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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
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Napirendi javaslat 
 
 

1/a. Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar 
katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (J/10403. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 
1/b. Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar 

katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  
 
Meghívottak: 
Honvédelmi Minisztérium képviselői 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Elnököl: Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Jámbor Nándor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Bíró Márk (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Juhász Ferenc (MSZP) Iváncsik Imrének (MSZP)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz) megérkezéséig Tóth Gábornak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) 
  

Megjelentek  

Dr. Balogh András József alezredes, a jogi főosztály vezetője (Honvédelmi 
Minisztérium) 
Nyulász Viktória (Honvédelmi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 22 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat. Az elnök úr megkért, hogy a mai ülést vezessem le.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Elsőként a határozatképesség megállapítására kerül sor. 
(Básthy Tamás megérkezik az ülésre.) Tíz fő jelen van, pontosabban már tizenegy fő jelen 
van, öten adtak helyettesítési megbízást: Bíró Márkot Farkas Zoltán képviselő úr, dr. Simon 
Miklóst Tóth Gábor képviselő úr, Kocsis Máté elnök urat jómagam, Mátrai Mártát Menczer 
Erzsébet képviselő asszony, Juhász Ferencet Iváncsik alelnök úr helyettesíti - Básthy Tamás 
alelnök urat is köszöntöm -, így most már bőven határozatképesek vagyunk.  

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest változás 
nincs. Kérdezem, hogy ki az, aki a javaslattal egyetért. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangú. Köszönöm szépen.  

Az Európai Unió Mali Kiképz ő Műveletében („EUTM Mali”) történ ő magyar 
katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (J/10403.) (Általános vita) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

Tisztelt Bizottság! Rátérnénk akkor a napirendi pontok megtárgyalására. Köszönteném 
körünkben a Honvédelmi Minisztériumból Dankó István közigazgatási államtitkár urat, dr. 
Balogh András József alezredes urat, a jogi főosztályról, és majd a hölgyet megtudjuk, hogy 
ki ő, mert nálam Kelemen Tas van jelezve. 

Első helyen kijelölt bizottságként a beszámoló általános vitára való alkalmasságáról, 
valamint az elfogadó határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. 

Röviden megadnám a szót az államtitkár úrnak, utána pedig kérdésekre van lehetőség. 
Államtitkár úr, öné a szó.  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném bemutatni a kolleganőt, ő Nyulász Viktória. 
Kelemen Tas megbetegedett, ma reggel derült ki, így sajnos nem tud részt venni az ülésen. 

Köszönöm szépen a szót, nem nagyon szeretném igénybe venni a tisztelt bizottság 
idejét. A napirenden szereplő beszámoló az „EUTM Mali”, az Európai Unió által vezetett 
kiképző misszióval kapcsolatos magyar részvételről szól. Ennek rövid lényege az, hogy az 
Európai Unió Tanácsa február 18-án úgy határozott, hogy elindítja magát a missziót - 
meglehetősen hosszas polemizálás után -, és kérte a korábban felajánlást tett nemzeteket, 
hogy gyakorlatilag azonnal küldjék ki a felajánlott erőket, illetve azoknak egy részét. Ennek 
megfelelően a kormánynak soron kívül kellett döntést hoznia a magyar felajánlás közjogi 
engedélyét jelentő kormányhatározatról, illetve nyilván mindenféle egyéb szükséges 
körülményről.  

A kormány ennek megfelelően az 1106/2013. számú kormányhatározatban 
engedélyezte, hogy a Magyar Honvédség állományába tartozó legfeljebb tizenöt fő a misszió 
mandátumának végéig, de legfeljebb tizenöt hónapig részt vegyen a feladatrendszerben. A 
gyakorlatban nem tizenöt, hanem csak tíz fő kiküldésére kerül sor, illetve ez már folyamatban 
is van azóta. A tizenöt fős keret egy ilyen biztonsági tartalékot jelentett, ha netán még az EU 
bármilyen egyéb plusz létszámigénnyel járó közreműködést kért volna tőlünk, akkor azt 
tudjuk teljesíteni. Ez egy kiképző misszió, megfelelő katonai, szakmai, kiképző képességgel 
rendelkező katonák kiküldéséről van szó, és hangsúlyozom, legfeljebb tizenöt hónapos 
időtartamban.  
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A misszió tervezett célja alapvetően az, hogy körülbelül 2500 mali katonát 
kiképezzenek a helyszínen meglévő alkotmányos rend védelme érdekében, és az Európai 
Unió erre tekintettel hozta meg a felkérésre vonatkozó döntéseit. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem, hogy a képviselőtársaim közül 

kinek van kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. 
Szavazást rendelnék el. Kérdezem, hogy ki az, aki a J/10403. számú beszámolót 

általános vitára alkalmasnak találja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 16 igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. 16 igen és 1 nem szavazattal bizottságunk 
általános vitára alkalmasnak találta. 

Az Európai Unió Mali Kiképz ő Műveletében („EUTM Mali”) történ ő magyar 
katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… 
szám) (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Külön kell szavaznunk a benyújtott elfogadó határozatról is. Kérdezem, hogy ki 
támogatja az elfogadó javaslat benyújtását. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem szavazattal gyakorlatilag a bizottságunk támogatta, általános vitára 
alkalmasnak találta a beszámolót és az arról szóló határozati javaslatot is. 

Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy ajánlásunkat szóban terjesszük a tisztelt Ház elé. 
Kérdezem, hogy van-e valaki, aki vállalja. Vélhetően a jövő hét utáni héten lesz. (Jelzésre:) 
Ágh Péter képviselő úr, tökéletes.  

Köszönöm szépen a minisztérium részéről, a napirendi pontot lezárom.  
Az egyebekben megadnám Iváncsik Imre alelnök úrnak a szót. 
 
IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 

Úr! Azt szeretném megkérdezni - az előző ülésen szó volt arról, hogy az ünnepek alatti 
közlekedési káosszal, hóhelyzettel, katasztrófa-elhárítási ügyekkel kapcsolatban a 
belügyminiszter úr készít egy jelentést -, hogy mikor lehet megismerni a jelentést, és mikor 
tárgyalja várhatóan a testület a jelentést. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tájékoztatás úgy szól, hogy a héten meg fogja tárgyalni 

a kormány, és vélhetően a soron következő honvédelmi bizottsági ülésen lehet tárgyalni - a 
húsvét utáni időszakra gondoltam. Gondolom, az elnök úrral még úgyis lehet egyeztetni, hogy 
mikor tűzzük napirendre. Köszönöm szépen.  

Van-e még valakinek hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 29 perc) 

 

Csampa Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


