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Napirendi javaslat  
 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi fellépésben való további részvételéről szóló határozati javaslat 
(H/15345. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt 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 (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vadai Ágnes (független)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
 

Meghívottak 
  

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter  
Dr. Benkő Tibor vezérezredes, vezérkari főnök (Honvéd Vezérkar) 
Kovács József altábornagy, főigazgató (Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat)  
Dr. Volenszki Csilla (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Madarasi Szilvia szakértő (Fidesz)  
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Káncz Csaba József szakértő (LMP)  
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(A bizottság 12 óra 12 perckor megkezdett zárt ülésének  
- melyről külön jegyzőkönyv készült- folytatása.  

Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 46 perc) 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű 
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további 
részvételéről szóló H/15345. számú határozati javaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Most a 2. 
napirendi pontra kerül sor, ahol is a részletes vitát fogjuk folytatni. Az előző ülésen 
lezártuk a részletes vita első szakaszát. Most - módosító javaslat hiányában - a 
részletes vita utolsó szakaszára kerül sor. Kíván-e valaki szólni a részletes vitához.  

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN honvédelmi miniszter: Úgy érzem, elég sok mindent 

elmondtunk már, úgyhogy nincs további információnk, hacsak kérdés nincs. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ki az, aki egyetért, hogy lezárjuk 
a részletes vitát? (Szavazás.) Hét igennel lezártuk a részletes vitát.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és döntésünknek megfelelően 
benyújtja-e a részletes vita lezárásáról szóló bizottsági jelentést. (Szavazás.) Hét 
igennel ezt elfogadtuk. 

Állítunk-e bizottsági előadót? Szerintem kellene. (Jelzésre:) Akkor Firtl alelnök 
urat megbízzuk-e a részletes vita kapcsán a bizottsági előadói feladatokkal? Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Firtl Mátyás lesz a bizottsági előadó.  

Az ülés berekesztése  

Nagyon szépen köszönjük a megjelenést. Elvégeztük a részletes vitát. Majd a 
szavazásra kedden kerül sor, tehát június 12-én, kedden kerül sor a szavazásra. (Dr. 
Vas Imre: Kedd az 13-a!) Akkor 13-án, bocsánat!  

Az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 48 perc)  
 
 

  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Podmaniczki Ildikó 


