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Napirendi javaslat 

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő 
rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8027. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 

 
2.  Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8029. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

 
3.  A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8031. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

 
4.  Tájékoztató az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 

fellépésben való 2018. évben teljesített magyar szerepvállalásról 
(A 12/2017. (VI. 14.) OGY határozat 3. pontja alapján) 

 
5.  A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 

nemzetközi fellépésben való további részvételéről szóló határozati javaslat 
(H/8030. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat és a vendégeinket a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén. Ezennel a bizottság ülését megnyitom. 

Elsőként a határozatképesség megállapítására kerítek sort. Személyesen 5 fő van 
jelen, és 3 képviselőtársunk adott helyettesítésre felhatalmazást: Kósa Lajost Simon 
Miklós, Ágh Pétert Móring József Attila, Bíró Márkot pedig Hubay képviselőtársam 
helyettesíti. Ilyenformán 8 fővel a bizottság határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A futárpostával kiküldött meghívóhoz képest nincs változás. 
Kérdezem a bizottság tagjait: ki az, aki a kiküldött napirendi javaslattal egyetért? 
Kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk a napirendünket.  

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint 
az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére 
szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról 
szóló T/8027. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Első napirendi pontunk keretében a T/8027. számú 
törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm az előterjesztő részéről dr. 
Berzétei Ákos helyettes államtitkár urat a Külgazdasági és Külügyminisztériumból. 
Köszöntöm az államtitkár úr kollégáit is.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e nyilatkozni a részletes vitának ebben a 
szakaszában. (Jelzésre:) Tessék! 

 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Nem vesztegetve a 
bizottság idejét, csak annyit szeretnék mondani, hogy mindannyiunk előtt ismert 
probléma váltotta ki a törvényjavaslat szükségességét.  

A kormány célja az, hogy megfelelően képviselje azon magyar honfitársaink 
érdekeit, akik az Egyesült Királyságban ebben a viharos helyzetben vannak. Ehhez az 
is szükségeltetik, hogy mi is hasonló jóindulatot biztosítsunk azoknak az egyesült 
királyságbeli állampolgároknak, akik jelenleg Magyarországon tartózkodnak, illetve 
élnek életvitelszerűen. A törvényjavaslat célja ezen politikai célnak a megvalósítása. 
Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK:Köszönöm. Kérdezem, ki az, aki hozzá kíván szólni. (Jelzésre:) 
Harangozó képviselő úr, tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, csak egy rövid kérdésem van. 

A nyelvhelyesség, gondolom, egyértelmű, bár a törvény írásakor is az lett volna. A 
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kodifikációs jellegű pontosítás mit takar pontosan, tehát mi a probléma vele? Ez 
koherencia vagy egyszerűen szövegezési probléma csak? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék! 
 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Képviselő úr, alapvetően egy bizottsági 
módosító javaslatról beszélünk tudomásom szerint. Nem tagadva azt, hogy a 
törvényszöveg gyors megrendelésre készült, úgy érezzük, hogy az eredeti szöveg is 
megfelelően szabályozta volna ezt a kérdést, de nem láttuk akadályát annak, hogy a 
bizottsági módosító céljaival megegyező javaslatot befogadjuk. Úgy érezzük, hogy ez a 
szövegezés megfelelően teljesíti azt a célt, amit az indítványozó el akart érni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Harangozó Tamás és dr. Varga-Damm 

Andrea jelentkezik.) Alelnök asszony, tessék! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nyugodtan Tamás 

legyen előbb, mert bizonyára kapcsolódik az előző kérdéséhez. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Sok mindenre 

számítottam, erre a válaszra nem. Akkor elnök urat kérdezem: miért módosítja a 
bizottság ezeket pontokat? Mert most meghallgattuk ettől a derék államigazgatási 
vezető fiatalembertől, hogy a minisztérium nem tudja, de ő szívesen befogadja. Akkor 
örömmel várom a bizottság elnökének válaszát, hogy mikor és miért született ez a 
javaslat. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársam! Az indoklásban pontosan szerepel, 

nyelvhelyességi pontosítást és kodifikációs jellegű pontosítást szeretnénk végrehajtani. 
(Dr. Harangozó Tamás: Az mi?) A 95. § b) pontját ajánlom figyelmébe. Köszönöm 
szépen (Dr. Harangozó Tamás: Ez egy vicc!) Van-e még más kérdés? (Jelzésre:) 
Tessék, alelnök asszony! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit az ülésen. Én nem kérdést szeretnék feltenni, hanem 
kérést szeretnék az ön útján a miniszter úrhoz továbbítani. Az általános vitában elég 
hosszan ellenzéki képviselők felvetették azokat az akár várható életkörülményeket a két 
ország viszonylatában, illetőleg a két ország polgáraihoz kapcsolódóan, akár nem EU-
s országbéli polgárok, mint hozzátartozók körében. Tehát számtalan élethelyzet merült 
fel a plenáris ülésen, nem szeretném most elmondani önnek, mert nagyon hosszú 
lenne, a jegyzőkönyvekből önök is látják. Azt hiszem, miniszter úr volt ott személyesen 
az ülésen. 

Míg ezt meg nem szavazzuk, megtennék-e, hogy legalább végiggondolják ezeket 
a - még ha az ellenzéktől is érkezett - javaslatokat, illetőleg élethelyzet-felvetéseket, 
hogy ne kelljen majd három hónap múlva esetleg módosítani ezt a törvényt? Tegyék 
már meg, hogy végigfutják a jegyzőkönyvet, és hátha valóban ezek a felvetések 
indokoltak, és ne legyen az, hogy egy ilyen törvényt megszavazunk, és van akár magyar 
állampolgár vagy a magyar állampolgár hozzátartozója, aki egyébként nem EU-s 
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állampolgár, nehogy olyan élethelyzet legyen, hogy ő kiessen ezekből a 
kedvezményekből, aminek céljából ez a jogszabály megalkotódik. Én csak ezt 
szeretném kérni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék!  
 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Alelnök asszony felvetésére csak annyit 
szeretnék reagálni, hogy a közelmúltban került kinevezésre egy miniszteri biztos, 
akinek a célja az, hogy részletesen vizsgálja a brexitnek a különböző magyar 
állampolgárokra is gyakorolt hatásait. Nem kizárt, hogy fogunk jönni újabb 
javaslatokkal attól függően, hogy miniszteri biztos úr milyen újabb problémákat vél 
felfedezni ezzel az üggyel kapcsolatosan. 

Biztos vagyok benne, hogy miniszteri biztos úr azokat a javaslatokat is alaposan 
meg fogja vizsgálni, amelyek az ellenzéktől érkeznek, illetve azt is el szeretném még 
mondani, hogy a konzuli szolgálat is fokozatosan készül ennek a helyzetnek a 
kezelésére. A közelmúltban két új konzuli képviselettel bővült az egyesült királyságbeli 
konzuli képviseletek száma, Manchasterben, illetve Edinburghban is fordulhatnak már 
magyar állampolgárok konzuli ügyekkel a magyar hatóság képviselőihez. A célunk az, 
hogy továbbra is ezek a lehetőségek rendelkezésre álljanak, és a szolgáltatásokat a 
rendelkezésre álló források függvényében megpróbáljuk a lehető legszélesebb kör 
számára hozzáférhetővé tenni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Köszönöm szépen. Lezárom a vita ezen szakaszát. Javaslom, hogy a bizottsági 
jelentésünkben azt szerepeltessük, hogy a T/8027. számú törvényjavaslat valamennyi 
rendelkezése vonatkozásában megállapítjuk, hogy azok megfelelnek a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Kérdezem, ki az, aki egyetért ezzel? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem 
szavazat? (Szavazás.) 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Én ennél a napirendi pontnál nem kívánok 

szavazni. Köszönöm szépen. Van egy szint, ami alá nem megyünk. 
 
ELNÖK: Akkor egy nem szavazat volt, és Harangozó képviselő úr nem szavazott. 

Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Megállapítom, 

hogy képviselői módosító javaslat benyújtására nem került sor, de saját módosítási 
szándékunk van. Ezért rátérünk a futárpostával kiküldött bizottsági módosító javaslat 
tervezetéről való döntésre. 

Elsőként kérdezem a tárcát, támogatja-e a módosítást. 
 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Támogatjuk, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot: ki az, aki támogatja a bizottsági 

saját szándékunk szerinti, két pontból álló módosítást? Kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Hat igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Nem szavazat? 
(Nincs jelzés.) Nincs. Harangozó képviselő úr nem szavazott. 
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Elsőként kérdezem a bizottságot, 
hogy elfogadja-e és benyújtja-e a döntésünknek megfelelően a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot. Kézfelemelésse jelezze, aki ezt támogatja! (Szavazás.) 6 
igen. Nem szavazat? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem 
volt. Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot 6 igen 
és 1 nem szavazattal elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságot: ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát? 
Kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 6 igen. Nem? (Szavazás.) 1  nem szavazat. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Tartózkodás nem volt. Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a részletes vitát 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében lezártuk. 
Köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottságot: elfogadja-e és döntéseinek megfelelően benyújtja-e a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentést? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) 6 igen. Nem? (Szavazás.) 1  nem szavazat. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 
Nem volt. Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy jelentésünket 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadtuk. 
Köszönöm szépen a jelenlétét, helyettes államtitkár úr. (Dr. Berzétei Ákos és 
munkatársa távozik az ülésről.)  

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról 
szóló T/8029. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! A 2. napirendi pontunk keretében az egyes törvények 
honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitájára kerül sor. 

Köszöntöm az előterjesztő részéről dr. Vidoven Árpád államtitkár urat (Dr. 
Vidoven Árpád: Jó napot kívánok!) és dr. Udvardi Endre ezredes urat a Honvédelmi 
Minisztériumból.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e nyilatkozni a részletes vitának ezen 
szakaszában. Tessék! 

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Az előttünk lévő javaslat mindenben megfelel a vonatkozó 
előírásoknak, egyéb nyilatkozatot jelen szakaszban nem kívánok tenni. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, kívánnak-e hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) Ha nem kívánnak, lezárom a vita ezen szakaszát azzal, hogy 
javaslom, a bizottsági jelentésünkben azt szerepeltessük, hogy a T/8029. számú 
törvényjavaslat valamennyi rendelkezése vonatkozásában megállapítjuk, hogy azok 
megfelelnek a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.  

Kérdezem, ki az, aki egyetért ezzel. Kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 6 igen 
szavazat. Nem szavazat? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 
1 tartózkodás.  

Tisztelt Bizottság! Mivel képviselői módosító javaslat benyújtására nem került 
sor, valamint saját szándék megfogalmazására sem, megnyitom a részletes vita utolsó 
szakaszát.  
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Kérdezem a bizottságot: ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 7 igen szavazat. Nem szavazat? 
(Szavazás.) 1 nem szavazat. Köszönöm. Megállapítom, hogy a részletes vitát 7 igen és 
1 nem szavazattal lezártuk.  

Kérdezem a bizottságot: elfogadja-e és döntésünknek megfelelően benyújtja-e a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentést? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) 6 igen szavazat. Nem szavazat? (Szavazás.) 1  nem szavazat. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a jelentésünket 6 igen, 1 
nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadtuk.  

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. 
törvény módosításáról szóló T/8031. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a harmadik napirendi pontunk tárgyalására, a 
védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitájára. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e nyilatkozni a részletes vita ezen 
szakaszában.  

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő törvényjavaslat 
mindenben megfelel a házszabályi előírásoknak és követelményeknek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kívánnak-e 

hozzászólni. (Jelzésre:) Alelnök asszony, tessék! 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen. Köszöntöm önöket, jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a 
törvényjavaslat készítése során, ha már a Honvédelmi Minisztérium kezéből kiveszik a 
honvédelmi beszerzéseket, esetleg mondana-e pár szót arról, hogy miért ilyen 
kedvezményezett a Magyar Nemzeti Bank és társult intézményei. Ha központosított 
közbeszerzést szeretnének elhatározni, és a kompetenciával bíró Honvédelmi 
Minisztérium a saját maga védelmi feladatainak ellátására szolgáló eszközöket nem 
szerezheti be, akkor a Magyar Nemzeti Bank mitől ilyen kedvezményezett ezekben a 
kérdésekben? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, tessék! 
 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A Magyar Nemzeti Bankra külön törvény vonatkozik, azon kevés 
gazdasági társaságok közé tartozik a bank, amelyek külön törvény hatálya alá 
tartoznak. Ez a magyarázata annak, hogy ezen rendelkezések hatálya alól kikerül ez. 
Köszönöm szépen.  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs több 
hozzászóló, ezért lezárom a vita ezen szakaszát azzal, hogy javaslom, bizottsági 
jelentésünkben azt szerepeltessük, hogy a T/8031. számú törvényjavaslat valamennyi 
rendelkezése vonatkozásában megállapítjuk, hogy azok megfelelnek a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek.  

Kérdezem, ki az, aki egyetért ezzel. Kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 6 igen. 
Nem szavazat? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.  

Mivel képviselői módosító javaslat benyújtására nem kerül sor, valamint saját 
szándék megfogalmazására sem, megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát.  

Kérdezem a bizottságot: ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát? 
Kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 7 igen. Nem szavazat? (Szavazás.) 1 nem 
szavazat. Köszönöm. Megállapítom, hogy a részletes vitát 7 igen és 1 nem szavazattal 
lezártuk.  

Kérdezem a bizottságot: elfogadja-e és döntésünknek megfelelően benyújtja-e a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentést? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. 
Nem szavazat? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy jelentésünket 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadtuk. 

Tájékoztató az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi fellépésben való 2018. évben teljesített magyar 
szerepvállalásról 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a negyedik napirendi pontunk tárgyalására, amely 
tájékoztató az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben 
való 2018. évben teljesített magyar szerepvállalásról.  

Tisztelt Bizottság! A tájékoztatásra a 12/2017. (VI. 14.) országgyűlési határozat 
alapján kerül sor. Magát az írásos tájékoztatót a képviselőtársaim a futárpostával 
megkapták. Megadom a szót az államtitkár úrnak szóbeli kiegészítésre. 

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! A megküldött tájékoztatót szóban nem kívánom kiegészíteni. 
Amennyiben kérdés van, arra megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés van-e? (Jelzésre:) Harangozó képviselő úré 

a szó.  

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak 
érdeklődnék, hogy a jelenlegi hatályos elfogadott országgyűlési határozatban talán, ha 
jól emlékszem, még az van, ezt majd javítják, hogy ülésszakonként kell beszámolni a 
kinn szolgáló katonákkal kapcsolatos dolgokról. Ez a tavaszi ülésszakban megtörtént? 
Én nem emlékszem pontosan rá, hogy volt-e ilyen.  

A másik kérdésemet nehéz föltenni, merthogy nyílt ülésen vagyunk, de önök 
teljesen biztosak abban, hogy amiket ebbe beleírtak, azok mind nyilvános információk, 
és például nem veszélyeztetik a katonáink biztonságát és életét? Tekintettel arra, hogy 
én voltam kinn, szívesen kérném, hogy zárt ülést rendeljünk el, de én úgy tudom, és 
akkor csak próbálom körülírni, hogy nem minden felállítási helye a katonáinknak 
nyilvános információ, úgy általában, hogy egyáltalán ott vannak, és hogy mit csinálnak. 
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Ehhez képest egészen meredeknek tartom ezt a beszámolót, de erre az államtitkár úr 
válaszát várnám. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék! 
 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Úr! A tavaszi ülésszakon is megtörtént mind a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság, mind a Külügyi bizottság tájékoztatása. A 
Honvédelmi bizottság 2019. május 20-án, míg a Külügyi bizottság május 21-én kapott 
tájékoztatást.  

Azt gondolom, hogy a tájékoztatóban szereplő információk addig a határig 
mennek el, amely még nem veszélyezteti katonáink biztonságát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm 

a tájékoztatót, ezzel a napirendi pontunkat lezárom. 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről szóló 
H/8030. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk az 5. napirendi pontunk tárgyalására. A Magyar 
Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 
fellépésben való további részvételéről szóló H/8030. számú határozati javaslat 
részletes vitájáról van szó. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a határozati 
javaslatnak a házszabály 44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e nyilatkozni a részletes vita ezen 
szakaszában. 

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Akként nyilatkozom, hogy a 
határozati javaslat mindenben megfelel a házszabály kívánalmainak. Köszönöm 
szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések, illetve hozzászólások következnek. 
(Nincs jelzés.) Nincs hozzászólás. Lezárom a vita ezen szakaszát azzal, hogy javaslom, 
bizottsági jelentésünkben azt szerepeltessük, hogy a H/8030. számú határozati 
javaslat valamennyi rendelkezése vonatkozásában megállapítjuk, hogy azok 
megfelelnek a házszabály 44. § (1) bekezdésben foglalt követelményeknek. 

Kérdezem, ki az, aki egyetért ezzel? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen. 
Nem szavazat? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

Mivel képviselői módosító javaslat benyújtására nem került sor, valamint saját 
szándék megfogalmazására sem, ezért megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. 
Kérdezem a bizottságot: ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát? 
Kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 7 igen. Nem szavazat? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a részletes vitát 7 igen szavazattal lezártuk. 
Kérdezem a bizottságot: elfogadja-e és döntésünknek megfelelően benyújtja-e a 

részletes vitáról szóló bizottsági jelentést? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 8  igen. 
Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy jelentésünket 8 igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm 
szépen. 

Köszönjük, államtitkár úr. (Dr. Vidoven Árpád: Köszönjük szépen, további jó 
munkát kívánok!)  

 
(A bizottság 10 óra 05 perctől 11 óra 35 percig zárt ülésen folytatta munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült. 
A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 04 perc.) 

 
 

  

Dr. Simon Miklós 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Baloghné Hegedűs Éva 


