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Napirendi javaslat  

 

1. Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar 
részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló határozati javaslat (H/13107. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

2. A Nemzetbiztonsági Kabinet által benyújtott, a közbeszerzésekről szóló törvény 
hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása (BM/1/15-559/2020.) 
(Zárt ülés!)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégeink! Megkezdjük munkánkat. 

Megállapítom, hogy bizottságunk 4 fővel és 2 helyettesítéssel van jelen a 
bizottsági ülésen. Jómagam Bíró Márkot helyettesítem, Hubay György Móring József 
Attilát, Simon Miklós pedig jelezte, hogy jön. Megállapítom, hogy 6 fővel a bizottság 
határozatképes.  

A napirendi javaslat két pontból áll. Az egyik a libanoni békefenntartó 
misszióban, a UNIFIL-ben való magyar részvételről szóló országgyűlési határozati 
javaslat hatályon kívül helyezése, a másik pedig egy közbeszerzési eljárás alóli 
mentesítés, amit a Nemzetbiztonsági Kabinet nyújtott be hozzánk, és ez zárt ülés. 

Ki az, aki elfogadja a napirendet? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 6 fővel a bizottság a napirendet elfogadta.  

Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar 
részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY-határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló H/13107. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Köszöntöm vendégeinket, Vidoven Árpád közigazgatási államtitkárt és Udvardi 
Endre ezredest az első napirendi pontnál, mely a UNIFIL-ben való magyar részvételről 
szóló országgyűlési határozati javaslat hatályon kívül helyezéséről szól. Itt a részletes 
vitát kell lefolytatnunk. Először megnyitom a részletes vita első szakaszát.  

(Dr. Lukács László György megérkezik az ülésterembe.) Üdvözlöm alelnök 
urat, és így most már 7-en vagyunk a bizottsági ülésen.  

A kormány képviseletében kérdezem államtitkár urat, hogy a részletes vita első 
szakaszában a házszabály 41. § (1) bekezdése a-d) pontjaiban előírt megfelelést meg 
tudja-e erősíteni vagy sem.  

 
VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Meg tudom erősíteni. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Tehát megfelel. 
 
VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság? (Nincs jelentkező.) Nincs hozzászólás, így a vita ezen 

szakaszát lezárom, és szavazni fogunk arról, hogy a bizottság a megfelelőséget elismeri-
e vagy sem. Ki az, aki megszavazza, hogy az előterjesztés megfelelő? (Szavazás.) 
Egyhangú. Hét igen szavazattal a bizottság ezt megállapította. 

Most a részletes vita második szakaszát nyitom meg. A tárca támogatja-e a 
módosítást?  

 
VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tárca támogatja. 

Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e a tisztelt bizottságnak hozzászólása? (Jelzésre:) 
Harangozó úr! 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Gondolom, elnök úr, ez 

a bizottság saját módosítója, amit kiküldtek előre, egy nyelvhelyességi módosító, ugye, 
erről van szó?  

 
ELNÖK: Egyelőre itt sajátos a jogi helyzet, mert ez egy országgyűlési határozati 

javaslat, tehát nem a kormány jogalkotásában vagy jogi előkészítésében van, és a 
bizottság valóban benyújtott egy módosító indítványt - majd arról fogunk szavazni -, 
most csak azt kérdeztem az előterjesztőtől, hogy egyébként az országgyűlési 
határozatijavaslat-tervezettel egyetért-e. Csak hogy világos legyen a helyzet, 2009-ben 
változott az ilyen missziókra vonatkozó kiküldési szabály, mégpedig oly módon, hogy a 
missziókról a kormány dönt, egy alkotmánymódosítás is volt 2009-ben evégett, 
ugyanakkor jó néhány misszióra vonatkozóan a parlamenti országgyűlési határozat 
hatályban maradt. Most ezt akarnánk hatályon kívül helyezni, egyébként azért, mert a 
kormány eredetileg azt kezdeményezte, hogy növeljük meg a misszió létszámát, ha jól 
tudom - ezt majd a tárca képviselője megerősíti vagy cáfolja -, de most már nem az 
Országgyűlés dönt erről, hanem a kormány. Tehát nekünk csak egy dolgunk van, hogy 
visszavonjuk ezt a javaslatot, én csak erről a visszavonásról kérdeztem az államtitkár 
urat. De azt is szeretném megkérdezni, hogy egyébként igaz-e, amit én mondtam, hogy 
a kormány egyelőre nem a visszavonásról, hanem a bővítésről szeretne majd döntést 
hozni.  

 
VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Libanonból pillanatnyilag nem fogunk kivonulni. Igen, a kormány 
szándéka az, hogy továbbra is részt vegyünk az ENSZ békefenntartó missziójában.  

 
ELNÖK: Akkor ez azt jelenti, hogy ha visszavonjuk ezt az országgyűlési 

határozati javaslatot, akkor a kormány fog egy határozatot hozni a misszió sorsáról. 
 
VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Az a helyzet, hogy a kormány döntött, a Magyar Közlönyben az országgyűlési határozat 
és a kormánydöntés a tervek szerint egy időben fog megjelenni. 

 
ELNÖK: És az igaz-e, hogy esetleg a bővítésről gondolkodunk, vagy az még nem 

eldöntött? 
 
VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A 

kormányhatározat tartalmazza azt a létszámot, az ilyen típusú kormánydöntéseknek, 
illetve parlamenti döntéseknek megfelelően, hogy egy adott időszakban hány fő az, aki 
szolgálatot teljesíthet. Természetesen a váltási időszakban - a szokásoknak megfelelően 
- ez a duplájára emelkedik a megjelenés előtt lévő kormányhatározatban is. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Van egy tervezett módosító javaslatunk, 

amelyik alapvetően nem érdemi, tehát nem a határozat tartalmi részét érinti, hanem 
inkább formai módosításokat tartalmaz. Szeretném megkérdezni a bizottságot az 
alapjavaslatról és erről is, hogy van-e kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban. 
(Jelzésre:) Harangozó úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Az előbb 

is szót kértem, de pont azokat a kérdéseket szerettem volna feltenni, amiket elnök úr, 
és hellyel-közzel kaptunk is rá választ, hogy igen, nem jövünk ki ebből a misszióból, és 
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Libanonban maradnak a katonáink. Arra egyenes választ nem kaptunk, hogy a létszám 
bővülni fog-e, vagy csak megmarad, de nyilvánvalóan nekünk ez volt az érdekes, hogy 
maradnak, és így aztán az előterjesztést is támogatni tudjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bocsánat, lehet, hogy én nem értettem jól az államtitkár 

urat, de ő azt a választ adta, hogy a Közlönyben az a kormányhatározat fog megjelenni, 
amelyik az általunk, tehát az országgyűlési határozati javaslatban rögzített létszámot 
tartja fenn. Ezt félreértettem? 

 
VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Félreértette, elnök 

úr. A kormány döntött arról, hogy a most, jelen pillanatban a kint lévő 4 főhöz képest 
több lesz a magyar kontingens létszáma. Ez az Alaptörvény alapján megjelenő 
kormányhatározat fog egy időben megjelenni - reményeink szerint - a jelen 
országgyűlési határozattal, azt követően természetesen, ha azt az Országgyűlés 
elfogadja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor viszont szerintem Harangozó úr felvetése, 

hogy nem kaptunk világos választ, már nem igaz, mert elhangzott, hogy 4-ről 5-re 
bővítik a létszámot.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Most már, igen. 
 
ELNÖK: Csak sikerült államtitkár úrból kiprovokálni a számszerű választ is! 

Nagyon szépen köszönöm. 
Van-e a bizottsági módosító tervezetével kapcsolatban bárkinek kérdése, 

hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
A tervezett módosításról kérdezem még a kormányt. 
 
VIDOVEN ÁRPÁD államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A tervezett 

módosítással a kormány egyetért. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Elfogadjuk-e a tervezett bizottsági módosítást? Kérem, 

szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadtuk. A vitának ezt a szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. Elfogadja-e a bizottság azt, hogy 
benyújtsuk a döntésünknek megfelelő, részletes vitát lezáró bizottsági módosítást. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal így 
döntöttünk. 

Egyetért-e a bizottság azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal lezártuk. 

A bizottsági jelentés benyújtásával egyetért-e a bizottság? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Hét igen szavazattal ezt is elfogadtuk. (Dr. Simon Miklós megérkezik az 
ülésterembe.) 

Most pedig a bizottsági ülésben szünetet rendelek el, egyúttal szeretném 
bejelenteni, hogy levonulunk a saját bizottsági termünkbe, mert egy mentesítési 
javaslatról fogunk dönteni, és ahhoz zárt ülést kell tartani, itt pedig a kamerák nem 
kikapcsolhatók.  
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Kérem a tisztelt bizottságot, hogy jöjjön le a termünkbe, a vendégeknek pedig 
megköszönjük a részvételt. 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 13 óra 44 perc) 

 
(Szünet: 13.44 - 13.46) 

 
(A bizottság a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készül.) 

  Kósa Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


