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Napirendi javaslat  

1. a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló (B/1817. 
szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdés alapján) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 
 
b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 
2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 

 
2. a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 

műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. 
(XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló (B/50. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

 
b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. 
(XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 
 

3. a) Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról 
szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban foglalt döntéséről szóló 
beszámoló (B/49. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

 
b) Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról 
szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban foglalt döntéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 
 

4. a) Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014 (II. 19.) Korm. 
határozatról szóló beszámoló (B/52. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 
 



- 5 - 

b) Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014 (II. 19.) Korm. 
határozatról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 
 

5. a) Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további 
magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (B/138. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 
 
b) Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további 
magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat (H/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdés 
alapján) 
 

6. a) Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs 
Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
beszámoló (B/1871. szám) 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 
b) Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs 
Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 
 

7. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1794. 
szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdés alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke  
Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP), a bizottság alelnöke   
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ágh Péter (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Bíró Márk (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Meghívott 

Hozzászóló  

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 
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(A bizottság 10 óra 20 perckor kezdődött zárt ülésének - melyről külön jegyzőkönyv 
készült - folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 43 perc) 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról 
szóló 2186/2008. (XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló 
beszámoló (B/1817. szám)  

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról 
szóló 2186/2008. (XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
2186/2008. (XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló 
beszámoló (B/50. szám) 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 
műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
2186/2008. (XII. 29.) kormányhatározat módosításáról szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)  

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! A következő napirendi pont az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 
Közreműködő Erők műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról 
szóló kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozat. Ennek két része van, mint tudjuk, és azt javaslom, a két beszámolót 
tárgyaljuk egyben: van egyrészt az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő 
Erők műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 
kormányhatározat módosításáról szóló beszámoló, a másik pedig a magyar katonai 
szerepvállalásról szóló kormányhatározat módosításáról szóló előterjesztés.  

Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy kíván-e szólni. 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Valóban, 

tartalmilag összetartozik a két napirendi pont. Valójában logikailag a 3. napirendi 
pont kívánkozna előre, ezért tehát először erről szólnék.  

Itt az 1916/2013. kormányhatározat tekintetében jelzem, hogy 2001-ben jött 
létre az ISAF a Biztonsági Tanács határozatával. Az elmúlt években ez teljes 
mértékben átalakult, és a 2014. év végével átadjuk az afgán kormányzatnak a teljes 
felelősséget Afganisztán teljes biztonságáért. Ennek megfelelően 2014. december 31-
ig hosszabbította meg a kormány a különleges műveleti kontingens mandátumát. (Dr. 
Harangozó Tamás Attila kimegy a teremből.)  

Itt megjegyzem, hogy egyébként nagy nemzetközi elismerést kiváltó módon 
2013 novemberétől hat hónapon keresztül az ISAF Különleges Műveleti Osztag keleti 
régióbeli vezető nemzeti szerepkörét és egyben parancsnokságát Magyarország 
töltötte be, ami jól mutatja különleges műveleti katonáink kiemelkedő felkészültségét. 
Ugyanígy 2014. december 31-ig került meghosszabbításra a MI-17-es 
szállítóhelikopter-légikiképzést támogató csoport mandátuma.  
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Most áttérve a napirendben 2. pont alatt szereplő, 1560/2014. 
kormányhatározatra. 2015. január 1-jével megkezdődik a Szilárd Támogatás Művelet, 
angol nevén a Resolute Support Mission, aminek keretében a szövetségi felkérésnek 
megfelelően Magyarország szerepvállalása is jelentősen módosul. Biztosító szakasz 
kiküldésére kerül sor, amely 30 fővel, váltási időszakban legfeljebb 60 fővel működik. 
Továbbá a tanácsadói feladatok ellátása is átalakul, egyéni beosztásban 10 fő hajtja 
ezt a munkát végre, és a Műveleti Tanácsadó Csoport 35 fővel tervezetten 2014. 
december elejéig működik. Tehát ebben a határozatban keverednek a 2014. december 
31. előtti, illetve utáni feladataink.  

Ezek a határozatok együttesen rajzolják körül Magyarország részvételét, 
szerepvállalását az új műveletben. Mintegy 100 katonával leszünk jelen egyébként 
Afganisztánban 2015. január 1-jét követően is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, tisztelt bizottság? (Senki sem 

jelentkezik.) Van-e hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.)  
Ha nincs, akkor szavazzunk először arról, hogy a két beszámolót elfogadja-e a 

bizottság. (Szavazás.) Hat igennel a bizottság egyhangúlag elfogadta a két 
beszámolót. 

Most szavaznunk kell arról, hogy a két beszámolóról készített elfogadó 
határozatot be kell nyújtanunk a parlamenthez. Ezt támogatja a bizottság? 
(Szavazás.) Igen, köszönöm szépen.  

Akkor ez volt a 2. és 3. napirend, összevontan tárgyaltuk, mert összefüggenek. 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére 
irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar 
katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) 
kormányhatározatban foglalt döntéséről szóló B/49. számú 
beszámoló (B/49. szám) 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére 
irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar 
katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) 
kormányhatározatban foglalt döntéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 

A 4. napirend már önállóan szerepel. Ez a szomáliai biztonsági erők 
kiképzésére irányuló misszióval kapcsolatos. Miniszter úr! 

 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Tisztelt Bizottság! Az Európai 

Unió Tanácsa 2010 februárjában döntött arról, hogy 2015. március 31-ig létrehozza 
ezt a kiképző missziót a szomáliai biztonsági erők kiképzésére. E tekintetben 2013-
ban a kormány határozattal adta jóváhagyását a csatlakozásra, tíz főre szól a közjogi 
engedély, de a felajánlásunk négy főre vonatkozott. A honvédek 2013-ig egyébként 
egy ugandai táborban látták el feladatukat, 2014-től Szomáliába, jelesül Mogadishuba 
települtek át, és ott segítik a nehéz sorsú ország belső viszonyainak rendezését.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Hozzászólás? (Nem 

érkezik jelzés.) Ha nincs, kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a beszámolót a 4. 
napirendi ponttal kapcsolatban. (Szavazás.) Hat igen, nulla nem, nulla tartózkodás, 
egyhangú.  
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Elfogadja-e a bizottság az elfogadó határozat benyújtását a parlament 
számára? (Szavazás.) Hat igennel ezt is elfogadtuk. 

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében 
(„EUFOR RCA”) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
1070/2014. (II. 19.) kormányhatározatról szóló B/52. számú 
beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján 

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében 
(„EUFOR RCA”) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
1070/2014. (II. 19.) kormányhatározatról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) (Döntés 
bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § 
(2) bekezdése alapján) 

5. napirendi pont. A magyar katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározat, 
amelyik a Közép-afrikai Köztársaság területén zajlik.  

Parancsoljon! 
 
DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! A későbbiekben, majd a 7. napirendi pontnál (Dr. Harangozó Tamás 
Attila visszatér a terembe.) vissza fogok utalni erre a pontra.  

Arról van szó, hogy ’14 január végén az ENSZ BT mandátumot adott az 
Európai Uniónak a Közép-afrikai Köztársaságban végrehajtandó műveletre. Itt egy 
880 fős összlétszámú katonai kontingensről van szó, a zömét az erőknek a franciák 
adják. A feladat az, hogy Banguiban, a fővárosban és kizárólag ott a békés és 
biztonságos környezetet fenntartsák. Itt elsősorban a repülőtér működtetésére, nyitva 
tartására és biztosítására vonatkozik a feladat.  

A művelet parancsnoksága a görögországi Láriszában van. Ennek azért van 
jelentősége, mert a műveletben lévő három magyar hivatásos katona közül ketten a 
görögországi parancsnokságon és egy fő pedig a helyszínen, Banguiban szolgál. 
Természetesen a két parancsnokságon lévő személy is bármikor átvezényelhető.  

Azt még el kell mondanom, hogy 2014 áprilisában a MINUSCA nevű ENSZ-
misszió felállításáról döntött a Biztonsági Tanács. Az ebben való magyar részvétel 
tekintetében a 7. napirendi pontban fogok majd határozatot kérni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólás? 

(Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor elfogadjuk-e a beszámolót? (Szavazás.) Hét 
igen, nulla nem, nulla tartózkodás, egyhangú.  

Elfogadjuk-e a benyújtó határozatot, tisztelt bizottság? (Szavazás.) Hét igennel 
ez is megvan. Egyhangú a döntésünk.  

Akkor most pedig az EUTM Mali következik, a B/138. számon.  
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Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló B/138. számú 
beszámoló (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése 
alapján) 

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő 
további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) (Döntés 
bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § 
(2) bekezdése alapján) 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. 
2013 januárjában döntött az Európai Unió a Mali kiképző misszió - tehát nem harcoló 
alakulatról beszélünk itt sem, hanem kiképzők küldéséről - elindításáról. 

2013-ban Magyarország egészségügyi szakértőket, törzstiszteket és kiképzőket, 
konkrétan mesterlövészeket küldött Maliba. 2014 májusától törzstisztek és kiképzők 
vannak jelen, pillanatnyilag a Koulikoro nevű fővárosban 5 fő szolgál. 

A mandátum 2016. május 18-án jár le.  
Legfeljebb 15 fő feladatellátására kérjük a közjogi engedélyt. 
Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Hozzászólás? 

(Nem érkezik jelzés.) Tisztelt Bizottság! Elfogadjuk-e a beszámolót? (Szavazás.) 7:0, 
egyhangú.  

Elfogadjuk-e a beszámolóval kapcsolatos határozati javaslat benyújtását? 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 7:0, ez is egyhangú. 

Most pedig a MINUSCA, a többdimenziós integrált stabilizációs misszióban 
való részvétel, ez is Közép-afrikai Köztársaság.  

Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált 
Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló B/1871. számú beszámoló (Beszámoló 
megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 

Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált 
Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai 
szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat (H/… szám) (Döntés a bizottsági önálló indítvány 
benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján) 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: A Közép-afrikai Köztársaságban az 
EU-missziót fogja felváltani, összesen 11 800 fős létszámmal. 2014 szeptemberében 
engedélyezte a kormány azt, hogy legfeljebb 2 fő, váltási időszakban 4 fő 
szolgálhasson ebben a műveletben jövő év április 30-ig. Vélhetőleg az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa az addig eltelő időben meg fogja majd hosszabbítani ennek a 
mandátumnak az időbeli hatályát. 2015. év elején küldjük ki a műveleti területre a két 
katonánkat. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Elfogadja-e a beszámolót? 

(Szavazás.) 7:0, egyhangú.  
Elfogadja-e az elfogadó határozat benyújtását? (Szavazás.) 7:0, egyhangú. 
Ezzel ezeknek a napirendi pontoknak a végére értünk.  
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Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. 
számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Egy napirendi pontunk maradt, a 2015. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat kapcsán. (Jelzésre:) Nem, ez nem a miniszter úré, hanem ez igazából 
a PM-é. De csak azért nem hívtuk a PM-et, mert a vitára való rájelentkezésről kell 
döntenünk. Úgyhogy az a kérdés, hogy rájelentkezünk-e az egész fejezetre az 1-75. §-
ig és a mellékletekben az 1-10-ig. Ezt jelöljük meg. Támogatja a bizottság? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ez is egyhangú. Akkor a vitához kapcsolódik a bizottság. 

Van-e más? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Akkor nagyon szépen köszönöm 
mindenkinek a részvételt, miniszter úrnak, a bizottsági tagoknak.  

Illetőleg egyetlenegy dolog van, bocsánat! Most tehát a bizottság maradjon, a 
miniszter úrtól elbúcsúzom. (Dr. Hende Csaba távozik az ülésről.) Nevezetesen, hogy 
a Külügyi bizottság és a Honvédelmi bizottság egyeztetett, pontosabban egyeztettem 
Németh elnök úrral azzal kapcsolatban, hogy december 1-jén és 2-án ki kellene menni 
Brüsszelbe, ugyanis az EU közös kül- és biztonságpolitikai bizottsága hívott 
tagállamokat, kétfős delegációt, úgy, hogy egy fő kormánypárti, egy fő ellenzéki. 
Miután én megegyeztem Németh elnök úrral, hogy ő menne a Külügyi bizottság 
részéről, Harangozó alelnök úrnak kellene menni az ellenzék részéről. (Derültség.) 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Kérek egy 

kis időt. 
 
ELNÖK: Miért?  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Mert meg 

kell néznem a naptáramat. 
 
ELNÖK: Mert a helyzet a következő. Nem tudunk mást csinálni, 

mindenképpen ellenzékinek kell menni, és frakcióból kell menni, tehát ellenzéki 
frakcióból. Nem tudok mást küldeni. Legfeljebb még Mirkóczki… 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Az is jó, ha a 

Külügyiből elmegy ellenzéki. 
 
ELNÖK: Igen, de mind a két bizottság részvételét kérte. El kellene menni, 

magyarul. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Megcsinálom, de meg kell néznem, hogy meg tudom-e csinálni. 
 
ELNÖK: Jó. Egyezzenek meg Mirkóczkival, önök a két ellenzéki frakciótag. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Mehet ő is? 
 
ELNÖK: Mirkóczki a Jobbik frakciójának képviselője a bizottságban. (Dr. 

Harangozó Tamás Attila közbeszólása.) Néha szokott jönni. 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Visszaszólok. 

Az ülés berekesztése  
ELNÖK: Még ma kellene visszaszólni Jánosnak, aki értesíti a Külügyi 

bizottságot erről, mert intézik az utazást.  
Nagyon szépen köszönöm. Az ülést berekesztem.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 
  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 

 
 


