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3.  Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, 
valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. 
évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat  
(T/17054. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
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aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri 
Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia 
beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány 
jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt 
megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri 
Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek 
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6.  A Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között 
levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és 
Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló 
Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! A Törvényalkotási bizottság ülését megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítési rendet: Horváth Lászlót dr. Bajkai István, Dunai 
Mónikát dr. Salacz László, Nagy Csabát dr. Tapolczai Gergely, Törő Gábort dr. Aradszki 
András, dr. Kerényi Jánost Mátrai Márta, Bóna Zoltánt dr. Budai Gyula, Nyitrai Zsoltot 
Ovádi Péter, Ágh Pétert Farkas Flórián, Arató Gergelyt Hajdu László, Herczeg Tamást 
Balla György helyettesíti. Megállapítom ennek alapján, hogy mai ülésünk 
határozatképes.  

A napirend elfogadásáról történő szavazást megelőzően, javaslom, hogy az 
ülésteremben kialakított új szavazórendszer megismerése és ellenőrzése érdekében 
kerüljön sor egy próbaszavazásra. Az önök előtt található kijelzőn az „igen”, „nem” vagy 
„tartózkodik” felirat, tehát nem a köröcske, hanem a felirat megérintésével tessenek 
megpróbálni szavazni! (Bangóné Borbély Ildikó: De itt nincs olyan!) Még nincs olyan, 
de lesz! Hogyne! (Derültség.) Most! Mondjuk, az igent nyomjuk meg! Vagy 
bármelyiket, teljesen mindegy. (Próbaszavazás. Igen: 25; tartózkodik: 2. ) 2-en 
tartózkodtak, 25-en pedig igennel szavaztak. Remek! Akkor mindenki érti, 
mindenkinek működik. Nagyszerű! Köszönöm szépen.  

Most következik mai ülésünk napirendjének elfogadása. Tájékoztatom a tisztelt 
bizottságot, hogy mai ülésünkön a Törvényalkotási bizottság eljárásának 
kezdeményezése hiányában nem kerül sor a 2. napirendi pontként jelzett, az egyes 
közjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/17147. számú törvényjavaslat 
tárgyalására. Kérdezem önöket, hogy ezzel a módosítással elfogadják-e a napirendi 
javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 28 egyhangú igen szavazattal a mai napirendünket 
elfogadtuk. 

A Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, 
szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik 
vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/17143. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik 1. napirendi pontunk, T/17143. számon a Magyarország 
Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. Előterjesztő a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium, képviseletében köszöntöm dr. Balogh Csaba 
államtitkár urat.  

A módosító javaslatok körében a Külügyi bizottság /2. sorszámon 3 pont 
terjedelemben nyújtott be módosító indítványt. TAB saját módosítási szándék nem 
érkezett.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról.  

 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány támogatja a módosító 
javaslatot.  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Hozzászólási szándékot… (Nem 
érkezik jelzés.) nem látok. A vitát ezért lezárom.  

Most szavazni fogunk. Először a háttéranyagról, amit a kormány - mint 
hallották - támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyagot 34 egyhangú igen 
szavazattal támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 34 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta.  

Javaslom kézfelemeléssel Héjj Dávid Ádámot bizottsági előadónak kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség.  

Kisebbségi előadó bejelentésére… (Nem érkezik jelzés.) nem kerül sor.  
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm államtitkár úrnak a megjelenést.  

Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik 
módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló T/17054. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik 2. napirendi pontunk, T/17054. számon az egyes belügyi 
tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és 
biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. A határozati házszabály 46. §-a 
alapján folyik a bizottság eljárása. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz. Előterjesztője a Belügyminisztérium, képviseletében köszöntöm dr. Felkai 
László államtitkár urat.  

A módosító javaslatok körében egyedül a háttéranyagban megtalálható 
honvédelmi és rendészeti bizottsági, 6 pont terjedelmű, /2. sorszámú javaslatról tudok 
beszámolni, TAB saját módosítási szándék nem érkezett.  

Az előterjesztő korábban úgy nyilatkozott, hogy egyetért a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal, mégis megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e 
esetleg ezzel kapcsolatban pontosító észrevételt tenni. Parancsoljon! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. A háttéranyagot támogatom, és egy technikai kiegészítő javaslatom lenne: 
a 3. pontban szerepel a katasztrófavédelmi törvény 80. § j) pontjára való utalás, és a 
j) pont után egy pont szerepel, a pont helyett nyelvhelyességi szempontból egy vesszőt 
javaslok.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nem. A vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk először a háttéranyag 3. pontjáról az elhangzott szóbeli 
pontosító javaslat szerinti változtatással, tehát pont helyett vessző, vagyis vesszőcske 
legyen. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag 3. pontját 25 igen szavazattal, 4 nem szavazat 
ellenében, 3 tartózkodás mellett az elhangzott szóbeli pontosító javaslat szerinti 
változtatással tartotta fenn. 
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Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk. Értelemszerű a kormány 
támogatása e tekintetben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen szavazattal, 7 nem szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Javaslom Héjj Dávid Ádámot bizottsági előadónak kijelölni. (Szavazás.) 
Látható többség.  

Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót állítani? (Senki sem jelentkezik.) 
Láthatóan nem kíván. 

A napirendi pontot lezárom és megköszönöm államtitkár úrnak a megjelenést. 

A TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló H/17144. számú határozati javaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most áttérünk a 3. napirendi pontra, a H/17144. számú, a TAKUBA alkalmi harci 
kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló határozati javaslat kerül 
napirendre. A házszabály 46. §-a alapján járunk el, és a határozati javaslat 
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata 
szükséges. Előterjesztő a Honvédelmi Minisztérium, képviseletében köszöntjük… 

 
DR. KOROM RENÁTA helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Dr. 

Korom Renáta helyettes államtitkár. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézését kérem, államtitkár asszony, de hirtelen 

nem ugrott be a kedves neve, és Vidoven államtitkár volt itt nekem jelezve. És 
köszöntöm dr. Udvardi Endre ezredes urat.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
részéről két pontban vannak előttünk, TAB saját módosítási szándék nem érkezett. 
Kérem államtitkár asszonyt, hogy szíveskedjék nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban. 

 
DR. KOROM RENÁTA helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm. A két pontból álló háttéranyagot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Nem 

látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagról szavazunk. A kormány támogatja. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 33 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 35 egyhangú 

igen szavazattal támogatta. 
Bizottsági előadónak javaslom Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat kijelölni. 

(Szavazás.) Látható többség.  
Kisebbségi előadót nyilván nem állít az ellenzék. A napirendi pontot lezárom. 
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A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya 
között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében 
Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. 
március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia 
Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a 
Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében 
Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának 
szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt 
megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a 
Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA-erők nem francia 
erői jogállásának szabályozásáról szóló kiegészítő jegyzőkönyvhöz 
elfogadó nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 
T/17145. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a 4. napirendi pontunk, amely egy kissé hosszú címet visel, de 
kénytelen vagyok a jegyzőkönyv számára ismertetni: a T/17145. számú, a Francia 
Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő 
Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi 
szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a 
Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-
övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia 
katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben 
aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri 
Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA-erők nem francia erőinek jogállása 
szabályozásáról szóló kiegészítő jegyzőkönyvhöz elfogadó nyilatkozattal történő 
csatlakozás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. Meg is volnánk a címmel. A bizottság 
eljárása a házszabály 46. §-a alapján zajlik. Az előterjesztő ismételten a Honvédelmi 
Minisztérium.  

Módosító javaslatot 2. sorszámon a Külügyi bizottság egy pont terjedelemben 
terjesztett elő, TAB módosítási szándék nem érkezett. Kérem államtitkár asszonyt, 
szíveskedjék a bizottsági módosítóról kifejteni az álláspontját. 

 
DR. KOROM RENÁTA helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm. Az egy pontból álló háttéranyagot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Senki 

sem jelentkezik.) Senki sem. A vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazunk. Először a háttéranyagról, melyet a kormány támogat. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 36 egyhangú igen szavazattal támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 36 egyhangú 

igen szavazattal elfogadta. 
Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat javaslom. 

(Szavazás.) Látható többség.  
Kisebbségi előadó nem kerül kijelölésre. A napirendi pontot lezárom. 

A Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya 
között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban, 2013. 
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március 7-én és Kouloubában, 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL 
erők jogállásáról szóló megállapodáshoz kapcsolódó, a francia 
TAKUBA-erők nem francia erői jogállásának szabályozásáról szóló 
kiegészítő jegyzőkönyvhöz elfogadó nyilatkozattal történő 
csatlakozás kihirdetéséről szóló T/17146. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 5. napirendi pont, amely a szintén költői, a T/17146. számon 
a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás 
formájában létrehozott, Bamakóban, 2013. március 7-én és Kouloubában, 2013. 
március 8-án aláírt, a SERVAL-erők jogállásáról szóló megállapodáshoz kapcsolódó, a 
Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA-
erők nem francia erői jogállásának szabályozásáról szóló kiegészítő jegyzőkönyvhöz 
elfogadó nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. 
Tisztelt Bizottság! Eljárásunk a házszabály 46. §-a alapján folyik. Az előterjesztő a 
Honvédelmi Minisztérium, a képviseletében jelenlévőket már üdvözöltem.  

A Külügyi bizottság a háttéranyagban egy pont terjedelmű módosító javaslatot 
terjesztett elő, TAB saját módosítási szándék nem érkezett. Kérem államtitkár 
asszonyt, szíveskedjék a bizottsági módosító javaslatról nyilatkozni. 

 
DR. KOROM RENÁTA helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm. Az egy pontból álló háttéranyagot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Dudás Róbert 

képviselő úr kért szót. Parancsoljon!  

Hozzászólás és határozathozatalok 

DUDÁS RÓBERT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Államtitkár Asszony! Az általános vitában kifejtettem frakciónk véleményét a 
misszióval kapcsolatosan. Ott is elmondtam, és itt is szeretném megerősíteni, hogy 
támogatásunkról biztosítjuk.  

Ugyanakkor viszont számos kérdés is felmerült a vita kapcsán. Államtitkár úr 
azt a választ adta akkor, hogy a Honvédelmi bizottság ülését össze fogja hívni, és egy 
zárt ülés keretében válaszolja majd meg ezeket a kérdéseket. Tudomásom szerint ez a 
zárt ülés vagy most is zajlik, vagy már véget ért, nem tudom, de tisztelettel kérdezem, 
hogy az ott felmerült kérdéseket… És egyébként több frakció részéről is voltak 
kérdések, egyet említek csak: van-e valamilyen tervük arra vonatkozóan, hogy milyen 
költségkeretet kell erre a misszióra biztosítani, meddig tarthat ez a misszió? Tudom, 
hogy ezt nem lehet úgy behatárolni, hogy pontosan mely év, mely hónap mely napjáig, 
de mégis, vannak-e a szakértőknek erre vonatkozó adatai? Illetve kérdezem, hogy ezt 
most megtudhatjuk-e mi itt ezen a nyílt ülésen. Köszönöm szépen. (Közbeszólások a 
kormánypártok oldaláról: Nem.) 

 
ELNÖK: Én válaszolhatok a képviselő úrnak államtitkár asszony helyett: nem. 

Azért van zárt ülés. Óhajtja kiegészíteni, államtitkár asszony? 
 
DR. KOROM RENÁTA helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Nem 

kívánom. Ezt szerettem volna elmondani, hogy zárt ülésen tudunk csak erről 
tájékoztatást adni, ami jelenleg is folyamatban van. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez nem akadálya a mi eljárásunknak. További 

hozzászólási szándékot… (Nincs jelentkező.) nem látok, ezért a vitát lezárom.  
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Először a háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyagot 35 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 35 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádám képviselő urat javaslom megválasztani. 

(Szavazás.)  
Megkérdezem, hogy kisebbségi előadó állítására sor kerül-e. (Nincs jelentkező.) 

Nem kíván az ellenzék kisebbségi előadót állítani. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Napirendi pontjaink végére értünk. Megköszönve 
munkájukat az ülést berekesztem. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 25 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Bihariné Zsebők Erika, dr. Lestár Éva és Podmaniczki 
Ildikó 


