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Napirendi javaslat  
 
1. A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az 

államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/10397. szám)   
(Általános vita) 

 
2.a)  Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar 

katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (J/10403. szám)  
(Általános vita) 

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

katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/10539. szám)  
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa) 
(Általános vita)  

 
3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) alelnök  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Siklósi Péter helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) 
 

Megjelentek  
Szabó István főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Rákos Attila szakmai tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 04 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Vejkey képviselő úr helyettesíti Kalmár képviselő urat és jómagam helyettesítem 
Nagy Gábor alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban elküldött napirendi ponthoz 
kiegészíteni való van-e. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

A Magyarország kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között az 
államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló keretmegállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/10397. szám); (Általános vita) 

Első napirendi pontunkban Magyarország kormánya és a Szlovén Köztársaság 
kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló 
keretmegállapodás kihirdetéséről szóló T/10397. számú törvényjavaslat általános vitája 
szerepel. Ehhez a napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm Völner Pál államtitkár 
urat, Szabó István főosztályvezető urat, és ha jó az információm, Rákos Attila szakmai 
tanácsadót. Kérem az államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze a törvényjavaslatot és ezt 
követően, csak jelzem, a bizottság részéről előadót kell állítani a mai napra. Kérem, mindenki 
gondolja végig, hogy a bizottság álláspontját ismertetné-e a mai nap folyamán. 

Államtitkár úr, öné a szó! 
 

Völner Pál tájékoztatója 
VÖLNER PÁL infrastruktúráért felelős államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A kormányzat erőfeszítéseket tesz arra, hogy 
valamennyi határos állammal keretmegállapodásokat kössön annak érdekében, hogy ne 
kelljen minden egyes határkapcsolat létesítésénél külön egyezményt kötni. Tudjuk, a szlovák 
féllel már egy átfogó keretmegállapodáson túl vagyunk, hiszen a bizottság is támogatta annak 
idején ezt a megállapodást. Ebbe a sorba illeszkedik ez a szlovén keretegyezmény is, ott 
próbáljuk az 1920 előtti közlekedési kapcsolatokat maradéktalanul helyreállítani. 

 

Az elnök kérdése 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Bizottság! Kérdés van-e? (Senki 

sem jelentkezik.)  
Nekem egy rövid kérdésem lenne. Engedje meg, államtitkár úr, hogy elmondjam, bár 

nem biztos, hogy pont ehhez a keretmegállapodáshoz illeszkedik, csak a szlovén tárgyalásaink 
folyamán többször felvetették a felsőszölnöki utat Magyarországon. Mi ezzel a helyzet? 

 
VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A Felsőszölnök-

Kétvölgy út kivitelezési munkái folynak. Most nem néztem meg a konkrét heti jelentést, de az 
idei évben el kell készülnie. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm.  
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Csóti képviselő úr!  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Bocsánat! Majd később, amikor feltetted a kérdést az 

előadóra vonatkozóan. 
 

Határozathozatal 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, miután úgy tűnik, több kérdés nincs, ki 

támogatja a T/10397. számú törvényjavaslatot általános vitára. (Szavazás. – Dr. Nagy Gábor 
Tamás megérkezik.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Előadót kell állítanunk. Csóti képviselő úr jelezte, hogy szívesen vállalja a bizottság 
nevében, hogy ismertesse az álláspontunkat. Ki támogatja ebben a képviselő urat? (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Államtitkár úr, főosztályvezető úr, köszönöm szépen. További szép napot kívánok 
önöknek. (A meghívottak elhagyják a termet.) 

Az Európai Unió Mai Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történ ő magyar 
katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (J/10403. szám); (Általános vita) 

Az Európai Unió Mali Kiképz ő Műveletében („EUTM Mali”) történ ő magyar 
katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/10539. szám); (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa); (Általános 
vita) 

A második napirendi pontunkban az Európai Unió Mali Kiképző Műveletben történő 
magyar katonai szerepvállalásról szóló J/10403. számú beszámoló általános vitája és a 
beszámoló elfogadásáról szóló H/10539. számú országgyűlési határozati javaslat általános 
vitája. Javaslom, hogy együttesen folytassuk le a vitát, hiszen ez egybetartozik és a 
bizottságunk március 5-én, egy hónappal ezelőtt részletes tájékoztatást kapott a Mali ügyről. 
Természetesen a mai napirendi pont ettől független, hiszen a jelentésről és a határozati 
javaslatról kell döntenünk. Köszöntöm Siklósi Péter helyettes államtitkár urat a Honvédelmi 
Minisztériumból. Államtitkár úr, egy rövid kiegészítést kérünk a jelentéshez és a határozati 
javaslathoz. 

 

Siklósi Péter szóbeli kiegészítése 
SIKLÓSI PÉTER védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes 

államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az Európai 
Unió 2013. január 17-én döntött arról, hogy Maliban egy kiképző műveletet fog indítani és 
február 18-án az Európai Tanács úgy határozott, hogy „EUTM - tehát EU Training Mission – 
Mali” keretében elindulhat a művelet, bár akkor még voltak részleges képességhiányok.  

Az Alaptörvény 47. cikkének (3) bekezdése értelmében a Magyar Honvédségnek az 
Európai Unió, illetve a NATO műveleteiben történő részvételéről a kormány dönt. A kormány 
az 1106/2013. számú kormányhatározatban március 7-én engedélyezte a Magyar Honvédség 
állományába tartozó, legfeljebb 15 fő feladatellátását az „EUTM Mali” műveletben 
meghatározott ideig, de legfeljebb 15 hónap időtartamban. A kormány ezzel is kifejezi az 
Európai Unió alapdokumentumaiban rögzített vállalkozásokhoz való hozzájárulást. Ez 
összhangban van Magyarország külpolitikai célkitűzéseivel, illetve Magyarország 
biztonságpolitikájával. A jelen beszámoló, amely önök előtt fekszik, az Alaptörvény 47. cikke 
(4) bekezdésének, a kormány kötelezettségét leíró pontnak tesz eleget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ez a jelentés része, a határozati javaslatot pedig a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság terjesztette a bizottságunk elé. Ők nincsenek jelen, ezt 
előre jelezték, de nem is szükséges, az általános vitára alkalmasságról döntésnél ez nem 
akadály.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés. (Németh Zsolt jelentkezik.) Németh 
képviselő úr! 

 

Hozzászólások 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr! Nem fogok meglepetést 

okozni, amikor azt mondom, hogy mi nem gondoljuk, hogy magyar külpolitikai és 
biztonságpolitikai érdek lenne, hogy részt vegyünk ebben a misszióban is.  

Pár nap híján ma van a tízéves évfordulója az iraki háborúnak. Sem az iraki, sem az 
afganisztáni háború sem Iraknak, sem Afganisztánnak nem hozott fejlődést, nem hozott jót. 
Vita van a NATO-n belül az afganisztáni kivonuláshoz közeledve, hogy valójában megérte-e 
az afganisztáni háború, az invázió ezt a véráldozatot, ezt a töméntelen mennyiségű költséget, 
amit ráfordítottak a nyugati hatalmak és auxiliáris haderőként mi is. Ugyanezt gondoljuk erről 
a misszióról is. Főként francia érdekeket látunk mögötte, és nem látjuk, hogy magyar nemzeti 
érdekek érvényesülnének ebben és nem értünk egyet azzal, hogy magyar katonákat, ha csak 
10 főről is beszélünk, kell az észak-afrikai országba küldenünk.  

Azt szeretném megkérdezni a helyettes államtitkár úrtól, hogy az adófizetőknek 
körülbelül mennyibe kerül ez a misszió. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További kérdés? (Dr. Daher Pierre jelentkezik.) Daher képviselő úr! 
 
DR. DAHER PIERRE (Fidesz): Ugyanaz a kérdésem: ez a magyar biztonsági politika 

érdeke? Maliban ki ellen harcolunk, ki ellen képezünk? Bin Laden emberei ellen? Szíriában 
nem támogattuk. Ugyanazok az emberek, akik Maliban harcolnak, a szíriai rezsim mellett 
harcolnak. Kettős játék, játszanak a franciák, az angolok és mi ezt támogatjuk. Nem értem. Ha 
a franciák érdekei vannak Maliban a nyersanyag miatt, amit onnan visznek, akkor nekünk 
kellene védeni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

államtitkár úr, parancsoljon! 
 

Siklósi Péter válaszadása 
SIKLÓSI PÉTER helyettes államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Mennyibe kerül a művelet? Az idei évben, tehát a kormány döntése után hátralévő tíz 
és fél hónapban összesen 555 millió forint van tervezve a művelet végrehajtására. Meglátjuk, 
hogy a végeredmény mennyi lesz, mert ezt előre csak hozzávetőlegesen lehet tervezni. 

Ha jól értettem, az volt a másik kérdés, hogy ha Maliban igen, akkor Szíriában miért 
nem harcolunk, vagy harcol a Nyugat - most mindegy, hogy melyik szervezete képében - az 
iszlám fundamentalizmuson alapuló szélsőséges ideológiák, illetve az ezt zászlójukra tűző 
terrorszervezetek ellen. Azért, mert ehhez egy nemzetközi konszenzusra van szükség. 
Maliban ENSZ felhatalmazás létezik. Már a SERVAL műveletet, amely egy egyoldalú francia 
művelet volt, nyilatkozatban támogatta az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Az AFISMA műveletet, 
amely a nyugat-afrikai vagy afrikai országok művelete, ENSZ BT határozat támogatja. Az 
AFISMA művelet át fog alakulni majd egy ENSZ stabilizációs műveletté, ezt az 
értelemszerűen ENSZ műveletet csak akkor lehet elkezdeni, ha ENSZ BT döntés van, illetve 
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adott esetben majd a SERVAL művelet is átalakulhat egy másik ENSZ műveletté. Ehhez is 
ENSZ BT döntés lesz. Ezzel szemben a szíriai helyzettel kapcsolatban jelen pillanatban 
nincsenek meg annak a feltételei, hogy egyetértésre jusson az ENSZ Biztonsági Tanácsa. 
Magyarország ennek nem tagja, hogy úgy mondjam, az érdekérvényesítő vagy a befolyásoló 
képessége nem terjed odáig, hogy ENSZ BT tagokat vagy állandó tagokat meg tudjon győzni 
erről vagy arról. Abban az esetben, ha erről lesz valamilyen ENSZ Biztonság Tanácsi 
határozat, nyilvánvalóan a megfelelő szervek, az EU, a NATO, akármi, meg fogják hozni a 
megfelelő döntéseket és adott esetben egy művelet kezdődhet. Én ezzel semmit nem akarnék 
megelőlegezni, mert jelen pillanatban ilyennek a tervezése tudtommal nem folyik.  

 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, kérdezem a bizottságot – két 

részletben kell szavaznunk – ki támogatja a J/10403. számú beszámolót. (Szavazás.) 
Tizennégy igen szavazat. Nem? (Szavazás.) Két nem szavazat. A bizottság a jelentést 
támogatta. 

A határozati javaslatot H/10539. számon ki támogatja? (Szavazás.) Tizennégy igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazattal a bizottság támogatta.  

Előadót kell állítanunk. Gruber Attila képviselő úr jelezte, hogy a többségi véleményt 
ismertetné, és kisebbségi véleményt ismertetne Németh képviselő úr, ahogy kiveszem a 
bólogatásokból. Tehát kérdezem, ki támogatja Gruber képviselő urat, hogy a többségi 
álláspontot képviselje. (Szavazás.) Egyhangú. 

Ki támogatja, hogy Németh képviselő úr elmondja a kisebbségi véleményt. 
(Szavazás.) Egyhangú. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pontunkat lezártuk.  
De mielőtt még Siklósi államtitkár úr elmenne, tájékoztatom a bizottságot, hogy 

holnap a bizottság kihelyezett ülésen fog részt venni a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálatnál, különösen külföldi katonai szerepvállalásokról fogunk meghallgatni 
tájékoztatót. 9 óra 45 perckor indulnánk innen, akkor van gyülekezés a VII-es kapu környékén 
és busszal el tudnánk menni, körülbelül 10 órára odaérnénk. Csak szerettem volna, hogy az 
államtitkár úr is hallja, hogy ebben az ügyben még további tájékoztatókat fogunk 
meghallgatni a holnapi nap folyamán. 

Köszönöm szépen államtitkár úr és további szép napot kívánok. (Siklósi Péter: 
Köszönöm. Viszontlátásra! - Elhagyja a termet.) 

Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk az egyebek. Gyorsan elmondanék néhány programot. 
Jövő héten, ha hétfőn nem kell ülnünk, csak kedden lesz ülésünk, tehát 16-án, kedden 11 
órakor. Az Információs Hivatal általános külpolitikai tájékoztatóját hallgatjuk meg.  

14 órakor lesz egy külügyminisztériumi egyeztetés nem bizottsági ülés formájában, az 
azt követő szerdai nap a román külügyi bizottság látogatásával kapcsolatban lesz 
egyeztetésünk.  

A mostani tervek szerint 17-én szerdán 10 órakor érkezik a lett parlament baráti 
tagozatának delegációja. Találkozót kezdeményeztek a bizottságunkkal is és 11 óra 15 
perckor fogadnánk 17-én a román parlament képviselőházának külügyi bizottságát, Borbély 
László elnök úr vezeti a delegációt. A találkozó itt lesz a bizottsági termünkben.  

A jövő hét elején lennének tehát felkészítések és egyeztetések a jövő hét találkozóival 
kapcsolatban. 
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Kérdezem, hogy egyebek között észrevétel, kérdés van-e. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, a bizottsági ülésünket bezárom és további szép napot kívánok 
mindenkinek. 
 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)  

 
  

Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


