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Az Országgyűlés 

…/2015. (… …) OGY határozata 

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 

fellépésben való részvételéről 

 

 

Az Országgyűlés, 

– figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Alapokmányából 

fakadó kötelezettségeire, elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én 

hozott 2170. és 2014. szeptember 24-én hozott 2178. számú határozataira, továbbá az Iraki 

Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre; 

– az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az 

Irak területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más 

emberiesség elleni bűncselekmények megakadályozásának elősegítése érdekében  

az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam 

elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partner 

képesség építési feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 150 – 

váltási időszakban 300 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott 

katonai kontingense (a továbbiakban: Kontingens) kerüljön létrehozásra, az erbili kiképző központ 

illetékességi területére kitelepítésre és állomásoztatásra. A hozzájárulás kiterjed a magyar 

szerepvállalással összhangban álló, és az erbili kiképző központ illetékességi területén kívül eső törzs- 

és biztosító beosztásoknak – a Kontingens létszámának terhére történő – betöltésére is. 

 

2. Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a jelen határozat alapján szükségessé váló 

intézkedéseket saját hatáskörében haladéktalanul tegye meg.  

 

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a 

Kontingens működéséről az Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti 

bizottságát igény szerint tájékoztassa. 

 

4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát 2017. december 31-ig lássa 

el. 

 

5. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba. 
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INDOKOLÁS 

 

 

 

Az al-Kaida iraki szárnyából 2013 áprilisában kivált Iszlám Állam elnevezésű szélsőséges szunnita 

terrorszervezet megalakulásától számítva rövid idő alatt jelentős nagyságú területek felett vette át az 

uralmat Szíria keleti és Irak észak-nyugati részén. Ezeken a területeken az Iszlám Állam a 

keresztények és a szunnitáktól eltérő más vallási felekezetek tagjai ellen szisztematikusan hajtott 

végre emberi jogi jogsértéseket, sőt népirtást és más emberiesség elleni bűncselekményeket. Az 

Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet eredeti iraki és szíriai működési területe mellett a legutóbbi 

időben más államokban is elkezdte kifejteni tevékenységét, amellyel az iraki és szíriai 

bűncselekmények mellett egyre nagyobb mértékben veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonságot. 

A határozati javaslat alapján Országgyűlés, figyelemmel az Egyesült Nemzetek Szervezete 

Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. és 2014. szeptember 24-én hozott 2178. 

számú határozataira, továbbá az Iraki Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ 

tagállamaihoz intézett felkérésére, a tömegesen elkövetett emberi jogi jogsértések, és különösen az 

elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények elleni koalíciós fellépés támogatása 

érdekében az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának döntésével hozzájárulását adja a Magyar Honvédség részvételéhez az Iszlám Állam 

elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletekben. 

Az Iszlám Állam elleni koalíció vezető nemzete az Amerikai Egyesült Államok, amely egyértelmű 

szövetségesi igényét fejezte ki Magyarország hozzájárulására nézve, az észak-iraki kurd régió 

fővárosa mellett működő kiképző tábor biztosítási – erők védelme – feladatának ellátására, amely 

mellett további egyeztetés alatt áll a kiképzési feladatokat felölelő partner képesség építésére 

vonatkozó vállalás. 

Az Országgyűlés felhatalmazása 2017. december 31-ig, egy 150 – váltási időszakban 300 – fős 

katonai kontingens létrehozására és az Iraki Köztársaság területén lévő erbili kiképzőközpont 

illetékességi területére történő kitelepítésére és állomásoztatására terjed ki, beleértve ebbe az 

illetékességi területen kívül eső törzs- és biztosító beosztások betöltését is. A szerepvállalás 

rendeltetése az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletek 

elősegítése érdekében végrehajtott biztosítási és – szövetségesi igény szerint – partner képesség 

építési feladatok teljesítése. 

A határozati javaslat alapján az Országgyűlés a meghozott döntéssel egyidejűleg felhatalmazza a 

Kormányt, hogy az országgyűlési határozat alapján szükséges intézkedéseket mind a Magyar 

Honvédség állományából résztvevők biztonsága, mind a feladat teljesítése érdekében haladéktalanul 

tegye meg. 

 


