekció.  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 4-es? 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

Az 5-ös? 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 6-os?  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 7-es?  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 8-as?  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 9-es?  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 10-es? 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 11-es?  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 12-es?  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

A 13-as?  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja.   
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság? Van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta.  

Végigmentünk a módosításon. Megkérdezem, hogy van-e valakinek tudomása 
olyan módosításról, amiről kellene még döntenünk. (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy nincs. 

Következik a vita utolsó szakasza. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e, és 
benyújtja-e a döntésének megfelelően a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatot. Ki támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás 
mellett ezt is lezártuk.  

Végére értünk a részletes vitának. Ki támogatja a részletes vita lezárását? 
(Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett lezártuk a 
részletes vitát.  

Kérdezem, hogy benyújtjuk-e a bizottsági jelentésünket a részletes vitáról. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Hat igennel, ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett 
benyújtjuk. Kíván-e a bizottság előadót állítani? (Nincs jelentkező.) Akkor nem 
állítunk előadót. Nagyon szépen köszönöm.  

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű 
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további 
részvételéről szóló határozati javaslat (H/15345. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

A második napirendi pont az a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam 
elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről 
szóló határozati javaslat megtárgyalása. A házszabály 44. §-a szerinti megfelelést kell 
először megvizsgálnunk. Tárca?  

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A házszabály 44. §-

ának a határozati javaslat megfelel. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki ezen szakaszhoz hozzá kíván szólni? 
(Nincs jelentkező.) Senki. Akkor döntünk róla. Ki az, aki szerint megfelel a 44. § 
szerinti előírásoknak? (Szavazás.) Nyolc igennel, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett megfelel az előírásoknak. Az első szakaszt lezárom. 

A következő szakasz maga a vita. Miután nincs módosító indítvány, és mi sem 
terjesztettünk elő módosító indítványt, így az utolsó szakasz következik. Kíván-e 
valaki szólni a szóban forgó tárgyhoz? Tessék! 

Hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Tudom, hogy nem általános vita, és hogy nincs módosító javaslat, de mi a 
vezérszónoklatban is világossá tettük, hogy szerettünk volna néhány kérdésre választ 
kapni. Akár zárt ülésen is, de ha jól értem, akkor ez most annyira nem fog menni, és 
egy felé könnyebben eldönti a kérdést.  

 
ELNÖK: Azért nem tartunk zárt ülést, mert nem volt olyan javaslat.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Hát itt nem volt 

olyan javaslat, az tény és való, csak ott hangzott el.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e olyan kérdés, amire zárt ülésen… 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Egyszerűek a 

kérdések. Felteszem, és majd eldönti az államtitkár úr, hogy tud-e válaszolni rá.  
Ugye, amire az általános vitában sem kaptunk választ, mert sem a 

minisztérium, sem az elnök úr vezérszónoki felszólalásában nem tért ki rá, hogy a 
legutóbbi döntéshez képest az időpont magától értetődik, a feladatkör kibővítése vagy 
legalábbis módosítása egyáltalán nem magától értetődik. És bár el lehet azt annyival 
intézni, mint államtitkár úr a viszonválaszában vagy záró hozzászólásában, hogy hát 
ez pont az, amit éppen most csinálnak a katonáink, csak akkor valaki valamikor nem 
mondott igazat, államtitkár úr, a Magyar Országgyűlésnek, amely több mint 
kétharmados többséggel ezt megszavazta legutóbb. Mert, ha az van szövegszerűen 
ebben a javaslatban, amit ma csinálnak a katonáink, akkor az előző javaslatban mi 
volt? 

A katonai segítségnyújtás és támogatás kifejezés így nem szerepelt az előző 
javaslatban, és ugye Irak egész területére sem terjedt ki ez a javaslat. És ezekre 
egyetlen egy ellenzéki képviselő felszólítására sem adtak érdemi választ, amivel 
egyébként tényleg semmi gond nincsen, csak nyilván így a támogatásunkat nem 
tudjuk az ügyhöz semmiképpen adni.  

Két évvel ezelőtt, amikor itt Hende Csaba ült, akkor ő megesküdött a fehér 
lóra, az összes sámánokra és hős magyar istenekre, hogy márpedig mi kiképzést nem 
fogunk tartani. Itt ült, ahol ön most. Azt állította, és a szöveg is garanciát adott arra, 
hogy a magyar katonák kiképzésben nem vesznek részt. Még ilyen térképeken 
mutogatták, emlékszem, ott volt a kivetítő, hogy csak kísérni fogjuk a kiképzőket a 
különböző bázisokra, és ha emlékeznek rá képviselőtársaim, hogy mindenféle 
útvonalakon mutogatták, hogy melyik bázisra hol fogjuk kísérni az embereket, zárt 
ülésen. Na, most az a helyzet, hogy ez ugye nem igaz. Tehát a jelenlegi katonáink 
tevékenysége sem arra terjed ki, ami itt elhangzott, és így aztán már érteni vélném, 
hogy az új szöveg fog megfelelni annak, amit ténylegesen a katonáink kint végeznek, 
csak akkor az a kérdésem, hogy a jelenlegi másfél évben milyen alkotmányos és 
törvényes felhatalmazás alapján csinálták azt, amit csináltak. A rosszabbik érzésem,  
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hogy ez a szöveg azzal ellentétben, amit önök állítanak, egyáltalán nem garantálja, 
hogy fegyveres cselekményekben ne kelljen részt venniük a mi katonáinknak akár 
konkrét konfliktus esetén, és akkor azért ezek egész más döntési helyzetbe hozzák az 
országgyűlési képviselőket is. Már legalábbis, aki érzi magában az igényt, hogy 
egyáltalán valamilyen önálló döntést hozzon. Ezért szerettük volna megtudni, hogy ez 
az új kitétel, amely a javaslatban szerepel, konkrétan a katonai segítségnyújtás és 
támogatás, ez miért került bele, és pontosan - önök szerint - mit takar, illetve hogy az 
Irak egész területére való kiterjesztésnek mi a valódi indoka. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr!  
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Szeretném pontosítani, amit képviselőtársam mondott: én nem azt 
mondtam, hogy pontosan ugyanaz zajlik, nem tudom, hogy fogalmazott pontosan 
képviselő úr, de én nem azt mondtam, hogy ez ugyanaz a tevékenység, ami zajlott. Én 
azt mondtam, hogy amire most felhatalmazást kérünk, abban a három kitételben 
minden azt jelenti, amit jelent: partnerképesség-építés, katonai segítségnyújtás és 
tanácsadás, az kiképzést és tanácsadást jelent, őrző-védő és csapatkísérő 
tevékenységre kérünk most felhatalmazást. És nem azt mondtam, hogy ez zajlott az 
elmúlt időszakban. Ez az, amire most kérünk felhatalmazást a következő két évre, és 
valóban Irak egész területére kérjük a felhatalmazást, hiszen, ahogy változott a 
helyzet, azt látjuk, hogy nincs szükség arra, hogy megkössük területileg a 
mandátumot.   

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. VADAI ÁGNES (független): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, a 

beszédeket értem, de konkrétan mi indokolja a létszámemelést? A Demokratikus 
Koalíció képviselői megszavazták annak idején a 150 főt, jelen pillanatban még 
hezitálunk, hogy megszavazzuk ezt az előterjesztést, mert nem pontosan világos, hogy 
mi indokolja a létszám emelését, mi indokolja a feladatok megváltoztatását, mi 
indokolja, amit képviselőtársam is elmondott, hogy ez az ország egész területére 
kiterjedjen. És ami engem igazán aggaszt, hogy miből kívánják mindezt finanszírozni. 
Milyen létszámból? Mert pontosan tudjuk, hogy a Magyar Honvédség nagyon komoly 
emberhiánnyal küzd és nagyon komoly anyagi gondokkal. Ezt hogyan kívánják 
megvalósítani és képesek-e azt garantálni, hogy a megfelelő eszközökkel, a megfelelő 
felszereléssel lesznek jelen a már ott lévő katonák? 

Ráadásul emlékszem, annak idején a kormány igen nagy felvonulására, amikor 
a 150 fő megszavazásáról volt szó, hiszen az akkori honvédelmi miniszter és a 
külügyminiszter is ott ült az együttes bizottsági ülésen és kérte az ellenzéki 
képviselőket a támogatásra. Lobogtattak levelet, hogy az Amerikai Egyesült Államok 
kér erre bennünket. Hozzám nem érkezett el ilyen levél, lehet, hogy önökhöz érkezett 
a szövetségestől levél, hogy növeljük a magyar erőfeszítéseket. Hozzáteszem: 
természetesen az a munka, amit a magyar katonák végeznek külföldi missziókban, az 
nagyon-nagyon fontos. Az 50 fős létszámemelés nem olyan hatalmas, amivel Irak 
egész területét le tudná fedni a Magyar Honvédség, tehát ahhoz azért kevés, hogy 
hatalmas nagy akciókat lehessen végrehajtani. Ahhoz meg, azt gondolom, kicsit sok, 
hogy ne csináljanak ott kvázi semmit, vagy olyan dolgokat csináljanak, amiről a 
Magyar Országgyűlést és a Honvédelmi és rendészeti bizottságot nem tájékoztatják. 
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Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja, konkrétan ki kérte, hogy 
növelje Magyarország a létszámot. Pontosan akkor mégis milyen feladatokat fognak 
ellátni, miből kívánják ezt finanszírozni és milyen felszereléssel mennek ki? 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A misszió 

bővítésének indoka, azt gondolom, egyértelmű. További erőfeszítésre van szükség 
ahhoz, hogy az Iszlám Államot ez a koalíció, amely több mint 60 országot tömörít, az 
elkövetkezendő időben minél rövidebb idő alatt legyőzze. Magyarország érdeke is az, 
hogy azokban az országokban, ahonnét a bevándorlók, a migránsok érkeznek, béke és 
nyugalom legyen. Azt hiszem, ez az egyértelmű, világos indoka és érdeke. Azt 
gondolom, hogy a 2018. évi költségvetés lehetőséget fog teremteni arra, hogy ezt a 
missziót a magyar katonák sikeresen végrehajtsák az elkövetkezendő két évben. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Nem ezt kérdeztem, államtitkár úr. A blablát 

tessék elfelejteni! Ki kérte ezt? Vagy a kormány egy nap felébredt és azt mondta, hogy 
hopp, akkor 50 fővel növeljük a létszámot. Kérte-e valaki konkrétan? Ha zárt ülés kell 
hozzá, akkor ezt tárgyaljuk meg zárt ülésen.  

Az meg, hogy a 2018. évi költségvetésben benne van, nem elég. Pontosan hol 
van az az összeg, amivel ezt az 50 főt, illetve váltás idején nyilván többet, 
finanszírozni kívánja a magyar kormány. Tehát pontosan jelölje meg, államtitkár úr, 
azt a sort, ahol a költségvetésben ez szerepel! 

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Mivel még erről 

nincs döntés, a plusz 50 fő finanszírozásának forrása nem is lehet benne a 
költségvetésben, de a Honvédelmi Minisztérium jogköre a költségvetés sorai közötti 
átvezetés, ha erre szükség van. Tehát a költségvetésben ez benne foglaltatik.  

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Akkor jól értelmezem, hogy a honvédelmi 

tárca költségvetéséből kívánják ezt finanszírozni? Tehát más feladattól kíván elvonni 
a HM pénzt? Nem tartalékból, nincs ilyen kormányzati elkötelezettség, hogy 
tartalékból, hanem a HM saját költségvetéséből kívánják elvonni? Gondolom, csak 
kalkuláltak. Mekkora ez az összeg, amit át kívánnak csoportosítani? 

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Amennyiben az 

országgyűlési döntés támogató lesz, akkor erre meglesz a forrás. Vagy a kormány 
biztosítja, vagy a honvédelmi tárca forrásából a 2018-as 73 milliárd forint, azt 
gondolom, lehetőséget fog biztosítani. (Dr. Vadai Ágnes: Ez mennyi az előzetes 
számítások szerint?) A pontos összegről nincs információm. (Dr. Vadai Ágnes: Jól 
felkészült misszió lesz ez, kérem!) 

 
ELNÖK: Harangozó Tamás! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Államtitkár úr, szeretném még egyszer nagyon pontosan a válaszát arra, hogy akkor a 
katonai segítségnyújtás és tanácsadás gyakorlatilag kiképzést jelent és nem mást, nem 
többet, nincs harcoló alakulat és mi az a kiképzés. 

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen, kiképzést és 

tanácsadást jelent. Azt gondolom, fegyveres konfliktus területén létezhet olyan 
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esemény, amely miatt az ott szolgálatot teljesítő misszió fegyveres konfliktusba kerül, 
ezért van megfelelő felszerelése az ott szolgáló katonáknak. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. 

Államtitkár úr, most ön dönti el, hogy elrendeli-e a zárt ülést vagy nem. Az a bajom, 
hogy mi voltunk kinn Erbilben. Az előző szövegben katonai tanácsadás és 
segítségnyújtás nem szerepelt. Ön pedig pontosan tudja, miért mondtam, hogy 
elrendeli a zárt ülést vagy nem, mielőtt válaszol a kérdésemre. Tehát az elmúlt másfél 
évben volt-e ilyen tevékenysége a kinn szolgáló katonáknak, amit az új szöveg szerint 
most kapnának csak meg, vagy nem volt? Erre a kérdésre, kérem, úgy válaszoljon, 
hogy ott álltam. 

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Az elmúlt 

időszakban az elmúlt felhatalmazás alapján végezték a katonák a tevékenységüket. 
(Dr. Harangozó Tamás: Akkor már csak egy mondatot mondanék!) 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, 

államtitkár úr. Látja, ezért nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot sem. Önök itt 
nemzeti ügyről beszélnek. Támogatást kérnek egy olyan kérdéshez, amely tényleg 
lehetne az. Patyolattiszta a lelkem, én még a saját frakciómat igyekeztem is 
meggyőzni arról, hogy amilyen szerepvállalást ott a magyar katonák végeznek, 
amennyire egyébként közös ügyünk az Iszlám Állam elleni harcolás, akár támogassuk 
is. Majd beismerte ön, hogy az elmúlt másfél évben ezek szerint teljesen 
törvénytelenül, parlamenti, alkotmányos felhatalmazás nélkül végeztek olyan 
tevékenységet a katonáink, amit nem végezhettek volna. 

Értem, hogy ez még a Hende-időszak műve, és az valahogy máshogy zajlott, 
legalábbis emlékszünk, hogy hogy zajlott és simán belefért az, hogy teljesen mást 
mondott, mint a valóság. De hogyan kérnek bárkitől felhatalmazást bemondásra, 
amikor lebuknak, hogy az elmúlt időszakban sem mondtak igazat, még egy 
parlamenti bizottságnak egy zárt ülésen sem? Innentől kezdve hogyan higgyem el, 
hogy a katonai segítségnyújtás és tanácsadás is csak erről fog szólni, amiről önök 
most mondják? Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ezek után nem nagyon 
tudom jó szívvel támogatni én sem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mielőtt belelovallja magát alelnök úr ebbe a pozícióba, szeretném 

felolvasni szó szerint azt a határozati javaslatot, amit 2015-ben fogadtunk el IV. hó 17-
én. A bevezető szöveget nem olvasom. Az 1. pont: az Országgyűlés hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében partnerképesség-építési - ez a 
kiképzés - (Dr. Harangozó Tamás: Nem!), őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az 
Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 150, váltási időszakban 
300 fős… szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel… A további szöveg nem 
releváns szerintem.  

A helyzet tehát az, hogy az előző javaslatban nem Észak-Irak szerepel, hanem 
az Iraki Köztársaság területe. Tehát nincs lehatárolva az előző határozatban Észak-
Irak vagy Kurdisztán, hanem az Iraki Köztársaság területe szerepel. És a 
partnerképesség-építési feladat pont az, amit csináltunk egyébként, amiről meg is 
győződhettünk. Tehát a helyzet az, hogy lehet ezt határozottan képviselni, csak attól 
tartok, hogy alelnök úrnak nincs igaza ebben, mert ez a határozati javaslat teljesen 
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egyértelmű. Nem Észak-Irak, nem Erbil környéke, hanem az Iraki Köztársaság 
területén történő ellátás és partnerképesség-építési, őrző-védő és csapatkísérő 
feladatokról szól. Tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Egyrészt most tisztáztuk, hogy bekerül egy új szöveg, amiről az államtitkár úr azt 
állította, hogy az a kiképzés miatt kell hogy bekerüljön. Másrészt pedig itt ültünk 
mindketten elnök úr, amikor megkérdeztem, hogy jelent-e a partnerképesség-építés 
kiképzést, mert az egy más szint, és megesküdött a fehér lóra, még egyszer mondom, 
mindenre a miniszter. Teszem hozzá: akkor, egy apróbb előterjesztésnek megfelelően, 
mondjuk, megtisztelt minket a honvéd vezérkar a személyes jelenlétével, vagy 
legalábbis a képviselője. Emlékszik rá, elnök úr, ilyen gyönyörű ábrák, fényképek, 
útvonalak voltak, hogy miről lesz szó. Egyébként kár is belemenni. Most nincs 
előttem a szöveg, de úgy tudom, hogy ha tovább olvasná azt a mondatot, akkor 
kiderülne, hogy az erbili kiképző központ környékén. Nincs is jelentősége. Egyébként 
engem nem is zavarna, ha egész Irakra kiterjesztenénk, csak mondanák meg, hogy 
miért. De azt még mindig nem mondták meg, hogy miért fontos egész Irak területére 
kiterjeszteni. 

A másik meg az, hogy sajnos azon nem változtat, hogy nem mondtak igazat 
legutóbb sem, és ezért nem sok bizodalmunk van az iránt, hogy most éppen igazat 
mondanak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A partnerképesség-építés szófordulatot kellene elemeznünk, hogy ez 

igazából mit is jelent magyar nyelven. Mert az új fordulat, ami az előző határozatban 
nincs benne, az a katonai segítségnyújtás és tanácsadás. A partnerképesség-építés 
napnál világosabb. De attól félek, hogy az alelnök urat megcsalja az emlékezete, mert 
egyébként a partnerképesség-építés esetében teljesen kézenfekvő, hogy bizonyos 
kiképzési feladatok abban benne vannak. Azt saját magunk is láttunk, hogy nem 
minden területen folytatott a honvédség kiképzési feladatokat. Valóban az előző 
határozat kijelöli az erbili körzetet konkrétan, de az Iraki Köztársaság területére 
vonatkoztatta, csak megjelöli, hogy pontosan ezt a feladatot hol végzik el. Az a 
különbség, hogy most nem jelöli ki pontosan, hogy hol végzik el. Mert adott esetben 
az Iszlám Állam elleni fellépéssel összefüggő feladatok megkövetelhetik, hogy ne csak 
olyan helyen tudjunk ilyen feladatot ellátni, ami az erbili körzethez tartozik. Magunk 
is láthattuk, hogy a harcok egy része nem az erbili körzetnél van, hanem az összefüggő 
1500 kilométeres frontvonalon, Északra is, tehát az úgynevezett Szaddám-féle 
víztározó felé is és attól délre, már Bagdad felé is vannak ilyen feladatok. Azt a 
katonai törzsirányítási központban teljesen világosan láttuk.  

Van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni? (Dr. Vadai Ágnes jelentkezik.) 
Parancsoljon, képviselő asszony. Mindenképpen vezetem az ülést. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Még egyszer szeretném megkérdezni, ha már 

azt nem tudjuk pontosan, hogy hol, mit, mivel, mennyiért, hogy talán azt tudjuk ennél 
a határozati javaslatnál, mert nyilván oka volt, hogy beterjesztették, hogy érkezett-e 
konkrét felkérés nemzetközi koalícióban résztvevő partnerektől. Mert a legutolsónál, 
2015. áprilisa volt talán, ha jól emlékszem, az Amerikai Egyesült Államok konkrét 
felkérést intézett Magyarországhoz. Erről akkor Szijjártó Péter külügyminiszter 
számolt be. Most érkezett-e ilyen konkrét felkérés bárkitől, hogy Magyarországnak ily 
módon, ennyi fővel, ilyen feladatellátással, ilyen területi kiterjesztéssel kell növelni a 
nemzetközi erőfeszítéseit? Vagy ez a kormány saját felajánlása?  
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Ezt a kettőt már csak el lehet dönteni! Ezt már csak tudják, hogy valaki 
megkérte magukat, vagy maguktól döntöttek úgy, hogy megemelik 50 fővel, váltási 
időben nyilván 100-zal ezt a kontingenst. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Ez a 

külügyminiszter úr hatásköre. Arra biztatom képviselő asszonyt, hogy a 
külügyminiszter urat kérdezze meg erről, aki egyébként az ötpárti egyeztetésen a 
honvédelmi miniszter úrral együtt részt vett. Azt gondolom, hogy minden lehetőség 
megvolt ott a kérdéseket feltenni. 

 
DR. VADAI ÁGNES (független): Államtitkár úr, ez itt a Honvédelmi és 

rendészeti bizottság ülése. Gondolom, mégiscsak alkalmas arra, hogy a Magyar 
Honvédség iraki missziójának kérdését akár ilyen szinten megtárgyalja.  

Szerintem erre az egyszerű kérdésre egy nagyon egyszerű választ lehet adni. 
Nekem ne mondják azt, hogy önök nem beszélnek a Külügyminisztériummal, mert ha 
a Külügyminisztériumhoz ilyen kérés érkezik, elsősorban odafordul a honvédelmi 
tárcához és azt mondja, hogy tisztelt Honvédelmi Minisztérium érkezett egy ilyen 
kérés. Vagy ott ülnek kormányülésen és hoznak egy ilyen döntést. Úgyhogy én nem 
Szijjártó Péterhez kívánok fordulni, hanem önhöz és engem nem érdekel, hogy milyen 
ötpárti egyeztetés volt. Ezt itt a Honvédelmi bizottság ülése. A Honvédelmi bizottság 
ülésén meg úgy gondolom, hogy egy ilyen viszonylag egyszerű kérdésre nagyon 
könnyen lehet válaszolni. De ha gondot okoz, hogy erre az egyszerű kérdésre ön 
válaszoljon, mert ön nyilván nincs az információk birtokában, akkor, elnök úr, 
rendeljünk el szünetet addig, míg ide nem érkezik az illetékes Simicskó István vagy 
Szijjártó Péter, vagy leginkább, azt gondolom, Orbán Viktor, mert mégiscsak ő itt a 
főnök, ezt láttuk a legutóbbi videóban is. Valaki válaszoljon már arra az egyszerű 
kérdésre, hogy kérte ezt tőlünk bármelyik szövetségesünk bármilyen formában, vagy 
a magyar kormány így döntött! 

Ez nem egy titkos információ, egyikkel sincs gond szerintem, csak legalább 
ennyit tudjunk erről a misszióról, ha már semmi mást nem is tudunk. Sem azt, hogy 
mennyibe kerül, sem azt, hogy honnan fogjuk fizetni, sem azt, hogy milyen 
felszereléssel, sem azt, hogy hol, sem azt, hogy mit csinálnak, sem azt, hogy kik, sem 
azt, hogy mi lesz a Magyar Honvédség többi tagjával, aki itthon marad. Legalább azt 
tudjuk már, hogy miért is csináljuk. 

 
ELNÖK: Kíván válaszolni? 
 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Magam is azt 

javaslom, elnök úr, hogy ha a bizottság erre a kérdésre választ akar kapni, akkor hívja 
meg a külügyminiszter urat. (Dr. Harangozó Tamás: Wo! – Mirkóczki Ádám: 
Nagyon jó!)  

 
ELNÖK: Tisztelt bizottság, Demeter Márta kíván szót kérni. Ki az, aki megadja 

a szót Demeter Mártának? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy 
megadja a szót a képviselő asszonynak. Öné a szó! 

 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy bár 

nem vagyok a bizottság tagja - és köszönöm szépen, hogy felszólhatok a vitában -, de a 
legnagyobb tisztelettel tényleg a legmélyebb megdöbbenésemet fejezzem ki amiatt, 
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hogy egy olyan kérdésben, amely ilyen szinten érinti hazánk biztonságát, a 
missziókat, a nemzetközi megítélésünket, a magyar lakosok biztonságát, ilyen szinten 
színvonal alatti legyen a tájékoztatás. Szó szerint a kormány most már elszabotál 
minden egyes vitát. Itt nem egy ásványvizes palackról beszélünk, hanem katonák 
életéről, egy nemzetközi misszióban való feladatellátásról, annak a sikeréről, arról, 
hogy milyen eszközök szükségesek hozzá, ezek rendelkezésre állnak-e, és ami a 
legfontosabb, hogy a kormány hogyan tudja garantálni a magyar emberek biztonságát 
Magyarországon párhuzamosan azzal, hogy mennyire növekszik meg a kockázat 
ezeknek a misszióknak a hatására. Tényleg elképesztőnek tartom és rendkívül 
felszínesnek. 

Én is azt a kérdést szeretném feltenni, hogy egyáltalán miért nem lehet 
fogalmakat tisztázni. Elképesztő! Hol vannak a többiek? Hol van a honvédelmi 
miniszter? Hol van a belügyminiszter, hol van a külügyminiszter? Meghallgathatjuk a 
külügyminisztert is. Hol vannak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, hol van a 
katonai nemzetbiztonsági szolgálat? Hol van a vezérkar főnöke? És egy részletes vita 
lefolytatásán keresztül, egy részletesvita-szakaszban mindenféle tájékoztatás nélkül 
kellene a képviselőknek, az ellenzéki képviselőknek is felelősen dönteni arról, hogy 
egyébként hozzájárulnak-e egy ilyen misszióhoz. Én egyébként az általános vitában is 
elmondtam, hogy a magam részéről nem tudom támogatni, ugyanúgy, ahogy az elsőt 
sem. Ez nem azért van, mert egy nemzetközi misszióról beszélünk, mert minden 
egyes eddigit megszavaztam és támogathatónak is tartottam. Ez volt az első alkalom, 
hogy a kormány nem biztosította azt az alapvető eljárást, amely egyébként hosszú 
évtizedek gyakorlata, mert vannak olyan dolgok, amelyek jól működtek az elmúlt 
évtizedekben, ez például az volt. Mind az ellenzék, mind annak a félnek a részéről, 
akitől a felkérés érkezik, amennyiben érkezik. Ez az elmúlt alkalommal is 
bebizonyosodott, hogy nem így történt. Igenis széles körű, mind szakmai, mind 
politikai egyeztetések voltak.  

Nagyon sokszor elmondja államtitkár úr is, hogy a honvédelem nemzeti ügy. 
Tényleg az kellene hogy legyen, csak pontosan önök nem kezelik annak. Tényleg 
elképesztő! Hazudtak az elmúlt alkalommal, de legalábbis nem mondtak igazat, akkor 
finomítom egy kicsit, a felkéréssel és a feladattal kapcsolatban sem. Ez világosan 
kiderült a látogatás kapcsán, pontosabban nyilván a hozzáférhető 
sajtóinformációkból tájékozódtam én is, hogy szélesebb feladatkört látnak el a 
katonáink. Egyébként kiválóan látják el, tehát ők azok, akiket maximális köszönet 
illet, de hogy a kormányt nem, az egészen biztos. 

A konkrét kérdésem az, hogy miért pont most van erre szükség. 2017. 
december 31-ig szólt az előző felhatalmazás, tehát még nagyon bőven fél év van addig. 
Nagyon furcsállom egyébként, hogy most kerül sor erre és ténylegesen az az érzése az 
embernek, hogy a kormány a politikai baklövéseit próbálja meg katonáink 
szaktudásával és az ő felhasználásukkal kompenzálni. Mert az, hogy egy kormány 
külpolitikájához, már amennyiben van, itt sajnos az sincs értelmezhetően, hozzájárul 
a haderő alkalmazása, a segítségnyújtás, a békefenntartás, a béketeremtés 
missziókban való részvétel, az teljesen természetes dolog. De itt konkrétan arról van 
szó, hogy amikor valami porszem, vagy ne adj’ isten szikla kerül a gépezetbe az 
Egyesült Államokkal való kapcsolatba, akkor hirtelen felajánlást kell tennünk és 
hirtelen bele kell valamibe vágni. Amivel még mindig nem lenne gond, mármint az, 
hogy kompenzálásra használják, az alapvetően gond, a missziókkal nem lenne gond. 
Az a probléma, hogy ennyire felszínesen, ennyire semmitmondóan nem lehet kezelni 
ezt a kérdést. Nem lehet! Teljesen leamortizálták a viták színvonalát. 

 Még két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Tudjuk, igenis a sajtóhírek is 
szóltak erről, hogy voltak nehézségek a katonák Irakból történő hazaérkezése, a váltás 
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kapcsán. Ezek elsősorban a képességek leépülése miatt léptek fel. Ha ilyen 
nehézségek adódhatnak, akkor egyáltalán miről beszélgetünk itt most? Hogyan tudja 
garantálni a kormány azt, hogy az itthoni infrastruktúra tudja biztosítani a misszió 
hátterét? Hogyan tudja egyáltalán garantálni, hogy azt a kockázatot, ami jelentősen 
növekszik egyébként minden egyes ilyen alkalommal, megfelelőn tudja kivédeni, 
menedzselni, semlegesíteni? Mert tudjuk, és nem szeretném részletezni, nyilván ez is 
inkább más ülésre tartozna, hogy milyen állapotban vannak mind a Magyar 
Honvédség, mind pedig egyébként a rendvédelmi szervek és, sajnos, azt kell 
mondanom, a nemzetbiztonsági szolgálatok is.  

Tehát látszik, hogy abszolút biztonsági játékot játszik a kormány 
kommunikációs szempontból, semmilyen információt nem adnak nemcsak ebben a 
kérdésben, de a honvédelem ügyében sem. Ez, azt gondolom, kifejezetten bűnnek 
számít. Ez kifejezetten bűn. Folyamatosan a biztonságról papolnak, de azt kell 
mondanom, államtitkár úr, és ne vegye személyeskedésnek, hogy a honvédelem 
ügyére hoznak szégyent a kormánytagok ezzel a hozzáállással és a kormány 
politikájával. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szabadjon megjegyeznem, hogy az általános vita színvonalára 

kifejezetten rossz hatással van, amikor ellenzéki képviselők, például ön is, 
nyilvánosan valótlanságokat állítanak. Az előbb, ha figyelt, Vadai képviselőtársunk 
pont arról tett említést, hogy igenis az első missziónál a külügyminiszter úr bemutatta 
azt a levelet, amely konkrétan az amerikai vezérkar felkérő levele volt. Még azt is 
kifogásolta, hogy szerinte az aláíró rangja, nem a beosztása, nem kellőképpen 
megalapozott. Tehát az az állítása önnek az általános vitában, hogy nem volt felkérés, 
egyszerűen tényszerűen nem igaz. Magunk néztük meg azt a levelet, amelyről szó volt. 

Másrészt a vita színvonalára az sincs jó hatással, amikor magukat 
hozzáértőnek tituláló képviselők sületlenségeket beszélnek. Hiszen az teljesen 
nyilvánvaló, hogy az a kérdés, hogy miért pont most tárgyaljuk, az abban az 
értelemben butaság, hogy ha felelősen akarunk előkészíteni egy ilyen missziót 
(Derültség az ellenzéki képviselők között.), arra legalább félév szükséges. Ha ezt most 
nem a tavaszi ülésszakon tárgyalja a parlament, hanem ősszel, akkor meg az a vád 
van, hogy kapkodunk, mert legalább féléves előkészítés kell. Ha ezt most 
megszavaznánk, akkor lehetne felelősen azt mondani, hogy a misszió bővítését 
kellőképpen elő tudjuk készíteni kiképzéssel. 

Az pedig teljes mértékben komolytalan, hogy azt vetik fel egy nyílt bizottsági 
ülésen, aminek a jegyzőkönyve is elérhető, hogy ugyan tisztázzuk már, hogy milyen 
felszereléssel mennek ki a magyar katonák egy olyan területre, ami konkrétan 
háborús terület. Milyen érdekes lenne, az Iszlám Állam meg is köszönné egy 
internetes válaszban, mondhatná, hogy köszönjük szépen, hogy pontos tájékoztatást 
kaptunk a magyar katonák felkészültségéről, állapotáról, képességekről stb. Egy sor 
olyan kérdést feszegettek, amelyekről önök pontosan tudják, hogy nyílt ülésen 
minimum nemzetbiztonsági kockázatot jelent, de önöknek ez nem számít. (Demeter 
Márta: Ami most történik, az a nemzetbiztonsági kockázat!) Miközben 
krokodilkönnyeket hullatnak a magyar katonákért, habozás nélkül kockáztatnák a 
biztonságukat egészen primitív holnapi vagy tegnapelőtti politikai előnyökért. (Dr. 
Vadai Ágnes: Hát, van, ami tényleg nem változik!) 

Sajnos Demeter Mártát nem tudom megnyugtatni, mert ha ötpárti egyeztetést 
tartunk vagy zárt ülést adott esetben, hogy azokat a kérdéseket is tudjuk tisztázni, 
amelyek önök számára fontosak a támogatáshoz, arra nem tudjuk meghívni. Ahhoz 
bizottsági tagság kell. De azt a javaslatot szívesen megfogalmazom, szívesen 
elfogadom, hogy ezek szerint az ötpárti egyeztetés után, ami a Honvédelmi 
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Minisztériumban megvolt, egyeztetünk egy időpontot a külügyminiszter úrral, a 
honvédelmi miniszter úrral, a honvéd vezérkar főnökével és szerintem nyilván nem a 
polgári szolgálatokkal, hanem inkább a katonai biztonsági szolgálattal, akik majd 
elmondják a választ azokra a kérdésekre, amelyeket önök tudni akarnak. Ez nem fogja 
önöket befolyásolni abban, hogy ettől teljesen eltérőeket mondjanak a parlamentben. 
Eddig sem befolyásolta önöket. De legalább akkor teljesen világos, hogy a Magyar 
Honvédség nem hazárdjátékot játszik. Viszont azokat az információkat, amelyeket itt 
nyílt ülésen nem tudunk megosztani, azt nem tudom megosztani, ez teljesen 
nyilvánvaló. Miután Harangozó alelnök úrral volt szerencsénk megnézni a magyar 
katonák tevékenységét a harctéri övezetben, pontosan tudjuk, hogy igazából mikre 
kell figyelni, és mik azok a kockázati tényezők, amelyek nem teszik lehetővé, hogy 
nyílt ülésen valóban arról beszéljünk, hogy a Magyar Honvédség katonáinak 
fegyverzete, kiképzése elsősorban mire figyel, mire kell számítani. Ez teljes 
mértékben nonszensz. 

A következőt javaslom, tisztelt bizottság. Hozzunk egy olyan döntést, hogy a 
részletes vitát felfüggesztjük, csinálunk egy olyan megbeszélést, ahol zárt ülésen 
ezeket a tényeket pontosan tudjuk tisztázni és mindenki leszavazhatja természetesen. 
De azt gondolom, az egész ügy annál sokkal komolyabb, sem minthogy ezt el lehessen 
kerülni. Nem tudunk mást csinálni szerintem, mert egyébként teljesen nyilvánvalóan 
azt a helyzetet nem engedhetjük meg, hogy alapvető biztonsági tények figyelmen kívül 
hagyásával hozzunk magyar katonákat olyan helyzetbe, amit nagyon nehéz kivédeni. 
Az a kérdés, hogy a házszabály ezt lehetővé teszi-e. (Laban János: Igen, elnök úr, ha 
a bizottság nem zárja le a részletes vitát.)  

Tisztelt Bizottság! Azt a javaslatot teszem, hogy a részletes vitát függesszük fel 
és folytassuk egy zárt bizottsági ülésen, ahova elhívom a külügyminiszter urat, vagy 
egyébként ebben az ügyben illetékes államtitkárát, a vezérkari főnököt, a katonai 
nemzetbiztonsági főnököt, illetve értelemszerűen vagy miniszter urat, vagy 
államtitkár urat. Ez most mindegy, mert az a lényeg, hogy információk birtokában 
legyen, hogy ezt a vitát értelmesen le tudjuk folytatni. Van-e ehhez hozzászólás? 
Ügyrendi javaslatom van, tehát csak szavazunk róla.  

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Én nem szavazok, 

de egyetértek elnök úrral. Pontosan ez fog történni a Nemzetbiztonsági bizottságban 
szerdán. Előre jelezték (Elnök: Jó, akkor semmi meglepetés.) és ez a meghívotti kör 
fog a Nemzetbiztonsági bizottságban is beszámolni. (Dr. Vadai Ágnes: Ide kell jönni, 
nem a Nemzetbiztonsági bizottságba!) 

Határozathozatal 

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a részletes vita elnapolását? (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogatja a bizottság. Köszönöm szépen.  

Államtitkár úr, a részletes vitát nem lezártuk, hanem elnapoltuk és ezt meg 
fogjuk tenni.  

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Tisztelt Bizottság! A következő napirendi pont csak annyi, hogy jelentkezünk a 
jövő évi költségvetésre mint szakbizottság. A kiküldött javaslat szerint ki az, aki 
támogatja, hogy jelentkezzünk az egészre. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki 



17 

nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Hét igen 
szavazattal, egyhangúlag jelentkeztünk a költségvetési törvényre. 

A Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés 
igazságossá tételéről szóló H/14787. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő a Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés 
igazságossá tételéről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről szóló döntés. 
Kíván szóban kiegészítést tenni? (Demeter Márta: Igen.) Tessék! 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (független) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. 
Megpróbálom újra meggyőzni a bizottságot. Remélem, hogy sikerrel.  

Tehát több mint 27 ezer katonának, rendvédelmi dolgozónak, honvédségi és 
nemzetbiztonsági dolgozónak veszett oda az egészségmegőrzési céllal félretett 
megtakarítása a Buda-Cash csődjével. Ezzel kapcsolatban egy jó másféléves küzdelem 
után, hála az égnek, legalább az aktív állományú tagok kártalanítása elindult mind az 
Információs Hivatalnál, mind a Belügyminisztériumnál, mind pedig a Honvédelmi 
Minisztérium esetében.  

Viszont nagyon sajnálatos, hogy a volt szolgálati nyugdíjasok kimaradnak 
ebből a kártalanításból csak úgy, mint azok, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt. 
Olyan emberekről beszélünk pedig, akik ténylegesen évtizedeket szolgáltak le és a 
magyar emberek, a magyar családok biztonságát szolgálták. Számukra is, azt 
gondolom, mindenképpen erkölcsi kötelességünk az, hogy kártalanítást biztosítsunk. 
(Dr. Harangozó Tamás távozik.) Úgyhogy erre kérem képviselőtársaimat, hogy 
támogassák a javaslat tárgysorozatba vételét, hogy ténylegesen a parlament 
dönthessen róla. Azt gondolom, ha arról beszélünk, hogy a honvédelem nemzeti ügy, 
elsődleges dolog kell legyen az állomány megbecsülése, mind az aktív, mind pedig a 
nyugállományúak megbecsülése. Úgyhogy kérem, támogassák ezt a javaslatot. 
Erkölcsi kötelességünk véleményem szerint, hogy részükre segítséget nyújtsunk. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Van-e hozzászólás ezzel kapcsolatban, tisztelt bizottság? (Senki sem 

jelentkezik.) Miután sokszor lefolytattuk ezt a vitát, jó néhányszor, ezért olyan nagy 
vitára nem számítok. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. Az előző vitákban az általam elmondott véleményemet továbbra is fenntartom. 
Tehát e szerint fogok szavazni. 

Határozathozatal 

Szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 
Egy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Hat tartózkodással nem vesszük tárgysorozatba a javaslatot.  

A következő, egyben utolsó napirendi pontunk a közbeszerzési törvény hatálya 
alóli mentesítés iránti kérelem. Zárt ülést kell tartanunk. (Mirkóczki Ádám távozik.) 
Az Országgyűlésről szóló törvény 58. §-ának (1) bekezdése és az információs 
önrendelkezési jogról szóló törvény 27. §-ának (5) bekezdése alapján kell zárt ülést 
tartanunk.  
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Az ülés berekesztése 

Ki az, aki egyetért a zárt ülés elrendelésével? (Szavazás.) Nyolc igen szavazat, 
tehát zárt ülést tartunk.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja 15 óra 30 perc. - A bizottság a továbbiakban 

zárt ülésen folytatta munkáját, az ott elhangzottakat külön jegyzőkönyv 
tartalmazza.) 

 
  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők:  Lajtai Szilvia és dr. Lestár Éva 


