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Határozati javaslat címe: A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről 

A Kormány nevében mellékelten benyújtom a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű
terrorszervezet  elleni  nemzetközi  fellépésben  való  további  részvételéről  szóló  országgyűlési
határozati javaslatot.

Az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdése alapján a határozat elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.



...../2017. (.....) OGY határozat 

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi
fellépésben való további részvételéről

Az Országgyűlés
–  figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására
tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni küzdelemben;
– figyelemmel arra, hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett
nemzetközi koalíció elkötelezett tagja;
–  figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Alapokmányából
fakadó kötelezettségeire, elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott
2170. számú, 2014. szeptember 24-én hozott 2178. számú és 2015. november 20-án hozott 2249.
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 Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése 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,
partnerképesség-építési,  katonai  segítségnyújtási  és  tanácsadási,  őrző-védő  és  csapatkísérő
feladatoknak  az  Iraki  Köztársaság  területén  történő  ellátására  egy,  legfeljebb  200  –  váltási
időszakban  400  –  fős,  a  szükséges  technikai  eszközökkel,  fegyverzettel,  felszereléssel  ellátott
katonai kontingenst (a továbbiakban: Kontingens) állomásoztasson.

2.  Az  Országgyűlés  felhívja  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, de rendes ülésszakonként legalább egy alkalommal tájékoztassa.

4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát 2019. december 31-ig lássa el.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

6.  Hatályát  veszti  a  Magyar  Honvédségnek  az  Iszlám  Állam  elnevezésű  terrorszervezet  elleni
nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló 17/2015. (IV. 17.) OGY határozat.
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Általános indokolás

Az  Iszlám  Állam  nevű  szélsőséges  szunnita  terrorszervezet  2014-ben  jelentős  nagyságú
területeket  hódított  meg  Szíria  keleti  és  Irak  észak-nyugati,  szunniták  által  lakott  részén.  A
szervezet a keresztény közösség és más kisebbségek teljes megsemmisítésére vagy elűzésére
törekedett. A konfliktus miatt mintegy hárommillió fő vált belső menekültté, továbbá legalább
220 000 fő hagyta el az országot. Az Európai Uniót is elérő migrációs hullám beindítása mellett
a terrorszervezet jelentős számú nyugat-európai állampolgárt toborzott, és terrorcselekményeket
hajtott  végre  a  térségben,  az  Európai  Unió  területén  és  az  Amerikai  Egyesült  Államokban.
Az Amerikai Egyesült Államok vezetésével az Iszlám Állam megsemmisítése céljából 2014-ben
létrejött, több mint 60 országot számláló, széleskörű nemzetközi koalíció három fő területen fejt
ki erőfeszítéseket: légicsapásokat mér az Iszlám Állam bázisaira, kiképzi, illetve felfegyverzi az
iraki  biztonsági  erőket.
A  magyar  Országgyűlés  2015-ben  a  Magyar  Honvédségnek  az  Iszlám  Állam  elnevezésű
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló 17/2015. (IV. 17.) OGY
határozatával adta meg a közjogi engedélyt a Magyar Honvédség részére a nemzetközi koalíció
működéséhez  való  hozzájáruláshoz,  maximum  150  fővel  2017.  december  31-ig.
Az  OGY határozatnak  megfelelően  2015  augusztusában  Magyarország  katonai  kontingenst
küldött Észak-Irakba, az erbili kiképző központ illetékességi területére. A jelenleg 142 fős MH
Iraki  Kiképzés-biztosító  Kontingens  (MH  IKBK)  eredményesen  végzi  képességépítési  és
biztosítási feladatait. A kiképzési tevékenység kiterjesztésével párhuzamosan a koalíció azonban
már több alkalommal is kért további képességeket és a kontingensre vonatkozó korlátozások
feloldását.
Biztonság-  és  védelempolitikai  érdekeink,  valamint  az  illegális  migráció  megfékezése  miatt
hazánk kiemelt  érdeke  az iraki  helyzet  javítása,  a  további  hozzájárulás  az Iraki  Köztársaság
stabilizációjához. Ennek figyelembevételével javasolt nagyobb létszámú, az Iraki Köztársaság
teljes területére kiterjesztett és 2019. december 31-ig meghosszabbított hozzájárulással folytatni
részvételünket az iraki stabilizációban.
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