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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Három napirendi pont szerepel a napirendi javaslatban. Ki az, aki támogatja a 
napirendet? Egyúttal ez létszámellenőrzést is jelent. (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 igennel és 
2 tartózkodás mellett a napirendet elfogadtuk. 

Így megállapítom, hogy nyolcan vagyunk jelen a bizottsági ülésen, öten 
személyesen. Móring József Attilát Simon Miklós képviselőtársam helyettesíti, Hubay 
György Bartos Mónikát, jómagam pedig Bíró Márkot helyettesítem.  

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Megkezdjük a munkát. Az 1. napirendi pont a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája és az ehhez kapcsolódó dolgok. Ez tulajdonképpen a 2020. évi 
zárszámadás. 

Köszöntöm Fülöp Csaba és Tóth Sándor urakat, a Pénzügyminisztériumból, 
Szőke Irma helyettes államtitkárt, a Belügyminisztériumból, (Jelzésre:) de ő nincs itt, 
és Boros István ezredest, a HM Védelemgazdasági Hivatal igazgatóhelyettesét.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, amelyben azt kell vizsgálnunk, hogy 
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek eleget tesz-e 
az előterjesztés. Mi az előterjesztő álláspontja? 

 
TÓTH SÁNDOR LAJOS osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Tóth Sándor vagyok, a 
Pénzügyminisztérium védelemgazdasági osztályának vezetője.  

Az Alaptörvénnyel kapcsolatos tartalmi és formai követelményeknek a 
benyújtott zárszámadási költségvetés megfelel, ezenkívül illeszkedik a jogrendszerbe, 
és a nemzetközi uniós joghoz való kötelezettségeknek is megfelel, ezenkívül a 
jogalkotási, formai elvárásoknak is, folyamatosan a törvény kidolgozása során 
egyeztettünk az Igazságügyi Minisztériummal, és ennek megfelelően lett összeállítva. 
Tehát azoknak a feltételeknek, amelyeket a házszabály 44. §-a előír, illetve amelyek az 
Alaptörvényben vannak meghatározva, a zárszámadás megfelel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e kérdés vagy hozzászólás a 

vita ezen szakaszához? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor a vita ezen szakaszát 
lezárom. 

Határozathozatalok 

Kérdezem a bizottságot, hogy megállapítja-e a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelmények érvényesülését az előterjesztésben. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 2 nem. A 
bizottság a 44. § szerinti megfelelőséget megállapította. 

Tisztelt Bizottság! Miután képviselői módosító javaslatot nem nyújtott be senki, 
ezért a részletes vita utolsó szakaszát nyitom meg. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
egyetért azzal, hogy miután nincsen módosító javaslat, lezárjuk a részletes vitát. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem ért egyet vele? (Senki sem 
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jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Az utolsó vitaszakaszt 
lezártuk.  

Most arról kell döntenünk, hogy elfogadjuk-e és a döntésünknek megfelelően 
benyújtjuk-e a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság benyújtja 
a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Nagyon szépen köszönöm. (A meghívottak 
távoznak az ülésről.) 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről szóló 
H/17271. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ezzel áttérünk a 2. napirendi pontra, és kérem a munkatársakat, hogy Vidoven 
Árpád úrnak, Udvardi Endrének és Nagy Gábornak szóljanak. (Dr. Vidoven Árpád, 
dr. Udvardi Endre és Nagy Gábor bejönnek a terembe.) 

Köszöntöm államtitkár urat, Vidoven Árpádot, köszöntöm dr. Udvardi Endre 
ezredest és Nagy Gábor alezredest, a HM jogi főosztályáról, illetőleg a HM művelet-
stratégiai osztályáról. 

A 2. napirendi pont keretében a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam 
elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről 
szóló H/17271. számú határozati javaslat részletes vitájára kerül sor.  

Az első szakaszt nyitom meg, amelyben a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelmények szerinti megfelelést vizsgáljuk.  

Az előterjesztőt kérdezem, hogy mi az álláspontja a megfeleléssel kapcsolatban. 
 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Álláspontunk szerint az előterjesztés megfelel az 
Alaptörvényben előírt tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Van-e kérdés? (Jelzésre:) Harangozó 

Tamás képviselőtársam! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én csak 

szeretném kérdezni a normavilágossággal, illetve azzal kapcsolatban, hogy a címnek 
meg a tartalomnak valami köze kell legyen egymáshoz, hogy jelen állapotban Moszul 
visszafoglalása, illetve a Szíriából való kiszorítás után az Iszlám Állam elleni fellépés 
tekintetében most ott Észak-Kurdisztánban a Magyar Honvédség mit csinál konkrétan.  

Tehát a címe ennek az előterjesztésnek az, hogy az Iszlám Állam elleni harc 
tekintetében kiküldtünk katonákat, tudjuk nagyjából most már legalább, hogy mit 
csinálnak. Jelen pillanatban, amikor a moszuli ostrom véget ért, és Szíriából bizonyos 
információk alapján leginkább Líbiába meg fene tudja, hova át nem települtek ezek az 
iszlám állam elleni csoportok, ott most konkrétan akkor mire kérnek felhatalmazást? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A határozati javaslat az Iszlám Állam elnevezésű 

terrorszervezet elleni nemzetközi fellépés, tehát nem harc, az nincsen benne. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Abszolút, elnök úr. Azt kérdezem, hogy az 

észak-iraki Kurdisztánban jelen pillanatban ez most a következő években milyen 
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feladatot ró ránk, miután amiért mi odamentünk, annak nagyjából vége van. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Azt gondolom, hogy a normavilágosság 
elvének is világosan megfelel az előttünk fekvő előterjesztés, hiszen az előterjesztés, az 
országgyűlési határozati javaslat 1. pontjában világosan megjelölésre kerülnek azok a 
feladatok, amelyek végrehajtására lehetőséget ad, amennyiben az Országgyűlés 
elfogadja ezt a határozati javaslatot, a Magyar Honvédség számára. Ez nem más, mint 
partnerségépítés, katonai segítségnyújtás, tanácsadás, őrző-védő és csapatkísérő 
feladatok. Adott esetben ezeket fogják végrehajtani a katonáink. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Értettem. Lehet, hogy furcsán 

forgalmaztam. Tehát az Iszlám Állam elleni harc jegyében ezt ott most milyen módon 
csináljuk, ezt kérdezem. Tehát amikor odamentek a katonáink, akkor épp Moszul 
ostroma tartott, és a pesmerga harcosokat többek között képeztük ki arra, hogy az 
Iszlám Államot kifüstöljék Szíriából, ezen túl vagyunk. Ezért kérdezném most, hogy a 
következő iksz évre még ugyanerre hivatkozva mire kérnek felhatalmazás az Iszlám 
Állam elleni harc jegyében. 

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Képviselő úr! 
 
ELNÖK: Csak annyit szeretnék mondani a pontosság kedvéért, hogy Moszul 

Irakban van. (Dr. Harangozó Tamás: Mit mondtam?) Nem, nem, csak úgy lehetett 
érteni, mintha Moszul ostroma Szíriában lenne, de nyilván ezt ön is tudja, hiszen együtt 
voltunk azon a vidéken, tehát ez világos. 

Államtitkár úr! 
 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Nem 
tudok mást mondani, mint az előző hozzászólásom alkalmával: partnerségépítési, 
katonai segítségnyújtási, tanácsadási, őrző-védő és csapatkísérő feladatok ellátására 
kérünk felhatalmazást. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Vadai alelnök asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A feladatok 

kapcsán sem világos minden. Jó, megértettük, hogy ezt a választ kapjuk nyílt ülésen 
meg zárt ülésen is.  

Én inkább a mandátummeghosszabbítás időtartamára szeretnék rákérdezni. 
Eddig valóban mindig kétévente volt mandátummeghosszabbítás. Most nem látom 
ennek indokát, különösen azért, amit Harangozó képviselő úr mondott, hiszen maga 
az előterjesztés is arról beszél, talán az indokolásban, hogy az Iszlám Állam kiszorításra 
került. Mi indokolja azt, azonkívül, hogy mindig ez volt, hogy kétévente, hogy most 
2023-ig? Miért nem lehet, mondjuk, 2022 végéig, tehát egy évre meghosszabbítani a 
mandátumát ennek a missziónak? 
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ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Asszony! Mint ön is utalt rá, valóban kétéves 
meghosszabbítások voltak eddig is, a harmadik meghosszabbítás fekszik itt a tisztelt 
bizottság, illetve az Országgyűlés asztalán. 2015-ben volt az első mandátum biztosítása. 
Gyakorlatilag a kialakult gyakorlatnak megfelelően más missziók esetében is 
mostanság ez a két év az az időtartam, amire a felhatalmazást kérjük. A helyzetet nem 
tudjuk megítélni, és azt hiszem, nincs élő ember, nemcsak én, hanem rajtam kívül más 
se, aki pontosan meg tudja mondani, hogy egy év múlva mi fog Irakban történni.  

Azt gondolom, ez a kétéves időszak kellő biztosítékot jelent mindenki számára, 
mind a kormányoldal, mind az ellenzék számára, hogy nem határidő nélküli a 
felhatalmazás. Természetesen, ahogy a határozati javaslat is erre utalást tartalmaz, 
évente legalább egy alkalommal be kell számolni a Honvédelmi, illetve a Külügyi 
bizottságnak a feladat végrehajtásáról, és a kétéves mandátum nem jelenti azt adott 
esetben, hogy hamarabb ne tudnának a katonáink hazatérni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen? 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Csak arra szeretném felhívni a 

figyelmet, hogy azt se fogjuk tudni, mi lesz fél év múlva meg mi lesz két év múlva. Tehát 
azt, hogy ez a gyakorlat, én értem, csak ez egy nagyon speciális helyzet, megváltozott 
azért alapvetően - Harangozó képviselő úr is utalt rá -, bizonyos tekintetében az ott 
kialakult helyzet. Szóval, a gyakorlatot nem tartom ilyen elfogadható indoknak. 
Szerintem megnyugtatóbb lenne mindenki számára, ha ez jövő év december 31-ig lenne 
meghosszabbítva, és az Országgyűlésnek még a választásokat követően is van ideje 
arra, hogy meghosszabbítsa a mandátumot egy vagy két évvel. Azt pedig, hogy nem 
határidő nélküli, értem, hogy akkor ez is egy indok, de szerintem ezt érdemes lenne a 
tárcának végiggondolni, ha csak nem azzal számol a tárca, hogy tartósan ott kívánják 
állomásoztatni ezt a kontingenst. Erre vonatkozóan én nem láttam még előterjesztést, 
hogy ez egy hosszú távú elképzelés lenne.  

Úgyhogy én inkább javasolnám a tárcának, hogy jelen pillanatban a kialakult 
helyzetre való tekintettel és különösen azért, mert az ügyben csak a legelején volt - talán 
emlékszik, államtitkár úr, a legelején a Demokratikus Koalíció támogatta ezt az 
előterjesztést, aztán a hosszabbításnál, amikor nem kaptunk választ a kérdéseinkre, 
sajnos nem tudtuk ezt támogatni. Mindenképpen szerintem megnyugtató lenne, ha ez 
jövő év december 31-éig lenne meghosszabbítva. Az Országgyűlés bármikor össze tud 
ülni, és bármikor, ha igény van rá, meg tudja hozni a hosszabbításra vonatkozó döntést. 

Ráadásul ez mind missziósan, mind költségvetésileg már túlnyúlik ezen a 
parlamenti cikluson, és mivel nincsen benne egyetértés, tehát nincsen az ellenzék és a 
kormánypártok között egyetértés, sokkal elegánsabbnak, és azt kell mondjam, 
hatékonyabbnak gondolnám csak a 2022. december 31-éig tartó meghosszabbítást. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr, meg köszönjük, hogy 

fel lehet tenni a kérdéseket, mert ez is egy unikális dolog, hiszen más formája 
mostanában nincs ennek. Úgyhogy akkor én is csak még egyszer arra szeretnék 
rákérdezni… 
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ELNÖK: Harangozó úr! Árulja már el, hogy mi az ördögnek kell belekötni 
mindenbe! Árulja már el - volt az a megjegyzése, hogy köszöni, hogy a kérdéseket fel 
lehet tenni -, hogy mikor volt az a bizottsági ülés, amikor azt mondtam, hogy 
kérdéseket nem lehet feltenni!  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Elnök úr, válaszolok. Ez most szó szerint 

dicséret volt, tehát ez nem cinikus volt most, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem, súlyosan téved! Mert ha azt mondja, hogy mint rendesen 

kérdéseket lehet feltenni, egyébként akkor nem is kell ezt, mert ha …szerű, akkor 
értelemszerűen ezt nem kell megjegyezni. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Akkor mondom, mire gondoltam, jó, elnök 

úr? Arra gondoltam, hogy az előző… 
 
ELNÖK: Érthető, hogy be akarja írni magát a jegyzőkönyvekbe, mert az MSZP 

valószínűleg utolsó alkalmainak egyikét… 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Hát, nem én beszélek bele másnak a 

szövegébe, elnök úr, hogy jegyzőkönyvben szerepeljen az önmegvalósításom. Akkor 
még egyszer nekifutok. 

Az általános vitában a honvédelmi államtitkár tett konkrétan arra ígéretet, nem 
ennél a javaslatnál valóban, hanem a másik, az afrikai misszió tekintetében, hogy 
összehívja ezt a bizottságot, és részletes beszámolót ad arról a parlamenti döntés előtt, 
hogy miért küldünk ki a világ egyik legveszélyesebb helyére magyar katonákat most 
mindenféle nemzetközi felkérés nélkül. Ezt a bizottsági ülést nem hívták össze, ezt a 
napirendet nem tették meg. Azért mertem most pozitívan megnyilvánulni az elnök úr 
irányába, mert a HHSZ 44. §-a alapján lévő hozzászólások tekintetében engedi, hogy 
érdemi kérdéseket tegyünk fel.  

 
ELNÖK: Mint mindig. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Ezt mertem megjegyezni. Feltenném 

mégiscsak, ha megengedi. 
 
ELNÖK: Tegye! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Ugye, ez is egy szűkebb körű 

nemzetközi koalíció. Kérdezném, hogy ezen koalíció vezetői részéről volt-e vagy van-e 
valamilyen jelzés, hogy ők körülbelül hány évben gondolkodnak; most a kétéves, 
egyéves, hároméves, ötéves időtartamra gondolok. Gondolom, önöknek, a 
honvédségnek csak van valamilyen elképzelése, hogy úgy általában a koalíciót 
létrehívók, a legnagyobb erővel bíró tagállamok körülbelül mivel számolnak, hogy hány 
évig kívánják még ezt az ottani csapaterőt fenntartani. Ezt szerettem volna 
megkérdezni. Köszönöm. 

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Konkrét években, hónapokban meghatározott választ nem tudok önnek adni. Ahogy a 
helyzet kívánja. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az Iszlám Állam elleni fellépés az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának több határozata alapján szerveződő nemzetközi koalíció fellépése, illetve 
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maga az Iraki Köztársaság Kormánya is intézett kérést az ENSZ tagállamaihoz a 
fellépés érdekében. Mi ennek egyébként eleget tettünk, és most az a szokás, amit 
mindenki relatív észrevesz vagy figyel, hogy általában két évre hosszabbítjuk meg azt 
az engedélyt, amely egyébként a nemzetközi fellépésben való részvétel lehetőségéről 
dönt. Ha ezt most visszavesszük egy évre, akkor minimum azt a kérdést meg kell 
tudnunk válaszolni, hogy áruljuk már el, hogy eddig miért két év volt, miért egy év. Az 
rossz válasz, hogy azért, mert választás lesz Magyarországon, hiszen egyébként 
Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése nem függ direktben a választás 
eredményétől. Egész furcsa lenne, ha minden kormányváltáskor Magyarország 
felülvizsgálná az összes nemzetközi egyezményét meg együttműködését, és akkor itt 
váltogatná, hogy most akkor éppen belép vagy kilép. 

Tehát én pont az egy évet gondolnám megindokolandónak, amit egyébként nem 
tudunk megindokolni, mert azt, hogy az Iszlám Állam meddig lesz, a kutya nem tudja 
megmondani. Azt, hogy Irak mikor stabilizálódik annyira - mert, ugye, itt most ne 
felejtsük el, hogy nem Szíriában vagyunk, hanem Irakban -, hogy mondjuk, maga az 
iraki kormány mondja le azt a felkérést, amely alapján egyébként a nemzetközi 
együttműködés szerveződött, ki tudja megmondani, ha egyáltalán lehet arról beszélni. 
Ha valaki ránéz Irakra meg a történelmére… A minimum három drámaian különböző 
térségből álló Irak mikor lesz stabil állam? Gondoljunk arra, hogy a torkolatban, a Shatt 
al-Arab környékén, de a teljesen primer iráni befolyás a síita vallás miatt érvényesül, 
sőt ott az iraki központi kormányzatnak a fennhatósága, mondjuk azt, hogy csekély. 
Van egy központi régió, és Észak-Irak, ez a kurdisztáni terület megint néhány ezer éve 
húzódó konfliktustól vérzik, tehát ilyen értelemben megjósolni nagyon komoly 
bátorság kell, hogy azt mondja valaki, hogy egy év, másfél év, két év, ha egyáltalán lehet, 
mert ismerjük azt a stratégiai bölcsességet, hogy oké, egy hadsereget le lehet bombázni, 
de a szélsőséget, egy eszmét hogy lehet lebombázni? Sehogy. Nem tudom, ott mikor 
lesz legalább Irak stabilitása szempontjából megnyugvás. 

De most szerintem, ha két évre meghosszabbítjuk ezt a missziót, azzal semmi 
probléma nincs. Egyébként egy új parlament még mindig felülvizsgálhatja bármely 
határozati javaslatát amúgy, tehát ha valami olyan dolog van, akkor nem tudom. 
Nyilván ez egy olyan nemzetközi fellépés, sőt melyik az a nemzetközi egyezmény vagy 
szerződés, amit ne lehetne újragondolni, tehát erre egy új parlamentnek is van 
lehetősége. Azt gondolom, a kétéves meghosszabbítástól ne tértjünk el.  

(Jelzésre:) Alelnök asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Igen, és akkor nem azért, hogy 

én szerepeljek a jegyzőkönyvben, hanem a szöveg szerepeljen a jegyzőkönyvben. 
Láttunk olyat már az elmúlt években, hogy egy párt ellenzékben mást gondolt például 
az iraki misszióról, mint kormányon. (Kósa Lajos felé:) Ez a párt pont az ön pártja volt, 
de nem ez a kérdés, hanem nagyon fontos szerintem - és nem a választás miatt kell 
ebben más időtartamot meghatározni -, hogy ez egy olyan ügy, amiben jó lenne, ha az 
ellenzék és a kormánypárt között konszenzus lenne; szerintem ez egy fontos dolog. 
Nem véletlenül hangsúlyoztam ki a legelején, a legtermészetesebb volt, pont erről a 
nemzetközi misszióról van szó, hogy a Demokratikus Koalíció egyedüli ellenzéki 
pártként megszavazta ezt a missziót. Viszont amikor bővítették a missziót, és a 
feladatokat is bővítették, akkor hiába kérdeztünk, nem kaptunk választ a kérdéseinkre, 
és mi is azt gondoljuk, hogy világos választ nem kaptunk a kérdésekre. 

Javasolnám azt, hogy annak érdekében, hogy elkerüljünk további vitákat, ebben 
a konkrét ügyben - elnök úrnak mondom - a honvédelmi tárca akár a Honvédelmi 
Minisztérium épületében kezdeményezzen egy bizottsági ülést vagy egy meghívást a 
bizottság felé, ahol részletesen bemutatnák, hogy egészen konkrétan ezek a feladatok a 
gyakorlatban mit takarnak, egy katonai tanácsadás mit takar, ezt hogyan képzeljük el, 
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az őrzés-védelem mit jelent pontosan, nyilván figyelembe véve azt, hogy minden 
információt nem akarnak velünk megosztani, amit nem nagyon értek ebből a 
szempontból, hiszen végül is a támogatásunkat kérik ehhez a misszióhoz. Szerintem ez 
sokat segítene az ügyön.  

Itt senkinek nem lehet megkérdőjelezni az elkötelezettségét a Magyar 
Honvédség nemzetközi missziói iránt, azonban az a fajta még csak nem is titkolózás, 
hanem inkább ez az „úgy is átmegy, mert van kétharmadunk a parlamentben” attitűd 
szerintem nem segít. Hozzáteszem, nem csak ennél a missziónál, mert nyilván át fog 
menni, csak ez nem segíti azt a folyamatot, amely stabilitást jelentene a nemzetközi 
missziókban. Ugyanez a helyzet, és majd nyilván valamikor a bizottság elé kerül a 
TAKUBA misszió, ahol az általános vitában leginkább csak ledorongolást kaptunk, 
miközben mi felelősen szeretnénk ezekben a kérdésekben dönteni. 

Szerintem azt sem magyarázta meg a magyar kormány, hogy miért két év, nem 
gondolom, hogy azt is meg kell magyarázni, hogy ez miért egy év, ezt a döntést hozza a 
magyar Országgyűlés. Én ezért javasolnám ezt, és ez kellő idő ahhoz - gondolom, 
közben folyamatosan van elemző munka, hogy Magyarország és a Magyar Honvédség 
stratégiailag hosszabb távon ott marad-e ebben a küzdelemben vagy másfajta 
irányokat vesz. Látjuk ezt például a TAKUBA hadműveletnél, legalábbis feltételezem, 
hogy e mögött valami stratégia van, és nem ad hoc politikai döntések, mert azért az 
viszont nem jó sem a Magyar Honvédség, sem Magyarország szempontjából. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A lelkesedésemet az némiképpen csökkenti, hogy legutóbb 

a Honvédelmi Minisztériumba összehívott bizottsági egyeztetésre az ellenzéki 
képviselők egyike sem jött el, pedig egyébként ők kezdeményezték külön a honvédelmi 
miniszternél, hogy egy ilyet csináljon. Ettől még egyébként éppen lehet ilyet csinálni, 
ha eljönnek, eljönnek, ha nem, nem. (Dr. Vadai Ágnes: Én nem kezdeményeztem 
semmit!) Hát, a legutóbbi HM-egyeztetésre mindenkit elhívott a honvédelmi 
miniszter, pont ilyen bizottsági vitán hangzott el a kezdeményezés, hogy adjon 
tájékoztatást arról a kérdésről, amiben az egyeztetés volt, aztán nem jött el senki, ketten 
voltunk, a két párt, a KDNP meg a Fidesz. Csak azért mondom, hogy attól még lehet 
ilyeneket csinálni, csak a lelkesedést ez egy kicsit csökkenti.  

(Jelzésre:) Tessék! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: De amikor Irakban történt az 

incidens, és a minisztérium elhívta a bizottságot, jómagam is kezdeményeztem, hogy 
üljön össze a bizottság, akkor viszont jelen voltunk, mert az egy fontos kérdés volt.  

 
ELNÖK: Valóban. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: És most konkrétan erre 

szeretnék utalni, nem arra, hogy biodíszlet legyek a honvédelmi tárca jogalkotásában, 
mert azt nem szeretném. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Semmiképp sem szeretné senki se azt, hogy a képviselő asszony 

biodíszlet legyen (Dr. Vadai Ágnes: Ez remek!), remélem, a honvédelmi tárca éppúgy 
elkötelezett ebben, mint a bizottság. (Dr. Vadai Ágnes: Nem mindig látom!)  

Mindenesetre most csak arról az egy kérdésről van szó, hogy két évre vagy egy 
évre hosszabbítsuk meg egyébként a Magyar Honvédség részvételét ebben a 
misszióban. Csak úgy halkan jegyzem meg egyébként, hogy az a megjegyzése, hogy a 
Fidesz megváltoztatta volna a véleményét, ebben az ügyben azért nem lehetséges 
(Dr. Vadai Ágnes: Nem ebben!), mert a kezdetektől az a véleményünk ebben az 
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akcióban - egyébként az első biztonsági tanácsi határozat 2014-ben volt, de augusztus 
15-én már Fidesz-kormány volt -, azóta az az álláspontunk, hogy ebben a misszióban 
részt veszünk. 

Amire ön gondol, az az iraki háború. (Dr. Vadai Ágnes: Az is misszió volt!) Igen, 
igen, de tudja, mert az első és a második világháború is részben Oroszország területén 
zajlott, azért a kettőt nem szoktuk összekeverni. Mind a kettőben részt vettünk, ettől 
függetlenül mégis helyes, ha külön tárgyaljuk az első meg a második világháborút.  

A Szaddam Husszein Irakja ellen viselt háború egy másik katonai akció volt, 
mint az. Az egyébként nem alapult az ENSZ határozatán, és természetesen a Szaddam 
Husszein által képviselt Irak nem hívta be az amerikai koalíciót az ellene viselt 
háborúba. Itt az iraki kormány hívta be az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésében 
ezt a missziót, és ez 2014-ben vetődött fel először. Tehát biztos, hogy ebben nem 
változtattuk meg az álláspontunkat. Részletkérdés, csak a jegyzőkönyv kedvéért 
mondom, hogy ez nem így van. 

Egyébként meg hozzáteszem, hogy az meg a politikában a legtermészetesebb 
dolog, hogy ha a körülmények érdemben változnak, akkor egy politikai álláspont, ami 
valamikor jogos volt, lehet teljes mértékben megalapozatlan és képtelenség. Még jól 
emlékszem arra, hogy a DK felelős politikusa kiállt, és azt mondta, hogy a Jobbikkal, a 
nyilasokkal semmilyen együttműködés nem képzelhető el, aztán hogy, hogy nem, 
egyszer csak a nyilasokkal fogott össze a DK. Nincs ezzel probléma, csak azt akarom 
mondani, hogy az már csak előfordul a történelemben, hogy egyszer ez az álláspont, 
másszor meg az. Az a ritkább egyébként, ha mondjuk, közben semmilyen körülmény 
nem változott meg, mert a nyilasok éppúgy nyilasok, csak most szeretjük őket, 
korábban meg nem szerettük. Zárójel bezárva, én szeretnék visszatérni a határozati 
javaslatra, és értelemszerűen szavazni róla.  

(Jelzésre:) Öné a szó. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Akkor nem 

voltam pontos, elnök úr. Tehát nem erre a misszióra utaltam, hiszen ebben a 
misszióban valóban a kormánypártok folyamatosan igennel szavaztak a dologra, de 
volt korábban egy, az is misszió volt, tehát az is parlamenti felhatalmazáson alapult, és 
valóban… 

 
ELNÖK: Melyik? 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: 2002-ben, amikor az iraki… 
 
ELNÖK: Az iraki háború. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Igen, annak kapcsán a Fidesz 

akkor más álláspontot képviselt. Tehát abban teljesen igaza van önnek, és maximálisan 
osztom, hogy van olyan, hogy változik a politikai álláspont.  

A megjegyzésére, amit zárójelbe tett, csak zárójelben annyit szeretnék mondani, 
hogy szerintem, ha nyilasokat keres, akkor a szövetségesei környékén keresgesse a 
nyilasokat, a nácikat meg a szélsőjobbosokat, akik a budai Várból nézegetik a 
panorámát egy Orbán nevű idegenvezető kíséretében. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nem szeretném a vitának ezt a vonalát tovább vinni, de annyit 

szeretnék megjegyezni, hogy egyetlen megjegyzésével sem értek egyet, sőt ez jelentős 
mértékben sértő, de zárójel bezárva. Szeretném csak világossá tenni, hogy ezt 
visszautasítjuk: a Fidesznek nem voltak, nincsenek és nem is lesznek szélsőséges, náci 
vagy nyilas szövetségesei semmilyen szinten. 
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Tisztelt Bizottság! Van-e még valamilyen hozzászólás, kérdés, valami 
tisztáznivaló? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor a vita ezen szakaszát lezárom.  

Határozathozatalok 

Szeretnék rátérni egy szavazás után az utolsó szakaszra, de előbb meg kell 
kérdeznem, hogy a bizottság megállapítja-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelmények érvényesülését. Kérem, szavazzanak! Ki az, aki egyetért vele? 
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 6 igennel és 2 tartózkodás mellett ezt megállapítottuk, és a második 
szakaszt lezártuk. 

Miután módosító indítvány nincs, megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát. 
Kíván-e ebben valaki szólni a bizottság tagjai közül? (Senki sem jelentkezik.) 
Előterjesztő? 

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Nem. 
 
ELNÖK: Akkor kérdezem, egyetért-e a bizottság azzal, hogy lezárjuk a részletes 

vitát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett az utolsó szakaszt lezártuk.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és a döntésének megfelelően 
benyújtja-e a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett benyújtjuk a bizottsági jelentést. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és az uraknak a részvételt. (A meghívottak 
távoznak az ülésről. - Dargay Eszter, dr. Oravecz László, dr. Gergyeni Zoltán, 
dr. Szabó Ildikó és dr. Téglásy Péter bejönnek a terembe.) 

Tisztelt Bizottság! Üdvözlöm Dargay Eszter helyettes államtitkár asszonyt, 
Oravecz László főosztályvezető urat, Gergyeni Zoltán főosztályvezető urat, Szabó 
Ildikót, a Miniszterelnökség részéről, és Téglásy Péter igazgató urat. Köszönöm szépen.  

Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további 
megerősítését célzó intézkedésekről szóló T/17283. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! A 3. és egyben utolsó napirendi pontunk az egyes eljárások 
korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló T/17283. számú törvényjavaslat részletes vitája.  

Először az első szakaszt nyitom meg. Az első szakaszban meg kell állapítanunk, 
hogy az előterjesztés teljesíti-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeket. Először az előterjesztőnek adom meg a szót. 

 
DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő álláspontja szerint… 
 
ELNÖK: (Miközben dr. Harangozó Tamás távozni készül.) Egy pillanat! 

Tamás! Te el? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Igen, mert én elmondtam erről a 

törvényről a véleményemet, és nem kívánok főosztályvezetőkkel meg osztályvezetőkkel 
politikai vitát folytatni. 
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ELNÖK: Jó, jó, jó, köszönöm szépen.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Viszontlátásra! 
 
ELNÖK: Tamás! Csak annyit, hogy a hölgy helyettes államtitkár. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Helyettes államtitkár, bocsánat! 

Szakembernek tartom, nem politikusnak. (Dr. Harangozó Tamás távozik az ülésről.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tehát 

álláspontunk szerint, az előterjesztő álláspontja szerint a házszabály vonatkozó 
rendelkezéseinek a törvényjavaslat megfelel. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy hozzászólás a bizottság tagjai részéről? 

(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor lezárom a vita ezen szakaszát. 
Megkérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés megfelel a 

házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki azt mondja, hogy nem? (Szavazás.) 1 nem. A bizottság 
megállapította a megfelelést. 

A második szakaszra térünk át. Remélem, a futárpostában mindenki megkapta 
azt az előterjesztést, amely a bizottsági módosító javaslatot is tartalmazza.  

Tisztelt Bizottság! Kérdezem az előterjesztőt, miután nincs egyéb módosító, csak 
a bizottság által előterjesztett módosító szándék, hogy erről mi az álláspontja. 

 
DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő 

álláspontja szerint támogatni javasolt a módosító. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, akinek kérdése vagy hozzászólása van? 

(Jelzésre:) Alelnök asszonyé a szó. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Tulajdonképpen egyetértek 

Harangozó képviselő úrral, hogy ezeknek a kérdéseknek meg ennek a 
törvényjavaslatnak egy része politikai, de szeretném rögzíteni. 

Először is: a törvényjavaslat címe és tartalmának egy-két része semmiképpen 
sem, hogy mondjam, kompatibilis egymással, tehát ezt most rögzíthetjük. 
Nyilvánvalóan ez egy salátatörvény, ezt szeretném mondani. Nagyon-nagyon meg 
vagyok lepődve, és végtelenül szomorú vagyok, mert a Belügyminisztérium, még ha 
nem is értettünk mindig egyet szakmailag, ebben következetesen korrekt volt, és nem 
próbált elrejteni olyan javaslatokat salátatörvényben, amelyeknek semmi közük nincs 
a Belügyminisztérium tevékenységéhez, sokkal inkább egyéni érdekeket szolgálnak ki. 
Egy. 

Kettő. Ezt már egy korábbi belügyes törvényjavaslatnál is mondtam, és talán 
elnök úr is emlékszik rá, hogy a Belügyminisztériumra abszolút jellemző volt az, hogy 
precíz jogalkotási javaslatokkal jön ide, és ez most már a második alkalom, amikor azt 
látom - persze vannak itt ilyen jogtechnikai jellegű módosítások, amin önmagában 
meglepődöm, hiszen nyilvánvalóan alkalmaznak ott embereket, akik kodifikálni 
tudnak -, hogy nyelvhelyességi célú szövegpontosítások kerülnek be a bizottsági 
módosító javaslatba. Ez nem a Honvédelmi és rendészeti bizottságnak a dolga, hanem 
a Törvényalkotási bizottságé, és legutóbb is az elnök úr nagyon helyesen azt a döntést 
hozta, amikor a bizottságnak kellett egy ilyen módosítást megcsinálnia, hogy 
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fáradjanak át a Törvényalkotási bizottsághoz. Tehát nekem van sok szakmai vitám, de 
eddig egyébként ott a belügyben az volt a jellemző, hogy az ilyen módosító javaslatokat, 
ahol jogtechnikai pontosítás kellett, ami nyilván kodifikációs problémákat jelentett, 
illetve helyesírási hibákat, a Belügyminisztériumon belül megoldották. 

A politikai részét valóban - én már a helyettes államtitkárt is politikai szintnek 
tekintem a jelenlegi magyar kormányban, de nyilván nem fog arra válaszolni, úgyhogy 
szerintem felesleges, erről az általános vitában elmondtuk az álláspontunkat. A törvény 
egy része egészen biztosan nem a polgárok biztonságát megerősítő intézkedésekről 
szól, hanem sokkal inkább a jelen legi kormányhoz köthető személyek hatalmának 
bebetonozását vagy jólétét szolgáló intézkedésről van szó, továbbá újabb elvonásokat 
jelent, gazdasági, önállósági, hatásköri elvonásokat jelent, ami nyilván nem fogja 
szolgálni a magyar polgárokat, ellenben szolgálni fogja, mondjuk, a 
magánegészségügyet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás, tisztelt bizottság? (Senki 

sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor én csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy 
félreértése az államigazgatásnak az, ha valaki azt gondolja, hogy a különböző felelős 
döntéshozók hatáskörének változása valami személyes boldogulást szolgál. Szerintem 
a személyes boldogulást mást szolgálja, biztosan nem a hatáskör szűkülése vagy 
bővülése.  

Egy kétségtelen: létrejött egy olyan hatóság, ez a Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága, amelynek most a feladatkörébe, a felügyeleti vagy tevékenységi 
körébe, felhatalmazásába olyan területek is bekerülnek, amelyek korábban máshol 
voltak. Én azt gondolom, hogy például a bányászati tevékenységet tekintve ez 
kifejezetten stimmel azzal, hogy „az egyes eljárások korszerűsítése és a polgárok 
biztonságának további megerősítése” című kitűzött célt teljesítse, ismervén egyébként 
a korábbi bányászati hatóságnak a működését, azt, hogy milyen végtelenül nehézkes és 
körülményes volt egyébként nem magyar államcélok érdekében, hanem nehezen 
beazonosítható célok érdekében a tevékenysége. Tehát azt, hogy ezt megpróbáljuk 
valamilyen módon áttenni egy másik hatóságra, amelynek a szemlélete jelentős 
mértékben eltér ettől, én abszolút támogathatónak tartom.  

Valóban, vannak itt is nyelvhelyességi problémák, most egybeírjuk vagy 
különírjuk, ezt nem tartom különösebben jelentősnek, de ettől függetlenül, túl az 
állami szervezetek hatásköri megoszlásán, ennek a javaslatnak valóban az a célja, hogy 
egyrészt korszerűsítsük az egyes eljárásokat, és próbáljuk meg valamilyen módon ezt 
ilyen polgárbarátabbá tenni, mert tényleg a bányászati ügyekben, mondom még 
egyszer, ami a mostani hatósági felfogás volt, az teljes tévedése annak, hogy mi 
szolgálja a magyar állam érdekét és mi nem. 

Tisztelt Bizottság! (Dr. Vadai Ágnes jelzésére:) Természetesen megadom még a 
szót. Van-e olyan, aki még első körben kíván szólni? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 
akkor a második körben parancsoljon! 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Nekem valamiért nem a bányászat jutott itt eszembe, de köszönöm szépen, elnök úr, 
hogy rávilágított arra, hogy mit is jelent az, amikor a rokoni segítségnyújtás törvényi 
szintű szabályozása történik meg ma Magyarországon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Attól félek, hogy ebben sem értünk egyet. Semmifajta ilyen ügyről 

nincsen szó, ellenben az, hogy a bányatelkek létesítése, az arra kapható kutatási 
engedély, azoknak a jogoknak a feléledése ma Magyarországon hogyan van 
szabályozva, az kimutathatóan tévedésen alapul. Nem egy-két olyan ügy van egyébként 
most már a Kúria előtt is, ahol egyes vállalkozók - miközben a magyar államnak az 
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lenne az érdeke egyébként, hogy a föld mélyének kincsét a magyar nemzet javára 
hasznosítsa (Dr. Vadai Ágnes: Ez igaz!) a magyar állam által szervezett körülmények 
között, ugye, nincs bányavállalkozó, aki ne fizetne bányajáradékot meg adókat -, egyes 
bányavállalkozók csak azért, hogy a konkurenciát blokkolják, tíz évig képesek blokkolni 
egy-egy bányatelek hasznosítását, és ez nyilvánvalóan nem jó. 

Tisztelt Bizottság! Kíván-e még valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, 
akkor a vita ezen részét lezárom. 

Határozathozatalok 

Kérdezem a bizottságot, hogy egyetért-e a bizottság által benyújtandó módosító 
javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 6 igen és 1 nem 
szavazattal a bizottság a javaslatot elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Most megnyitom a vita utolsó szakaszát. Kérdezem a 
bizottságot, hogy benyújtja-e döntésünknek megfelelően a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem 
ért egyet? (Szavazás.) 1 nem. A bizottság ezt benyújtja.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát. 
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem? (Szavazás.) 6 igen és 1 nem szavazattal a részletes vitát is 
lezártuk. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem végül, hogy elfogadjuk-e és a döntéseinknek 
megfelelően benyújtjuk-e a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen. Ki nem? (Szavazás.) 6 igen és 1 nem szavazattal 
benyújtjuk. 

Tisztelt Bizottság! Így a napirendi pontok végére értünk. Köszönöm szépen a 
megjelenést, befejeztük a bizottsági ülést.  

A következő alkalommal már a belügyminiszer urat hallgatjuk meg; itt jegyzem 
meg, hogy két részletben annak megfelelően, amiről beszéltünk: az első zárt ülés, a 
második pedig nyílt ülés. 10 órakor lesz. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Minden jót! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 51 perc) 

  Kósa Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


