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az izraeli fegyveres erők által 2006 őszén Budapesten folytatott tevékenységekr ől szóló
információk valóságtartalmának ellenőrzését szolgáló eseti bizottság felállításáró l

1 . Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az ország szuverenitása és alapvet ő
nemzetbiztonsági érdekei mindenkor és minden körülmények között maradéktalanu l
garantáltak legyenek, biztosítására – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 23 . §-a alapján – eseti bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bizottság), a
folyó év április 25-én napvilágot látott, és bennfentes személyek által közzétet t
információk – amelyek arra utalnak, hogy 2006 őszén az izraeli fegyveres erők
kötelékébe tartozó személyek Budapesten műveleti tevékenységeket hajtottak végre -
valóságtartalmának kivizsgálására .

2. A Bizottság feladata a Stratfor-szakértők WikiLeaks által nyilvánossága hozot t
információcseréjében fellelt állítások valóságtartalmának kivizsgálása .

3. A Bizottság tevékenységének célja az izraeli fegyveres erők 2006-os magyarországi
jelenlétével kapcsolatos állítások valóságtartalmának vizsgálata. Ennek keretében a
Bizottság vizsgálja, azt hogy :

a) megfelelnek-e valóságnak azok az állítások, hogy 2006 őszén izraeli csapatszállító
repülőgép érkezett Budapestre;

b) végeztek-e rutin terror elhárítási gyakorlatokat izraeli fegyveres erők 2006 őszén
Magyarország területén;

c) az esetleges izraeli jelenlétére államapparátus mely szerve illetve személye adott
felhatalmazást ,

d) az esetleges felhatalmazás megadását lehetővé tették-e a hatályos jogszabályok.

4. A Bizottság működésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálat i
módszereit, az 50/2003 . (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével.

5. A Bizottság tevékenységéről 2013. december 15 . napjáig jelentést készít, amely
tartalmazza

a) a Bizottság feladatát ,
b) a Bizottság által alkalmazott eljárási rendet és vizsgálati módszereket ,
c) a vizsgálat során feltárt tényeket és bizonyítékokat ,
d) az együttműködésre kötelezettnek a Bizottság ülésén tett észrevételeit a

vizsgálat módszereire és megállapításaira vonatkozóan,
e) a Bizottság tagjának a Bizottság ülésén tett észrevételeit a vizsgála t

módszereire és megállapításaira vonatkozóan ,
fl

	

a Bizottság által vizsgált üggyel kapcsolatos megállapításokat, a szüksége s
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat



6. A Bizottság 10 tagból áll . A tagokra a képvisel őcsoportok vezetői, illetve a független
képviselők többsége tesz ajánlást az alábbiak szerint :

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – 4 fó

Kereszténydemokrata Néppárt -1 fő

Magyar Szocialista Párt — 2 fő

Jobbik Magyarországért Mozgalom — 2 fő

Független képviselő – 1 fő

7. A Bizottság elnökének, alelnökeinek és tagjainak megválasztására a
képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő
javaslatot az Országgy űlésnek, amelyről az vita nélkül határoz . A Bizottság elnökére
az ellenzéki képviselőcsoportok közül a Jobbik, két alelnökére a Fidesz és az MSZP
terjeszt elő egy-egy javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréb ől .

8. Az eseti bizottság tagjának csak az választható meg, aki érvényes „C” típus ú
nemzetbiztonsági ellenőrzéssel rendelkezik, amely kockázati tényez őt nem állapított
meg, valamint titoktartási nyilatkozatot tett.

9. A Bizottság megbízatása kiterjed minden, e határozat pontjait érintő vizsgálatra, és az
ennek alapján szükséges intézkedésekre, illetve az azokra vonatkozó javaslattételre . A
Bizottság a munkája során – figyelemmel Az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 23 . §-ára és az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI. 5 .) AB határozatára
– a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be . A kért
adatokat mindenki köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani, illet őleg köteles a
Bizottság előtt megjelenni.

10.A Bizottság tagja a Bizottság döntése alapján külön felhasználói engedély nélkü l
jogosult a Bizottság feladatának ellátásához szükséges minősített adat felhasználására .

11.A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. A szakértői kutatások
költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.

12.A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat
közzétételekor kezd ődik.

13.A Bizottság megbízatása az 5. pont szerinti jelentés elfogadásáról szóló országgyűlés i
határozat meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határid ő
eredménytelen elteltéig tart. A jelentés benyújtását követően a Bizottság tevékenysége
a Házszabály szerinti előterjesztői jogok gyakorlására terjed ki .

14.Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba .



Indokolás

WikiLeaks által a Stratfor - szakértők elektronikus levélválásából nyilvánossága hozott adatok
valóságtartalma esetén, nagy a valószín űsége annak, hogy a Magyarország önrendelkezéshe z
való jogát az eseményekkel összefüggésben súlyos sérelem érte. Abban az esetben azonban ,
ha az izraeli fegyveres erők jelenlétére az akkori államapparátus vezetőinek tudtával ,
beleegyezésével, esetlegesen kezdeményező megkeresése alapján történt, úgy alapos gyan ú
merül fel abban a tekintetben, hogy az érintette vezet ők Magyarország függetlenségét, terület i
épségét és alkotmányos rendjét súlyosan veszélyeztették .

Elengedhetetlen tehát a körülmények részletes és mindenre kiterjedő vizsgálata, beleértve a
nyilvánosságra hozott információk tényszerűségének vizsgálatát, illetve a tényekkel
kapcsolatosan felmerülő egyéb cselekményeket is .

2006 őszén az akkori államapparátus vezetői a szabadságjogokat, a gyülekezési jogot ,
egyesülési jogot, véleménynyilvánítási szabadságát mára bizonyított módon súlyosan
megsértették, cselekedeteik megítélése során egyáltalán nem mellékes szempont, hogy az t
esetlegesen egy idegen állam aktív támogatása mellett hajtották- e végre.

A most napvilágot látott új információk tehát az akkori, és részben a mai napig feltáratlan
eseménysorozatot teljesen más megvilágításba helyezik. Amennyiben hitelt érdemlően
beigazolódik, hogy az idegen fegyveres erők a releváns időszakban hazánk területén
tartózkodtak, esetlegesen műveleti cselekményekben vettek részt, úgy az merőben más
megítélés alá helyezi az akkori kormány felel ős vezetőinek intézkedéseit is.

A bizottság eredményes munkájának folyományaként, nyilvánvalóan sort kell keríteni a
részben már a nyomozó hatóságok által lefolytatott és lezárt vizsgálatok új információ k
szerinti ismételt kivizsgálására is .



országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kővér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten – az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 14 . b) pontja, valamint a
23. §-a alapján – benyújtjuk az izraeli fegyveres erők által 2006 őszén Budapesten
folytatott tevékenységekről szóló információk valóságtartalmának ellen őrzését szolgáló
eseti bizottság felállításáról szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatolju k

Budapest, 2013. április 26 .

Volner anos

	

Mirkóczki Ádám
országgyű 'si képviselő

	

országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom

	

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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