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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. 

Hadd kérdezzem meg, hogy helyettesíti-e valaki valamelyik képviselőtársunkat. 
(Hubay György: Igen. - Bartos Mónika jelentkezik.) Bartos Mónika kit? (Bartos 
Mónika: Bíró Márkot. - Hubay György: Móring Józsefet.) Móring Józsefet. Jómagam 
pedig Simon Miklóst. Ez idáig hat. Vadai képviselőtársam? (Dr. Vadai Ágnes nemet 
int.) Nem. Harangozó úr? (Dr. Harangozó Tamás: Nem.) Jó. Tehát akkor 
megállapítom, hogy nyolcan vagyunk a bizottsági ülésen, határozatképesek vagyunk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadjuk-e a kiküldött meghívó szerinti 
napirendünket. (Dr. Vadai Ágnes: Napirend-kiegészítés…) Ki az, aki elfogadja? 
(Szavazás.) Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás. - Az elnök a bizottsági munkatárssal 
konzultál.) Az történik, hogy elfogadjuk a napirendet, és mikor el van fogadva a 
napirend, akkor lehet kiegészíteni. Amíg nem fogadjuk el a napirendet, nincs mit 
kiegészíteni.  

Tehát most a napirend-kiegészítésről döntünk. Itt elvileg vita nélkül határoz a 
bizottság. A kiegészítést Vadai Ágnes, Lukács László és Harangozó Tamás 
képviselőtársaink terjesztették elő. Képviselőtársaink nem adtak címet a napirend-
kiegészítésnek. A tárgya a napirend-kiegészítésnek Orbán Gáspár honvédelmi 
minisztériumi ösztöndíjas külföldi tanulmányaival kapcsolatos.  

Kérdezem a bizottságot, hogy napirendre vesszük-e a napirend-kiegészítést. 
(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 6 nemmel a 
napirend-kiegészítést elutasítottuk.  

Beszámoló a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
Magyarország egész területére történő elrendelésének 
meghosszabbításáról 
(A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
80/A. § (5) bekezdése alapján.) 

Így az első napirendi pont következik: beszámoló a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendelésének 
meghosszabbításáról. Köszöntöm vendégeinket, a Belügyminisztérium képviseletében 
államtitkár urat, tábornok urakat. Engedjék meg, hogy először akkor a napirendi pont 
előadójának, az államtitkár úrnak adjam meg a szót. 

Kontrát Károly szóbeli kiegészítése 

KONTRÁT KÁROLY államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Honvédelmi Bizottság! Tisztelt Vendégek! Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim! Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök a bizottság mai ülésén. 

Pintér Sándor miniszter úr január 29-én írásban benyújtotta a tájékoztatóját a 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő 
elrendelésének meghosszabbításáról. Ezt január 29-én benyújtotta a miniszter úr, és a 
kormány pedig a 93/2021. (II. 27.) számú rendeletével döntött a meghosszabbításáról.  

A hatályos törvények alapján teszünk eleget annak a kötelezettségnek, hogy a 
Honvédelmi és rendészeti bizottságot tájékoztassuk ennek a meghosszabbításnak a 
megalapozottságáról. Arra szeretném felhívni a figyelmet, és csak ennyivel egészíteném 
ki a miniszter úr által írásban január 29-én benyújtott tájékoztatót, hogy 2019-ben 
17 252 fő kísérelt meg jogellenesen Magyarország területére belépni. Ez a szám 2020-
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ban 46 179 volt, tehát majdnem háromszor annyi. Ebben az évben a tegnapi napig, 
tehát február 28-áig 15 794 fő volt a Magyarország területére jogellenesen beérkezni 
vagy bejutni szándékozók száma. Még egy körülményre hívom föl a figyelmet, ez az 
embercsempészet és annak drasztikus megélénkülése: 2019-ben egész évben összesen 
155, tavaly 455 fő volt az elfogott embercsempészek száma, míg az idén az első két 
hónapban 180 fő, tehát ez drasztikus emelkedést jelent.  

Azt tudom mondani, hogy a számok és a tények azt bizonyítják, hogy a tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet szabályainak alkalmazása nélkül nem tudnánk 
megvédeni Magyarország államhatárát, ennek a megvédéséhez szükséges ezeknek a 
szabályoknak az alkalmazása és a meghosszabbítása. Ezért arra kérem a tisztelt 
bizottságot, hogy ezt a tájékoztatást tárgyalja meg, vegye tudomásul, illetőleg fogadja 
el. Köszönöm a figyelmüket. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e valakinek kérdése? (Nincs 
jelzés.) Hozzászólás van-e az 1. napirendi ponthoz? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor a vitát 
lezárom. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy ki az, aki jóváhagyólag tudomásul veszi a 
beszámolót. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Nincs jelzés.)  

Tehát 6 igennel a bizottság jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót. 
Köszönöm szépen államtitkár úrnak és tábornok uraknak. 

 
KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönjük szépen, és 

további jó munkát kívánunk a Honvédelmi és rendészeti bizottságnak. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Kontrát Károly és munkatársai távoznak az ülésről.)  

a) Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló B/14255. 
számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 84. § (1) bekezdése alapján) 

b) Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat  
(Döntés a bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 
84. § (2) bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! A 2. napirendi pont az ENSZ libanoni békefenntartó 
missziójában történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló, ez egyben 
kezelendő az országgyűlési határozati javaslat elfogadásával, ami ehhez csatlakozik. 
Kérem a vendégeinket, Böröndi altábornagy urat és Gergely Péter ezredes urat, hogy 
foglaljanak helyet. (Megtörténik.) Köszönöm. 

Kéredezem a kormány kévpiselőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni vagy előadni 
a napirendhez. 

Dr. Böröndi Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. BÖRÖNDI GÁBOR altábornagy (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt 
Honvédelmi bizottság. Tisztelt Elnök Úr! Csak röviden lejelentenénk a száraz tényeket, 
hogy hogyan jutottunk el, illetve a feladatom az, hogy jelentsem önöknek, hogy a 
44/2006. számú országgyűlési határozat alapján korábban az ENSZ békefenntartó 
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missziójában, a libanoni békefenntartó missziójában maximum 10 fő, de a valóságban 
4 fő teljesített szolgálatot.  

Ezen azonban változtatott az 1344/2019. számú kormányhatározat, amely arról 
szólt, hogy ’19 és ’22 között a Magyar Honvédségnek milyen feladatrendszere van a 
koszovói válságrendezésben, az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben és a 
libanoni békefenntartó misszióban. Ez alapján meghatározásra került, hogy a 
külföldön szolgálatot teljesítő személyi állományunkat maximum 260 fős kerettel, 
létszámkerettel növeljük meg. Így szakmai javaslat alapján az a politikai döntés 
született, hogy az UNIFIL misszióba 2019 októberétől 4 fő törzstisztet küldünk, így az 
olasz vezetésű nyugati szektorban az ír zászlóalj keretében egy lengyel vezetésű 
században egy szakaszt biztosít a Magyar Honvédség.  

Tehát azt tudom önöknek jelenteni, hogy a kormányhatározat alapján 16 fős 
állomány fog szolgálatot teljesíteni Libanonban, amelynek a célja a közel-keleti békés 
rendezés fenntartása, illetve annak az elősegítése. A katonák kiválasztása, felkészítése, 
felszerelése megtörtént, most jelen pillanatban az izolációban a lengyel kollégákkal 
együtt összevonásra kerültek, és március elején átcsoportosításra kerülnek a műveleti 
területen. Ennek jogi alapját, jelentem, az 1737/2020. számú kormányhatározat 
biztosítja. Elnök úr, tisztelt Honvédelmi bizottság, jelentem, befejeztem. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e valakinek kérdése? (Nincs 
jelzés.) Hozzászólása? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor az Országgyűlés határozati 
javaslatáról kell majd döntenünk. Először a beszámolót kell elfogadnunk, és utána 
döntünk a parlamenti határozati javaslatról. 

Ki az, aki az előterjesztés beszámolóját elfogadja? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem fogadja el? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság a beszámolót elfogadta. 

Most az országgyűlési határozati javaslat elfogadását teszem fel kérdésként. Ki 
az, aki elfogadja az országgyűlési határozati javaslatot? (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki 
nem fogadja el? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
határozati javaslatot elfogadtuk.  

Így a 2. napirendi ponttal is végeztünk. Köszönöm szépen a megjelenést. (Dr. 
Böröndi Gábor és munkatársai távoznak az ülésről.)  

A déli határszakasz menti őrszolgálatok megerősítésének 
szükségességéről szóló H/9145. számú határozati javaslat 

A 3. napirendi pont egy képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről szól, a déli 
határszakasz menti őrszolgálatok megerősítésének szükségességéről szóló határozati 
javaslatot nyújtott be Z. Kárpát Dániel és Stummer János a Jobbik képviseletében. 
Megállapítom, hogy nincs itt az előterjesztőktől képviselő. Kíván szólni valaki ehhez a 
javaslathoz? Nem kíván szólni. (Dr. Harangozó Tamás: Elnök Úr!) Harangozó úr, 
parancsoljon! 

Dr. Harangozó Tamás ügyrendi javaslata 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nem tudom, van még jobbikos javaslat? 
Mert az alelnök úr nemsokára itt van, de nem tudom, lehet-e napirendet cserélni, vagy 
vegyük le a mai napirendről, mert szerintem annyit megér a munkájuk, hogy legalább 
elmondhassák, hogy mit javasolnak esetleg előterjesztőként. Akár vegyük is le 
napirendről, aztán majd a következő ülésen döntsünk róla, ha szabad ilyet javasolnom 
ügyrendileg. Köszönöm. 
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ELNÖK: Nem tudunk ilyenről dönteni, hogy levesszük a napirendről, mert azt 
az előterjesztő tudja kérni. Viszont lejár a határidő holnap, tehát sajnos itt ilyen 
probléma van. Azt nézem, hogy van-e olyan napirendi javaslatunk, amit előre tudunk 
hozni, de nem nagyon. Azt javaslom a bizottságnak, hogy bár Harangozó úr 
méltányolandó javaslatot tett, csak nem tudjuk kivitelezni, ezért döntsünk ezekről a 
javaslatokról. 

Határozathozatal 

A déli határszakasz menti őrszázadok megerősítéséről szóló határozati 
javaslatról döntünk először. 

Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 8-an tartózkodtunk, tehát nem vettük napirendre. 

A rendezvények résztvevőinek biztonsága érdekében szükséges 
szigorítások bevezetéséről szóló H/10879. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 4. napirendi pont a rendezvények résztvevőinek biztonsága érdekében 
szükséges szigorítások bevezetéséről szóló határozati javaslat, Stummer, Ander, 
Szilágyi képviselő urak indítványa. Szerintem nincs itt képviselőjük. Ki az, aki kíván 
szólni? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. (Nincs jelzés.) Senki. Ki az, 
aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Senki. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
8 tartózkodással nem vettük tárgysorozatba a javaslatot. 

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 
módosításáról szóló T/9526. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 5. napirendi pont a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, Schmuck Erzsébet, Csárdi Antal, Demeter 
Márta, Keresztes László Lóránt és Hohn Krisztina képviselőtársunk javaslata. Szintén 
nincsenek itt. Ki az, aki szólni kíván? (Nincs jelzés.) Akkor szavazunk. 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Schmuck Erzsébet megérkezik az ülésre.) 
Akkor, ha megengedik, szeretném megkérni képviselőtársunkat, Schmuck Erzsébetet, 
hogy foglaljon helyet, mert pont az önök javaslatáról van szó. Ez az 5. számú napirendi 
pont, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról 
benyújtott törvényjavaslatuk tárgysorozatba vételénél tartunk. Ha kíván szólni, akkor 
természetesen most megadjuk a szót. 

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! (Közbeszólások: Mikrofon!) 

 
ELNÖK: A mikrofont nyomja meg, kérem. (Megtörténik.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, mindjárt. 

Futottam, hogy ideérjek. 
 
ELNÖK: Semmi baj! Még annyit szeretnék mondani, hogy húzza már közelebb 

a mikrofont, mert akkor jól lehet hallani. (Megtörténik.) 



9 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Most már jó? (Jelzésre:) Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az LMP törvényi szabályozással, a 
pirotechnikai tevékenységet szabályozó fegyvertörvény módosításával javasolja 
megszüntetni a szilveszteri petárdázás és a tűzijátékok jelenlegi gyakorlatát. 
Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatot.  

Nagyon sok személyes példát tudok arra vonatkozóan mondani, hogy miért 
fontos ez a módosítás. Egy picike faluban is élek, ahol az elmúlt években divattá vált a 
tűzijátékok használata, és én a gyakorlatban megéltem azt, hogy mit jelent a lovak, mit 
jelent a kutyák és a többi háziállat tekintetében ez a tűzijáték. 

Tehát nagyon örülök annak, hogy a Fidesz-KDNP és a kormány is egyre nagyobb 
figyelmet fordít a háziállatok jobblétére, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint 
amilyenbe ilyen időszakban kerülni szoktak. Nyilván nemcsak a háziállatok 
tekintetében fontos a tűzijátékok korlátozása, hanem környezetvédelmi, egészségügyi 
szempontból is.  

Tisztelettel kérem a bizottságot, támogassa a javaslatunkat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki szólni a javaslathoz? (Nincs ilyen 

jelzés.) Ezzel a javaslattal kapcsolatban már többször voltak a bizottság előtt különböző 
javaslatok, pont a háziállatok védelmével kapcsolatban. Az önök javaslata a szilveszteri 
tűzijátékok és a tűzijátékok korlátozásáról szól, ha jól értem, ugye? 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Igen, általában a pirotechnikai 

eszközök használatának a szigorításáról, értendő benne a szilveszteri, igen.  
 
ELNÖK: Nem, a szigorítás azt jelenti, hogy igazából ez egy tiltás. (Schmuck 

Erzsébet: Igen.) Ezzel kapcsolatban csak egy probléma van, hogy vannak olyan állami 
ünnepek, amikor hagyományosan tűzijátékot szoktak rendezni. Kérdezem: azzal 
kapcsolatban is ez az álláspontjuk? 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Természetesen befogadunk 

módosító javaslatot, mondjuk, néhány nagy központi tűzijátékos ünnepséggel 
kapcsolatosan, de az igazi problémát a háziállatok tekintetében, a kedvenceink 
tekintetében a szilveszteri tűzijátékok okozzák, amik gyakorivá és jellemzővé váltak az 
országban. (Dr. Lukács László György megérkezik a bizottság ülésére.) 

Határozathozatal 

ELNÖK: Értem. Tisztelt Bizottság! Ennek fényében kíván-e valaki szólni? (Nincs 
ilyen jelzés.) Nem.  

Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 2 támogatás. Ki az, aki 
nem támogatja? (Nincs ilyen jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Tehát 
2 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba ezt a javaslatot. 
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A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) és a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 
módosításáról szóló H/13134. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A következő a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi törvény és a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló határozati javaslat. Székely Sándor 
független képviselőtársunk terjesztette ezt elő. Megállapítom, hogy ő sincs itt. 
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e hozzászólás vagy kérdés. (Nincs ilyen jelzés.)  

Határozathozatal 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja ennek a tárgysorozatba vételét? (Nincs ilyen 
jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  
Tehát 6 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság ezt nem támogatta.  

(Dr. Lukács László Györgyhöz:) Időközben megérkezett képviselőtársunk, 
köszöntöm a bizottsági ülésen. 

A 7. napirendi pont egy zárt napirendi pont. Indítványozom, hogy menjünk le a 
bizottsági termünkbe, és ott folytassuk az utolsó napirendi ponttal. 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 24 perc.) 

(Szünet: 10 óra:24 perctől 10 óra 32 percig) 
(A bizottság 10 óra 32 perctől zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön 

jegyzőkönyv készült.) 
 

 
 

 Kósa Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Baloghné Hegedűs Éva és Madarász Mária 


