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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 00 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat, miniszter urat, 
államtitkár urakat, főigazgató és főigazgató-helyettes urakat, a sajtó megjelent 
képviselőit. Először is a határozatképességet megállapítom. Második feladatunk a 
napirend. A napirendet megküldtem. A napirenddel kapcsolatban szeretném 
elmondani, hogy azon túlmenően, hogy a külügyminiszter úr kezdeményezte, hogy a 
Daes Iszlám Állam és a magyar katonai misszió ügyében a Külügyi bizottsággal 
egyeztetést kíván folytatni. Ezen túlmenően a Szocialista Párt kezdeményezte, hogy 
Orbán Viktort meg kívánja hallgatni az elmúlt hónapok intenzív diplomáciai 
szezonjának az alkalmából. Miniszterelnök úr egy levélben reagált a megkeresésemre, 
amelyben felvetettem neki ezt az igényt.  

Miniszterelnök levelét mindenkinek megküldtem, ő felkérte Szijjártó Péter 
külügyminiszter urat, hogy álljon a bizottság rendelkezésére. Ezen túlmenően pedig 
szintén a Szocialista Párt részéről részben az iraki misszióval, részben pedig Kiss 
Szilárd ügyével kapcsolatban kaptam napirendi kezdeményezést. Erről tájékoztattam 
miniszter urat, és abban állapodtunk meg, hogy összevont napirend keretében ad 
tájékoztatást mindezen kérdésekről. 

Tehát ennek jegyében teszem fel a napirendet szavazásra. Ki támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Tájékoztató az Iszlám Állam elleni magyar katonai 
szerepvállalásról, beszámoló az aktuális külpolitikai kérdésekről  

Nagy tisztelettel köszöntöm Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
urat, Benkő Levente biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár urat, Béres 
Jánost, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját, Siklósi Péter 
védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár urat a HM-ből. 
Köszöntöm Pásztor Istvánt, az IH főigazgatóját és Hajdú János urat, a TEK 
főigazgatóját. Nagy öröm számunkra, hogy ők is együtt vannak velünk, és én arra 
szeretném a tisztelt vendégeinket, illetve a képviselőket kérni, hogy most kezdjük el 
miniszter úr meghallgatásával, és aztán utána annak fényében, hogy milyen kérdések 
kerülnek napirendre, adjunk szót adott esetben másnak is, amennyiben ki kívánja 
egészíteni az elhangzottakat. 

A miniszter úr az Iszlám Állam elleni magyar katonai szerepvállalás kérdésével 
kezdené az összefoglalóját. Ezzel kapcsolatban arról adnék tájékoztatást, hogy 
többpárti egyeztetésekre került sor az elmúlt hét folyamán. A holnapi napon pedig a 
Honvédelmi bizottság, illetőleg a Nemzetbiztonsági bizottság együttes ülést fog 
tartani, és a további menetrenddel kapcsolatban pedig majd miniszter úrtól kérünk 
tájékoztatást, hogy hogyan látja az elkövetkezendő időszakot. 

Köszöntöm a bizottságban néhány olyan képviselőtársunkat, akik nem külügyi 
bizottsági tagok. Amennyiben hozzá kívánnak szólni, szavaznunk kell arról, hogy szót 
adjunk nekik. Azt gondolom, hogy ez feltételezhető, hogy hozzá kívánnak szólni, 
hogyha itt vannak közöttünk. Tehát hadd tegyem fel a bizottság számára így a ráutaló 
bólogató és kifejezetten nőies megnyilvánulások eredményeképpen (Derültség.), de 
talán vegyük ide Fodor Gábort is (Derültség.), tehát a 4-5 jelen lévő 
képviselőtársunkról egyben teszem fel szavazásra az állásfoglalást. Ki támogatja, hogy 
szót adjunk nekik? (Szavazás.)  

Tisztelt Bizottság! Úgy látom, hogy ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 
Megadnám a szót akkor külügyminiszter úrnak. Parancsoljon! 
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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szóbeli 
tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy konzultálhatunk 
ebben a keretben is az Iszlám Állam elleni nyugati koalícióban való magyar részvétel 
fokozásáról. Köszönöm elnök úrnak és képviselőtársaimnak, hogy minderre 
lehetőséget biztosítottak. 

Emellett pedig természetesen a miniszterelnök úrnak küldött megkeresés 
alapján Mesterházy Attila és Demeter Márta képviselőtársaim által feltett kérdésekre 
is elhoztam magammal a válaszokat, így amennyiben arra lehetőséget ad az elnök úr, 
akkor szeretném ezeket a válaszokat is elmondani majd az Iszlám Állam elleni 
küzdelemről szóló előterjesztés után. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is néhány alapvetéssel 
szeretnék kezdeni. Mi azt az álláspontot képviseljük, hogy az Iszlám Állam nevű 
terrorszervezet az egész nyugati értékközösség ellen indított egy brutális és válogatás 
nélküli támadást. 

Magyarország ennek a nyugati értékközösségnek a tagja, részese, és azzal, hogy 
mi ehhez az értékközösséghez tartozunk, azzal bizony járnak, abból fakadnak 
kötelezettségek is, és olyan kötelezettségek, amelyeknek nem hangoskodással meg 
szóban kell megfelelni, hanem valóban valódi döntésekkel és tettekkel. 

A második alapvetésünk, hogy a konfliktusnak már a részesei vagyunk. Tehát 
most nem arról zajlik a vita, hogy egy tőlünk időben, térben távol lévő konfliktusba 
bevonódunk-e vagy sem, hiszen a mi felfogásunk szerint, mivel a mi értékrendünket 
érte egy támadás, ezért mi is részesei vagyunk ennek a konfliktusnak. 

Éppen ezért a nyugati értékközösséghez való tartozásból fakadó 
kötelezettségek nyomán kötelességünk, kötelezettségünk - legalábbis a kormány 
álláspontja szerint - részt venni ennek az általános és brutális támadásnak a 
visszaverésében. 

Ráadásul az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tevékenysége az egész közel-
keleti térséget destabilizálja, és ennek Európára mért közvetlen hatásáról pedig azt 
gondolom, hogy hosszasan nem kell győzködnöm senkit. Arra is szeretném felhívni az 
önök figyelmét, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet tevékenysége fenyegeti a 
térségben élő keresztény közösségeket, puszta létükben fenyegeti, ezért azt gondolom, 
hogy a keresztény szolidaritásból kiindulva is indokolt az, hogy ma erről a kérdésről 
konzultáljunk. 

Szeretném előrebocsátani, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet annyiban 
elüt a többi terrorszervezettől, hogy egy profi hadseregszerű működéssel írható le a 
tevékenysége, amelyben a gerillaharc mellett nagyszabású terrorcselekmények és az 
elképesztő brutalitás is megjelenik. Arra is szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy 
bár a nemzetközi közvélemény és a nagy országok külpolitikai vezetői rendre komoly 
dicsérettel illetik az iraki központi kormányzat és a kurd vezetők között létrejött 
megállapodásokat, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy majd arra is tekintettel 
kell lennünk, hogy az Iszlám Állam ellen aratott reménybeli győzelem után ezt a 
sokak által törékenynek nevezett egyensúlyt és együttműködést is képesek legyünk 
fenntartani. 

Na most, ha megengedik a képviselőtársaim, akkor az ISIS elleni szerepvállalás 
kapcsán 9 pontról szeretném önöket tájékoztatni, amelyek talán lehetőséget adnak 
arra, hogy kialakítsák majd az álláspontjukat adott esetben a parlamenti vita és 
szavazás során. 
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Az első a felhatalmazás kérdése. Itt ez nem ENSZ és nem is NATO-
felhatalmazás alapján eljáró nemzetközi koalíció. Itt a jogalapot két ENSZ BT-
határozat jelentheti, amelyek a terrorizmus elleni küzdelemről és annak 
célkitűzéseiről szólnak. Ez a két határozat egyaránt 2014-ben született. Az egyik a 
2170., a másik pedig a 2178. sorszámot viseli. 

Másrészt Irak megkereséssel fordult az ENSZ-hez, az ENSZ főtitkárához, kérve 
a nemzetközi közösség támogatását az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni 
harcban. Ez jelentheti tehát azt a jogi alapot, amelyre építve a nemzetközi koalíció 
eljár Irak területén. Amennyiben Magyarország is úgy dönt, hogy katonai 
kontingenssel csatlakozik az Iszlám Állam elleni koalíció erőfeszítéseihez, akkor egy 
kétoldalú megállapodásra lesz szükségünk Irakkal ebben a tekintetben, alapozva arra 
a megkeresésre, amelyet Irak küldött az ENSZ-hez. Ez a felhatalmazás kérdése. 

A második, hogy mire szól a felkérés és kitől származik. A felkérés az Egyesült 
Államoktól katonai szinten érkezett, mégpedig a CENTCOM Területi 
Parancsnokságtól. Ez az a parancsnokság, amely ezeket a bizonyos műveleteket 
irányítja. Ez a felkérés arra vonatkozik, hogy 100 fő helyszíni katonát és 50 fő itthon, 
Magyarországon tartalékos, illetve készenléti státuszban lévő katonát biztosítsunk 
hivatalosan partnerképesség-építési feladathoz. A partnerképesség-építési feladat 
magyarul azt jelenti, hogy Irakban, illetve a kurd tartományban a szövetségesek 
kiképző központokat működtetnek. Ezen kiképző központok közül egy található a 
kurd térségben, mégpedig Erbil mellett, ebben a kiképző központban a koordinátori 
feladatokat jelenleg Németország látja el féléves rotációban június végéig, július 
elejétől pedig Olaszország veszi át itt majd a koordináló szerepet. 

A kiképző központok működésének az a célkitűzés adja az alapját, hogy a 
szövetségesek szeretnék elérni azt, hogy a kurd pesmerga hadsereg, illetőleg az iraki 
központi haderő előbb-utóbb abba a felkészültségi állapotba kerüljön, hogy meg tudja 
védeni a saját országát, területi integritását és szuverenitását. Eddig összesen 5440 
katona kiképzésére került sor. Jelenleg folyamatban van 4060 katona kiképzése. 
Ezeknek egy részét jelenleg is az erbili kiképző központban hivatottak kiképezni. A 
magyar katonák feladata az volna, hogy ennek az Erbil mellett található kiképző 
központnak a biztonságát garantálják, tehát őrző-védő és biztosítási funkciókat, 
feladatokat lássanak el, emellett pedig biztosítsák a kiképzők mozgását. Itt építünk 
azokra a tapasztalatokra, amelyeket a magyar katonák Afganisztánban szereztek a 
kabuli repülőtér biztosítása során. Itt a feladat azonban magában foglalja a mobil 
biztosítás feladatait is. Ez a bizonyos force protection, ahogy azt angolul mondják. Na 
most az előzetes kalkulálások szerint az iraki védelmi képességek érdemi létszámú és 
minőségű fejlesztése egy-két esztendőt igénybe fog venni, ezért amennyiben majd az 
lesz a közös bölcsesség, hogy terjesszük a parlament elé a szerepvállalásra vonatkozó 
felhatalmazásról szóló javaslatot, akkor ott 2017. december 31-ét fogunk majd 
javasolni mint a kontingens Irakban tartózkodási mandátuma.  

A harmadik pont, amiről szeretnék tájékoztatást adni, hogy a Honvéd Vezérkar 
már korábban felállított egy tervezői csapatot annak érdekében, hogy amennyiben a 
parlament pozitív vagy támogató döntést hoz, akkor ne nulláról kelljen kezdeni az 
előkészületeket. Megállapodás született arról is, hogy három, a műveletek összességét 
irányító, a műveletek összességének irányításában részt vevő pozícióra, három 
pozícióra tehetünk majd javaslatot, ezek között egy törzsfőnöki összekötő tiszt, egy 
operatív csoportban működő tiszt, illetve egy altiszti pozíció van. Ezeknek a betöltése 
nyilván majd akkor történhet meg, ha a parlament felhatalmazást ad a misszióhoz 
úgy egészében. 

A negyedik pont: az Egyesült Államok vezeti a nemzetközi koalíciót. Mint 
mondtam, a kiképzés koordinációjáért Erbil környékén Németország, illetőleg 
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Olaszország felel féléves rotációban. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy mind 
Olaszország, mint Németország külügyminiszterével az európai uniós 
külügyminiszterek rigai tanácskozásán most már bő egy hete, másfél hete tárgyaltam. 
Mindkét részről egyértelmű nagyrabecsülés övezi a magyar szerepvállalás tervét. 

Ötödik pont: a jogi kérdések kapcsán a Honvédelmi Minisztérium már előre 
jelezte, hogy amennyiben a parlament felhatalmazást ad, akkor egy területileg 
korlátozott felhatalmazást szeretne kérni a vezérkar, egy olyan felhatalmazást, amely 
kizárólag Észak-Irak térségére vonatkozik. 

A hatodik pont, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr, a költségek kérdése. 
Az előzetes kalkuláció szerint az első esztendőben 20 milliárd forintba kerülne ez a 
típusú magyar szerepvállalás. Ez azért ilyen magas összeg, merthogy felszereléseket 
kell vásárolni, illetve beszerezni a katonák számára. Azonban itt már az Egyesült 
Államokkal tárgyalunk arról, hogy milyen felszereléseket tudnának biztosítani. Van is 
jelentős előrelépés. Jelenleg a jelen fázisban felajánlott eszközök értéke nagyjából 7 
milliárd forint körül lehet a mi becslésünk szerint, de mivel aláírt megállapodás még 
nincsen, ezért óvatos lennék, azt mondom önöknek, hogy 20 milliárd forint az első év 
szerepvállalásának költsége, és ebből jön le az az összeg, amit nem kell majd 
felszerelésre, páncélozott eszközökre és fegyverekre költeni. 

Hetedik pont: a Honvéd Vezérkar nyilatkozata szerint a Magyar Honvédség 
készen áll arra, hogy ezt a feladatot elvégezze, kész és képes ennek a feladatnak a 
végrehajtására. 

A nyolcadik pontban szeretném önöknek elmondani az ütemezést. Az 
ütemezés úgy nézne ki, hogy a Honvéd Vezérkar képviselői a március 30-i héten, 
tehát ami majd két hét múlva kezdődik hét, terepszemlére utaznának. Itt zajlik még 
az időpont-egyeztetés, de a március 30-i hét tűnik esélyesnek, az egész hét a 
terepszemlére. A helyszín szemrevételezése után, azt gondolom, a parlamenti 
képviselőknek újabb körben meg tudjuk adni a szükséges információkat, amelyek 
nyomán április közepe és vége között meg lehet hozni a parlamenti döntést. 
Amennyiben a döntés támogató, akkor a személyi állomány kiválasztása, a felkészítés, 
a kiképzés, a felszerelés igényét tekintetbe véve a kalkuláció szerint május végére a 
magyar katonák megérkezhetnek, illetve elkezdhetnek megérkezni Irakba. 

A kilencedik pont, ha jól számolom, a biztonsági helyzetre vonatkozik. Három 
szempontból kell vizsgálnunk a biztonsági helyzetet, és ez adja a parlamenti döntés 
felelősségének egy jelentős szeletét. Először is a kiküldendő katonák biztonsága 
Irakban, másodszor a magyarországi biztonsági helyzet alakulása egy esetleges 
parlamenti döntés fényében, harmadrészt pedig a magyar érdekeltségek biztonsága 
világszerte a parlamenti döntés fényében. Nem véletlenül vannak itt a TEK, az IH és a 
KNBSZ vezetői, hiszen a velük való konzultáció alapján tudom önöknek elmondani a 
következőket. Ami a katonák biztonságát illeti, Irak bármely egyéb területéhez képest 
Erbil, illetve Erbil környéke a legbiztonságosabb. De kérem, hogy a mondat első felét 
is vegyék figyelembe, tehát Irak bármely más területéhez képest Erbil, illetve Erbil 
környéke a legbiztonságosabb terület. 

Ami a magyarországi biztonsági helyzetet illeti, először is szeretném felhívni az 
önök figyelmét arra, hogy Európában a terrorfenyegetettség eleve jelentősen megnőtt. 
Azt hiszem, Párizs és Koppenhága után nagyon érveket emellett pluszban nem kell 
felsorakoztatnom, tehát a terrorfenyegetés és a biztonsági kockázat az Iszlám Állam 
létezéséből már eleve fakad. Az Iszlám Államról azt látjuk, hogy nem mérlegel 
aszerint, hogy ki milyen szinten vesz részt az ellene folytatott vagy ellene létrejött 
nemzetközi koalícióban, mert ha mérlegelne, akkor mondjuk cseh meg osztrák túsz 
most nem lenne a fogságukban tekintettel arra, hogy egyelőre mindkét ország a 
humanitárius segítségnyújtás szintjét határozta el. Jól látható tehát a 
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válogatásnélküliség. Ugyanakkor természetes, hogy a szerepvállalás másik dimenziója 
másik dimenziót jelent a biztonsági helyzet tekintetében is. Ezzel mindannyiunknak 
tisztában kell lenni. Természetesen az arra hivatott szervek képesek arra - 
természetesen plusz források juttatását követően -, hogy ezt a helyzetet kezeljék. Ami 
azt jelenti, hogy a legjobb tudásuk szerint eljárva, mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy ebből fakadóan konkrét biztonsági következmény Magyarországon 
ne legyen. Mindent megtesznek. Szeretném, hogyha ezt szó szerint értenék, és látnák, 
hogy itt a mondat végén igazából pontot tenni nem tudunk, egy vesszőt tudunk tenni, 
és hogy utána történik-e valami vagy sem, arra teljes biztonsággal senki nem tud 
választ adni. 

És természetesen figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a világban található 
magyar érdekeltségek célponttá ne váljanak. Annyit tudok mondani önöknek a 
korábbi iraki vagy afganisztáni szerepvállalás kapcsán, hogy radikális iszlamisták 
célpontjává a korábbi szerepvállalások kapcsán nem vált Magyarország, és a jelenleg 
rendelkezésre álló információink szerint a Magyarországon élő muzulmán közösség 
részéről nem kell ilyen típusú radikalizálódásra számítanunk. Ez az, amit önöknek 
felelősséggel el tudok mondani az illetékes szervek és hatóságok tájékoztatása alapján 
a biztonsági helyzet alakulásának tekintetében, illetve összességében ezt tudom 
elmondani az Iszlám Állam elleni szerepvállalás más dimenzióba helyezéséről. 

Arról szeretném még önöket tájékoztatni, hogy jelenleg a nemzetközi koalíció 
60-62 országból áll, mert mondjuk kérdés, hogy Iránt ideszámoljuk-e, vagy Iránt a 
konfliktusban ez esetben az Iszlám Állam ellen beavatkozó, de nem a koalíció 
részeként működő államként tekintjük, de 60-62 ország vesz részt a műveletekben. 
Ebből 16 ország tartozik jelenleg abba a kategóriába, amelyek a légi műveletekben 
részt vevő, harcoló erőket felajánló országok kategóriája. Tehát 16-an vannak. 

Szintén 16-an vannak, vagyunk a második kategóriában, ami a humanitárius és 
pénzügyi segélyeket, hadfelszereléseket és kiképzőket felajánló országok kategóriája. 
Mi azért kerültünk ide, mert a humanitárius segély mellett korábban a kurd pesmerga 
erőknek 224 tonna - ha jól emlékszem - lőszert juttattunk el két különböző 
időpontban, ezért tartozunk ebbe a kategóriába. 

A harmadikba tartoznak a csak humanitárius segélyt nyújtó országok, ott 14-en 
vannak. A koalícióban politikai szinten részt vevő országok szintén 14-en, és van két 
ország, amely nem a koalíció tagjaként, de részt vesz az erőfeszítésekben. 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt tudom a jelen helyzetben önöknek 
tájékoztatásként elmondani. 

Ha megengedik, rátérnék Mesterházy képviselő úr és Demeter Márta képviselő 
asszony levelére, amelyet miniszterelnök úrnak írtak. A képviselő asszony és 
képviselő úr különböző kérdéseket sorol fel a levelében, meg négy témát. Ha az 
megfelelő képviselő asszonynak és képviselő úrnak, akkor ennek a tematikájában 
szeretnék önöknek tájékoztatást adni. 

Kérdésük volt Ukrajna kapcsán, hogy miniszterelnök úr és Porosenko elnök úr 
találkozóján mi hangzott el, illetőleg hogy milyen energetikai és biztonsági 
együttműködést folytatunk Ukrajnával, illetve a Kárpátalján élő magyar közösségről 
voltak kedvesek kérdéseket feltenni. 

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a kétoldalú tárgyaláson, február 13-
án Porosenko elnök úr köszönetet mondott Orbán miniszterelnök úrnak azért a 
támogatásért, amelyet Magyarország ad Ukrajnának, és adott egy kimerítő, hosszú 
tájékoztatást a minszki tárgyalásokról, amelyeket egyébként így összességében 
elmondva rendkívül nehéznek minősített. 

Adott egy tájékoztatást az ukrán gazdaság helyzetéről. A Világbank és más 
nemzetközi megfigyelők szerint az ukrán gazdaság a tavalyi esztendőben egy 10 
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százalékos visszaesést volt kénytelen elszenvedni. Én magam, amikor a tavalyi 
esztendő végén találkoztam Ukrajna miniszterelnökével Kijevben, akkor ő ennek a 
dupláját említette, mint az ukrán ipar veszteségét. 

Porosenko elnök úr is alapvetően az iparról és a bankrendszerről nyilatkozott 
úgy, mint amelyek leginkább megsínylették, illetve megszenvedték a háborút, amely 
egyébként napi szinten körülbelül 10 millió dollárjába kerül Ukrajnának. Tehát azt 
javaslom, hogy amikor Ukrajna kapcsán arról beszélünk, hogy fontos, hogy 
végrehajtsanak bizonyos reformokat, amiket vállaltak, többek között a minszki 
megállapodásban, akkor a reformok haladási sebessége tekintetében legyünk 
figyelemmel arra, hogy éppen egy háború zajlik az országban, és egy háborúval a 
hátában kell a kijevi központi kormányzatnak a megállapodott reformfolyamatot 
végigvinni. 

Porosenko elnök úr magán a találkozón köszönetet mondott azért is, hogy a 
kárpátaljai magyarság támogatta az ő elnökké választását, és ennek nyomán a 
megállapodás következtében a magyarságnak van parlamenti képviselete Kijevben. 

Szó volt az energetikai együttműködésről is. Ha megengedik, erről is szeretném 
önöket tájékoztatni. 

Jelenleg a keleti irányú gázszállítás fizikai lehetősége adott a magyar 
gázvezetékrendszeren. Attól függ a szállítás mennyisége, hogy Ukrajna éppen a piaci 
viszonyok tekintetében mennyit vásárol olyan kereskedőktől, amelyek éppen 
Magyarországon keresztül szállítanak. Ukrajna irányába van lehetőség Szlovákia és 
Lengyelország területén keresztül is gázt szállítani. Magyarországon keresztül 
általában olyan 3,5 millió köbméternyi szállítás zajlik naponta, de ez a 0,7 és az 5,8 
millió köbméter között szokott változni. Még egyszer mondom: ez abszolút 
kereskedelmi kérdés, rajtunk kívül áll, tehát ahogy a piaci viszonyok azt indokolttá 
teszik Ukrajna szempontjából. 

Felmerült még két energetikai kérdés. Az egyik: Porosenko elnök úr elmondta, 
hogy Ukrajna egy regionális gázelosztó szerepre tör. Itt együttműködne a visegrádi 
négyekkel, Bulgáriával és Romániával, illetőleg felhozta a magyar-ukrán-horvát 
energetikai együttműködés kérdését. Itt a magyar kormányzati álláspontot csak 
megerősíteni tudtuk, hogy mindaddig ennek realitása nincsen, amíg Horvátország 
meg nem hozza az ahhoz szükséges döntéseket, hogy az LNG-terminál építésének 
végre egy kézzelfogható közelségben lévő menetrendet adnak, illetőleg a korábbi 
kötelezettségeiknek és a megállapodásainknak megfelelően meg nem építik, vagy 
lehetővé nem teszik a kétirányú forgalmazást a Magyarország és Horvátország 
gázvezetékrendszereit összekötő interkonnektoron. 

Jelenleg a helyzet az, hogy Magyarország tud szignifikáns mennyiségű gázt 
szállítani Horvátország irányába a magyar-horvát interkonnektoron, horvát barátaink 
azonban a korábbi megállapodások ellenére, és az európai uniós szabályozás ellenére 
sem végezték el azokat a szükséges beruházásokat, amelyek nyomán kétirányúsítani 
lehetne a gázvezetéket. Ameddig ez nem történik meg, addig a horvát-magyar-ukrán 
gázszállítási együttműködésről csak az álmok szintjén, de nem a realitás szintjén lehet 
beszélni. 

Képviselő asszony és képviselő úr kérdezett a levelében arról is, hogy a magyar 
nemzeti közösség kapcsán milyen lépéseket tettünk. Én itt azt a munkamódszert 
tekintem magunkra nézvést irányadónak, hogy amikor a határon túli nemzeti 
közösségek kapcsán a kormány eljár, akkor azt úgy tegye, hogy előtte egyeztessen a 
határon túli magyar közösség szervezetének vezetőivel, és járjon el az alapján. Mi ezt 
tesszük. A KMKSZ vezetőivel való megállapodás és előzetes konzultáció alapján 
teszünk minden lépést. 
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Először is a közelmúltban aláírtam egy 200 millió forintos támogatási 
megállapodást a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével, illetve kormányzójával, ebből a 
200 millió forintból Kárpátalja megye területén található intézmények fenntartását 
finanszírozzák, függetlenül attól, hogy ezek nemzetiségi vagy ukrán intézmények, és 
függetlenül attól, hogy éppen oktatási, kulturális, szociális vagy más típusú egyházi 
intézményekről van szó. 

Ezek után a KMKSZ vezetőinek kérésére, konzultálva a területen dolgozó 
főkonzuljainkkal, a kormány úgy döntött, hogy még 140 millió forintot pluszban ad 
erre a célra. Ez azt jelenti tehát, hogy a közelmúltbeli döntések alapján 340 millió 
forinttal járulunk hozzá Kárpátalja megye intézményeinek fenntartásához.  

Emellett szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy 100 ezer euróval járultunk 
hozzá a NATO Trust Fund-jának működéséhez annak érdekében, hogy Ukrajna 
kibervédelmi képességeit fejleszteni lehessen. 100 ezer euróval járultunk hozzá az 
EBESZ speciális megfigyelő missziójának ukrajnai tevékenységéhez, amelybe jelenleg 
23 delegáltat küldünk, ami azt jelenti, hogy a miénk az ötödik legnagyobb kontingens. 

Mivel legutóbb arról született döntés, hogy az EBESZ megfigyelő misszió 
mandátumát időben kitolják, ezért mi ezt a döntést támogattuk, sőt azt is javasoljuk, 
hogy duplázzuk meg az EBESZ megfigyelő misszió létszámát, és amennyiben erre a 
létszámduplázásra sor kerül, akkor mi készen állunk arra, hogy arányosan növeljük a 
részvételünket. 

Emellett 20 ezer eurót adtunk a kisebbségi biztosi hivatal állandó 
képviseletének létrehozásához, az Európai Unió tanácsadó civil misszióját pedig egy 
magyar szakember, Mizsei Kálmán vezeti. 

Képviselő asszony és képviselő úr kérdeztek a sorozásokról is. Szeretném 
önöknek jelezni, hogy ebben az esetben is a helyi magyarok kérése alapján jártunk el. 
Szeretném önöknek hangsúlyozni, hogy amióta zajlik a háború Ukrajnában, a magyar 
nemzeti közösség tagjai ellen fizikai atrocitásra nacionalista alapon nem került sor. 

Szeretnénk megtartani ezt a helyzetet, ezért szeretnék óva inteni mindenkit 
attól, hogy olyan típusú kijelentéseket tegyen, amelyek bár talán jól hangzanak, de az 
ukrán nacionalista érzelmek felkorbácsolására alkalmasak. Erre kértek minket a 
kárpátaljai magyarok szervezetének vezetői is. A KMKSZ vezetőivel való 
megállapodás alapján a kormányzati álláspont az, hogy a sorozások tekintetében arra 
kértük az ukrán kormányt, hogy a besorozott magyarok aránya semmiképpen se 
legyen magasabb a magyarság egész Ukrajnában mért arányánál. Mivel egymás közt 
vagyunk, és bízom abban, hogy ha kérem, hogy valamit bizalmasan kezeljenek, 
feltételezem, hogy nemzeti érdek alapján mindenki a teremben megfelel ennek a 
kérésnek, én magam erről telefonon az ukrán külügyminiszterrel is egyeztettem. A 
külügyminiszter úr erre ígéretet tett, és eddig a pillanatig tartották ezt az ígéretüket. A 
helyi magyarok vezetői folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és azt 
jelentették, hogy az ígéret eddig betartásra került. 

Szeretném önöknek jelezni, hogy két nagyon fontos reformfolyamat zajlik 
Ukrajnában, ahol nekünk különösképpen figyelnünk kell. Az egyik a közigazgatási 
rendszer reformja, a másik a nyelvtörvény. Mindkét esetben szerintem nem földtől 
elrugaszkodott várakozásunk van, amelyet világossá is tettünk az ukrán kormány és 
az európai uniós fórumok előtt is, az pedig igaz, hogy egyik esetben se romoljon a 
helyi magyarság helyzete, tehát ne kerüljünk rosszabb helyzetbe, mint vagyunk. Ez 
vonatkozik a nyelvtörvényre és a közigazgatási rendszerre is. Jelenleg Ukrajna 
közigazgatási rendszerében egy olyan közigazgatási egység, egy járás van, mégpedig a 
beregszászi, ahol magyar többség van. Az az elvárásunk, hogy a modernizált és 
megreformált közigazgatási rendszerben is legyen egy olyan közigazgatási egység, 
ahol magyar többség van. 



12 

Végezetül a képviselő asszony és képviselő úr kérdésére szeretném elmondani, 
hogy az Eximbank megvizsgálta, és lehetségesnek tartja azt, hogy a kárpátaljai 
magyar vezetők kérésének megfelelően finanszírozzunk olyan infrastrukturális 
beruházásokat, amelyek a beregszászi, munkácsi, ungvári térség gazdasági 
fejlődéséhez elengedhetetlenek. Itt egyetlenegy jogi akadály van, ez pedig az ukrán 
állami garancia hiánya. Én magam többször a miniszterelnöknek, illetőleg a 
külügyminiszter kollégámnak is jeleztem, hogy amennyiben kapunk olyan ukrán 
állami garanciát, úgy a kárpátaljai megyei térség fejlesztésében az Eximbank forrásait 
szívesen bocsátjuk rendelkezésre.  

A képviselő asszony és képviselő úr volt kedves kérdezni a Szerbia 
miniszterelnökével és külügyminiszterével folytatott informális találkozóról Putyin 
elnök úr budapesti látogatásának előestéjén. Szeretném önöknek elmondani, hogy 
alapvetően két téma körül zajlott a beszélgetés. Az egyik az energetikai kérdés volt, 
tekintettel arra, hogy Szerbia is egyoldalú függőségi helyzetben van, mert ők csak 
tőlünk tudnak vásárolni értelmezhető mennyiségű gázt az ellátásukhoz. Ezért is 
tartottuk fontosnak, hogy ha már az orosz elnök azért jött Budapestre, mert 
alapvetően energetikai kérdésekről kívántunk vele tárgyalni, akkor helyes, ha előtte a 
tőlünk függőségi viszonyban lévő szomszédos országgal is egyeztetünk.  

A Déli Áramlat lemondása mindannyiunkat nehéz helyzetbe hozott itt, Közép-
Európában. Emlékszem arra a bizottsági meghallgatásra, amikor voltak kedvesek ezt 
számon kérni rajtam. Akkor jeleztem önöknek, hogy nemcsak minket nem 
értesítettek, hanem senkit. Akkor önök még kételkedtek, azóta minden ország 
elmondta, hogy senkit nem értesítettek előre. Persze nem kívánom önöktől, hogy 
nézzenek szembe az akkori nyilatkozatokkal. A lényeg az, hogy lemondták a Déli 
Áramlat projektet váratlanul. Ez azonban minden közép-európai országot abba a 
helyzetbe hozott, hogy új megoldások után kell nézni. Az is világosan látszik, hogy 
Oroszország jelenlegi terve az, hogy rövid időn belül Törökországba szállítsa a 
korábban a Déli Áramlatba szánt gázmennyiséget vagy annak egy jelentős részét. 
Törökországban nemrégiben tárgyaltam a miniszterelnökkel, az energetikai 
miniszterrel és a külügyminiszterrel is, akik arról adtak tájékoztatást, hogy jogi 
kötőerővel rendelkező megállapodásuk még nincsen, ugyanakkor tárgyalnak egy ilyen 
megállapodásról. Jelenleg amit nagyjából lehet sejteni, hogy az orosz gáz négy 
ütemben érkezne Törökországba. Ebből az első ütem egészen biztosan török belső 
felhasználásra menne, és utána a második ütemtől kezdve lehetne számítani arra, 
hogy a Törökországba érkező orosz gáz bármilyen módon Közép-Európába juthatna. 

Folytattam konzultációt Novak energiaügyi miniszterrel Moszkvában, aki arról 
adott tájékoztatást, hogy a török-görög határnál hoznának létre egy regionális 
gázelosztót, egy hubot, ahonnan lehetőség nyílna a Közép-Európába való szállításra. 
Innentől kezdve verseny van, tisztelt képviselőtársaim. A kérdés az, hogy ki tud 
összeállni kivel, ki tud szövetségre lépni kivel, ki tud olyan vezetéktervet lerakni az 
asztalra, amely mondjuk reális, és amely az Európai Unió támogatására vagy 
bármilyen külső forrás támogatására számíthat. Ezért Brüsszelben tárgyaltam 
Katainen biztos úrral, az Európai Bizottság alelnökével, aki felügyeli az új Európai 
Beruházási és Befektetési Alapot. Bár még minden mozog és minden csak elvi szinten 
van, de az elvi nyilatkozata az alelnök úrnak úgy hangzott, hogy az ő szándéka szerint 
helyes volna, ha tudna támogatni ez az alap energetikai beruházásokat, olyanokat, 
amelyek növelik az energiabiztonságot egy adott térségben, olyanokat, amelyek 
európai uniós és nem európai uniós tagországok együttműködésével jönnek létre. 

Ezen felbuzdulva Törökországgal, Görögországgal, Macedóniával és Szerbiával 
folytattunk megbeszéléseket arról, hogy egy ilyen útvonalon létrejövő gázvezeték 
vajon reális lenne-e. Politikai nyitottság van minden oldalról, ezért április 7-én itt, 
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Budapesten találkozunk a görög, a macedón, a szerb külügyminiszterrel és 
Törökország EU-ügyi miniszterével a jelen állás szerint, ahol megvitatjuk azt, hogy 
milyen realitása van egy ilyen gázvezetéknek. Itt verseny lesz, mert minden országnak 
más az érdeke. Bulgária, Románia és más szereplők a Nyugat-Balkánon 
természetesen a saját maguk érdekei szerint fognak eljárni. Ez volt az egyik kérdés, 
amiről beszéltünk. 

A másik a Budapest-Belgrád-vasútvonal felújításának az ügye. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kína közép-európai együttműködés zászlóshajójáról beszélünk. A 
megállapodás szerint április 15-ig kell a szerbeknek és nekünk is elkészülni a 
megvalósíthatósági tanulmánnyal, amelyet a kínai fél foglal össze egy egységes 
tanulmánnyá. Június 30-án kell azt véglegesen elfogadni, utána kell hogy kapjunk 
pénzügyi ajánlatot, és az államközi megállapodásról is akkor kell felpörgetnünk a 
tárgyalásokat. Ezt tudom mondani, tisztelt képviselő asszony és tisztelt képviselő úr.   

A szabadkai tárgyalásról: voltak kedvesek kérdezni arról, hogy Putyin elnök úr 
és miniszterelnök úr miről beszéltek négyszemközt (Derültség.) A kérdésükben 
némileg kódolták a választ, mert négyszemközt voltak, ezért az ember csak arról tud 
beszámolni, amit megosztottak vele. Körülbelül talán egy óránál is hosszabb volt, 
talán másfél óra, ha jól emlékszem, a négyszemközti találkozó, amely alatt én Lavrov 
külügyminiszter kollégával folytattam megbeszélést. Azonban némi információval 
rendelkezem. Ha megengedik, ezt szeretném önökkel megosztani. Alapvetően 
energetikai kérdések kerültek szóba két szempontból. Egyrészt a Magyarországon 
meglévő, regionális szinten is kiemelkedő kapacitással rendelkező gáztározási 
lehetőségek Gazprom általi kihasználása. A tavalyi esztendőben, 2014-ben körülbelül 
700 millió köbméter gázt tárolt nálunk a Gazprom. Nekünk az volt a felvetésünk az 
elnök úr irányában, hogy a Gazprom tároljon ennél jóval többet Magyarországon. Ez 
több szempontból is jó. Egyrészt a magyarországi energiabiztonság tekintetében az 
egy jelentős előrelépés, ha több milliárd köbméternyi gáz van betározva a magyar 
gáztározókban. A Gazprom számára ez egy jó megoldás, hiszen a nyugati irányú 
exportját Magyarországról teljes biztonsággal tudja kiszolgálni, harmadrészt pedig az 
ezzel járó bevétel is nyilvánvalóan fontos. 

A másik téma a hosszú távú gázvásárlási megállapodás volt. Ha megengedik, 
adnék szintén egy tájékoztatást, elnök úr, képviselőtársaim. A megállapodás 1996-ban 
lépett hatályba, és 2015. december 31-én jár le, a magyar szakszóval take or pay 
típusú szerződésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a 
szerződésben rögzített gázmennyiséget éppen felhasználtuk-e vagy nem, ki kell fizetni 
az éppen aktuális áron. Tehát előre leszerződött mennyiségű gázról beszélünk, évente 
leszerződött mennyiségű gázról és egy képlet alapján előre megadott 
ármeghatározásról. Az idei esztendő végére 22,6 milliárd köbméternyi gáz maradt 
lehívatlanul. Ezt tudjuk, 22,6 milliárd köbméternyi gáz. Ez több tényezőből áll össze: 
az évek során átstiftelt mennyiségekből, az átstiftelés prémiumból és korábban egy 
best practice elv körül kialakult vitából fennmaradt mennyiségből. Nekünk az volt a 
stratégiai célunk, hogy azt a helyzetet érjük el, hogy ne legyen olyan lehívatlan 
gázmennyiség, amelyet nekünk ki kell fizetni, és ezt sikerült elérni. A szerződésben 
rögzített gáz egyetlenegy köbcentiméterét sem kell lehívnunk, és nem kell kifizetnünk 
lehívás nélkül. A következő esztendőkben tehát a fel nem használt gázmennyiséget 
lehívhatjuk, és a lehíváskor kell fizetnünk. 

Ez egy politikai megállapodás. A mi kalkulációink szerint ez a magyarországi 
gázfogyasztás jelenlegi trendjeit nézve, a magyarországi kitermelésben rejlő 
lehetőségeket figyelve, az európai gázpiaci fejleményeket, mozgásokat látva, az ipar 
teljesítményét belekalkulálva, szerintünk 4-5 esztendőre ez a gázmennyiség elegendő 
az orosz importforrásból. Ez egy politikai megállapodás, még egyszer hangsúlyozom a 
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konkrétumokat, tehát hogy milyen ütemezésben hívjuk majd le, milyen árat 
alkalmazunk a lehíváskor, az milyen viszonyban lesz a jelenlegi szerződésben rögzített 
képlettel, ezt a vállalati szereplőknek kell kitárgyalniuk, a politikai megállapodás 
azonban egyértelmű. 

Szeretnék még egy dolgot mondani önöknek. Önök azt gondolom, hogy 
tekintélyes ismerői a külpolitikának kormánypárti és ellenzéki oldalon egyaránt. 
Persze, értjük a politikai szándékokat és azzal együtt is tudunk élni természetesen, 
hiszen a politikában vagyunk mindannyian. De azért azt nyilvánvalóan mindenki 
tudja, hogy ha Oroszországgal valaki el kíván érni egy ilyen megállapodást, ahhoz az 
elnökkel kell tárgyalni, és az elnökkel kell politikai megállapodást kötni, és a 
vállalatközi megállapodásnak utána van értelme egyáltalán nekiállni, mint ahogyan 
egyébként most már a magyar vállalati szereplő neki is áll ezeknek a tárgyalásoknak. 

A 4. pont, amire képviselőtársaim rákérdeztek, mármint Demeter és 
Mesterházy képviselőtársaim, az Lengyelország, illetve a magyar-lengyel kétoldalú 
kapcsolatok alakulása, ha van még türelmük, akkor szeretnék a képviselőtársaimnak 
erre is választ adni. 

Először is szeretném jelezni, hogy Magyarország és Lengyelország kétoldalú 
együttműködése szoros, szövetségi és baráti. Dacára mindenfajta politikai 
hangulatkeltésnek, amelyek nem szolgálják egyébként egyik ország érdekeit sem. 

Most elüthetném a dolgot annyival, hogy Kaczynski elnök úrral semmilyen 
kormányzati szereplő nem kért találkozót, ezt szeretném is leszögezni, de itt nem 
állnék meg, mert akkor jogos lenne a felvetés, hogy nem próbálkoztam meg legalábbis 
a kimerítő válasz megadásával. (Megérkezik az ülésre dr. Oláh Lajos.) 

Először is szeretném önöknek jelezni, hogy mind Lengyelország, mind 
Magyarország külpolitikájában Közép-Európa szerepe prioritást jelent. Tehát a 
közép-európai, azon belül is a visegrádi együttműködés mindannyiunk közös érdeke, 
és a visegrádi együttműködés szoros és jól működik. Ha csak azoknak a találkozóknak 
a sűrűségét nézzük, amely V4 formátumban kerül megrendezésre, akkor már ez 
éppen elég válasz lenne a felmerült kételyekre, kétségekre vagy kérdésekre. De az 
Európai Tanácsok előtt a négy visegrádi miniszterelnök mindig egyeztet, és az esetek 
döntő többségében közösen lép fel. Azonban a szoros baráti, szövetségesi viszonyunk 
sem biztosíték természetesen arra, hogy minden kérdést, minden aspektusában, 
pontosan ugyanúgy látunk, mert különböző országok vagyunk, szuverén országok, 
más történelmi háttérrel, más adottságokkal, más mérettel, más gazdasági erővel, 
más érdekekkel, más adottságokkal. Tehát evidens, hogy voltak, vannak és lesznek is 
olyan kérdések a jövőben, amiben nem fogunk egyetérteni, és hál’ istennek már nem 
a kommunizmusban élünk, amikor nemcsak ugyanazt kell mondani, hanem ugyanazt 
kell gondolni is, ezért a gondolat és a szólás szabadságát ebben a tekintetben is 
szeretnénk magunkra nézve alkalmazni. 

Tehát például hogy mondjak egyet a képviselőtársaimnak: jelenleg az 
energiaunió kérdése az Európai Unió napirendjén szerepel, itt biztosan nagyon 
komoly érdekellentéteink vannak, és ezért nem is fogunk tudni közös álláspontot 
képviselni. Mások az érdekeink, mások az adottságaink, kulcsfontosságú kérdésről 
van szó. Tehát természetes, hogy bizonyos kérdésekben nem fogunk egyetérteni a 
jövőben sem. 

Ugyanakkor a kétoldalú kereskedelmi forgalom 8 százalékkal növekedett az 
elmúlt időszakban. Orbán Viktor miniszterelnök úr pedig azon látogatásán, amelyet 
az ellenzéki képviselőtársaink voltak kedvesek sikertelenként beállítani, ott a lengyel 
országos gazdasági kamara legmagasabb adható kitüntetését vette át a kétoldalú 
kapcsolatok fejlesztésében játszott szerepéért. 
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Szeretném azt is jelezni, hogy az ukrajnai háború megítélésében is teljesen 
közös alapról indulunk ki, hiszen mindkét ország azt gondolja, hogy a minszki 
megállapodás az alap, ez jelenti a közös európai álláspont alapját, aminek 
Lengyelország és Magyarország is részese. 

Tehát az ebben lefektetetteknek megfelelően Magyarország kizárólag a békés 
megoldást tudja elfogadni, ennek megfelelően veszünk részt az EBESZ-misszióban. 
Támogatjuk az Ukrajnában zajló alkotmányos reformfolyamatot, a megfelelő 
szakértőket felajánlottuk, amennyiben az ukrán fél ezzel élni kíván, természetesen 
biztosítjuk őket, és a minszki megállapodásban meghatározottak szerint legitim és 
logikus felvetésnek tartjuk az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió közötti 
kapcsolat és folyamatos konzultáció megfontolását. 

Abban egészen biztosan nem fogunk egyetérteni, hogy amikor valamelyik 
tagország mondjuk energiahordozó vásárlásáról köt megállapodást, akkor ahhoz 
előzetes engedélyt kelljen kérnie az Európai Unió bármelyik intézményétől. Ebben 
biztosan nem fogunk tudni megállapodásra jutni, de ez nem jelenti semmilyen módon 
a minőségi, negatív irányú változást a magyar-lengyel kapcsolatokban. 

Ha jól értem, akkor volt egy ettől független kezdeményezés is ellenzéki 
képviselőtársaim részéről, mégpedig egy Kiss Szilárd nevű volt diplomata ügyében, 
akivel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Kiss Szilárd nevű volt diplomatával 
soha nem dolgoztam együtt. Soha nem dolgoztunk egy intézményben, soha nem volt 
sem a munkatársam, sem a beosztottam, tekintettel arra, hogy 2013 - ha jól 
emlékszem - októberében hagyta el a Külügyminisztériumot, én pedig 2014 nyarán 
érkeztem oda. Korábban én a Miniszterelnökségen dolgoztam és 2014 nyarától 
dolgozom a Külügyminisztériumban, ő akkor már nem volt ott, így tehát nem volt 
módom arra, hogy ővele egy intézményben szolgáljak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Először azt szeretném 

javasolni, hogy a bizottságban képviselettel rendelkező pártok szóljanak, amennyiben 
szólni kívánnak. Megadnám a szót először Mesterházy Attilának, aztán Gyöngyösi 
alelnök úrnak, aztán megadnám a szót magamnak, aztán még ha vannak a pártok 
részéről. (Dr. Szél Bernadett jelentkezik.) Akkor az LMP, és akkor utána megnyitjuk a 
képviselők számára a vitát. 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Mesterházy Attila 

képviselő úrnak - ha megadja még a szót az elnök úr - annyit hadd jelezzek, hogy 2 
órára jön az Egyesült Államok nagykövete a miniszterelnök úrhoz, és kérte a 
miniszterelnök úr, hogy ezen a találkozón vegyek részt. Hogy ha a hátralévő egy és 
negyed órában… 

 
ELNÖK: Mindent megteszünk, miniszter úr ennek érdekében. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: A hátralévő egy és 

egynegyed óra reméljük, hogy elég arra, hogy megvitassuk a legfontosabb kérdéseket. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mesterházy képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Jó lett 
volna, hogyha nem egy bizottsági ülés keretében kell az összes témát megvitatni, 
hiszen külön-külön mindegyik is nagyon fajsúlyos kérdés, arról nem is beszélve, hogy 
a kezdeményezésünk akkor volt élő, amikor február közepén ezek a diplomáciai 
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események zajlottak. Egy hónappal később, ma már talán még a sajtó sem emlékszik 
rá, hogy konkrétan mik zajlottak akkoriban. De mindenesetre értékeljük azt, hogy 
egyáltalán van lehetőség arra, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, és köszönjük 
ezt. 

Az első kérdésem az lenne, hogy Szijjártó miniszter úr egy nagyon hosszú és 
tartalmas bevezetőt tartott arról, hogy az Iszlám Állam elleni fellépés milyen 
értékalapok mentén fontos és nem kerülhető el, de volt egy másik mondat is, amit a 
miniszterelnök úr mondott, és erre kérdeznék rá miniszter úrnál legelőször, hiszen 
nem mindegy a motiváció ahhoz, hogy a döntést meg lehessen hozni. Egyáltalán nem 
mindegy, hogy a kormány miért szándékozik ezzel a kérdéssel foglalkozni. 

Hogy ha jól értettem, akkor volt egy írásos hivatalos kérés a magyar kormány 
irányába. Ez jó, mert ezt eddig nem tudtuk, ez mindenféleképpen fontos. Na, summa 
summarum: a miniszterelnök azt mondta, úgy tudjuk, a Fidesz-frakció ülésén, hogy 
azért kell támogatni ezt a kezdeményezést, mert ezáltal az amerikai nyomás 
csökkenne az országon, és ezáltal a belpolitikai mozgástere nőne a kormányzatnak. 

Ez azért fontos, mert akkor ennek a motivációnak semmi köze nincs az 
értékrendhez, meg azokhoz a szép szavakhoz, amiről a miniszter úr beszélt, pusztán 
egy belpolitikai mozgástér bővítését szolgálja ez a mostani kezdeményezés. 
Hozzáteszem: magyar katonák életét belpolitikai mozgástér bővítéséért nem 
támogatjuk egészen biztosan. 

Tehát magyarul: nem mindegy az, hogy mi a rejtett szándéka vagy a titkos 
szándéka adott esetben a kormánynak ezzel a kezdeményezéssel, tehát hogy ha erről a 
miniszter úr tudna mondani egy-két gondolatot, hogy akkor mivel győzködték a 
fideszes képviselőket, az egészen biztosan hasznos volna az eligazodásban. 

A másik, hogy ha itt ennyi sok magas rangú katonatiszt és rendőri vezető ül, 
akkor csak érdekelne bennünket az, hogy ezt a kockázatelemzést gondolom, el kellett 
hogy végezzék az illetékes szervek, ami abban a három dimenzióban szól, amiről 
miniszter úr beszélt: a magyar katonák, Magyarország és a különböző érdekeltségeink 
és képviseleteink a világban. Gondolom, erről készült valamilyen kockázatelemzés, 
stratégiai terv, egyrészt arról, hogy mennyivel növekszik, hiszen ha jól értettem, akkor 
abban nincs vita, hogy növekedni fog Magyarország terrorfenyegetettsége és ezeknek 
a magyar érdekeltségeknek a terrorfenyegetettsége. 

Különös tekintettel arra, hogy sok esetben azok a hírek világosak mindenki 
számára, hogy nem az Iszlám Államból érkeznek ide, hanem sajnos európai uniós 
állampolgárok mennek oda és vesznek részt ebben a harcban a rossz oldalon. 
Magyarul európai uniós állampolgárok is követhetnek el - erre akarok utalni -, ne adj 
isten, akár Magyarországon olyan cselekedeteket, amelyek bizony kárt okozhatnak, ne 
adj isten, Magyarországon bárkinek vagy bárminek is. Magyarul kíváncsi lennék arra, 
hogy hol tart, mit eredményezett egyrészről a kockázatelemzés, másrészt milyen 
felkészültségi fokban állunk. Például látják-e annak szükségességét, mint ahogy ha az 
ember elmegy Brüsszelbe, legutóbb éppen Balla Mihály képviselőtársammal volt 
lehetőségem részt venni, majdnem minden sarkon láttunk egy rendőrt egy 
géppisztollyal, aki a különböző létesítményeket adott esetben védte vagy biztosította. 
Magyarul a kockázat tekintetében mind a három dimenzióban, amiről beszélt a 
miniszter úr, kíváncsi lennék a kockázatelemzés eredményére, és hogy hogyan 
készülnek erre az illetékes szervek. 

A másik ilyen kérdésem az lenne, egy rövid kérdés, hogy ki fizeti a számlát. 
Korábban lehetett hallani arról, hogy nem magyar költségvetésből kell ezt az ezek 
szerint 20 milliárd forintot az első évben és később fizetni. Gondolom, ez minden 
évben ezek szerint 10 és 20 milliárd közötti összeget jelent 2017 végéig, magyarul a 
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magyar költségvetésből vagy valamilyen egyéb más költségvetésből kerül-e 
kifizetésre. 

Szintén egy lényeges kérdés, talán apró részletkérdésnek tűnik, hogy a katonák 
kiválasztásáról beszélt a miniszter úr. A katonák kiválasztása önkéntes alapon vagy 
valamilyen utasítás alapon fog történni? Ez csak egy apróbb információ, ami 
érdekelne. 

Még egy politikai kérdésem lenne, mert ebben zavart látok a fideszes vagy a 
kormányzati nyilatkozatok között. Kétharmados törvényről beszélünk vagy 
kétharmados döntésről, az alapján, az elhangzott nyilatkozatok alapján a kormánynak 
megvan a kétharmada jelen pillanatban, hiszen független képviselők jelezték, hogy 
támogatják, vagy épp a DK részéről jelezték, hogy támogatják ezt a kezdeményezést, 
de Rogán Antal képviselőtársunk olyasmit is mondott, hogy őket nem nagyon érdekli 
a független képviselők szavazata, hanem frakciók szükséges ehhez a döntéshez. Ebben 
segítsen eligazodnom, hogy elég-e a független képviselők támogatása. Ez pusztán a 
Magyar Szocialista Párt frakciója szempontjából érdekel. Mi rendelkezünk a 
legnagyobb ellenzéki frakcióval, ezért a döntésben ez is szerepet játszik. Ha már 
amúgy is megvan a kétharmad, és ezzel a kormánynak tulajdonképpen nem kell 
kilincselni úgymond senki másnál sem, most nehogy félreértsék a szót, akkor ez egy 
viszonylag eldöntött kérdés, hiszen megvan jelenleg is a Fidesz többsége ahhoz, hogy 
a kétharmados többség meglegyen, vagy van valamilyen más politikai elvárás a 
kormánynak, hogy ez adott esetben frakciók együttműködésében valósuljon meg. 
Erre korábban volt példa, tehát nem példa nélkül lenne ez a dolog, csak ebben 
szeretnék tisztán látni. Egyelőre ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Köszönjük szépen a beszámolót a miniszter úrnak. Az elmúlt napokban 
igencsak sok szó esett a miniszterelnök úr részéről és különböző kormánytagok 
részéről is a nemzeti szuverenitásról és a nemzeti szuverenitás kérdésköréről, nagyon 
helyesen, megjegyzem, de pont egy ilyen esetben igencsak pikáns az, amikor március 
6-án az Amerikai Egyesült Államokból érkezik egy sürgöny, egy felszólítás katonai 
részről, de szerintem teljesen mindegy, hogy katonai vagy politikai részről, és már 
aznap, március 6-án a miniszterelnök úr is, a külügyminiszter úr is és mindenki más 
is arról beszél, hogy Magyarország hány katonát küld, milyen költségvetéssel egy 
olyan háborúba és egy olyan misszióra, amivel kapcsolatban a magyar nemzeti érdek 
igencsak kétséges, és a jogi alapja sem áll teljesen szilárd lábakon ennek a missziónak. 
A miniszter úr is kitért arra, hogy nem ENSZ- és nem NATO-felhatalmazással 
történik ez a misszió, ehhez szükséges kétharmados parlamenti döntés ebben a 
kérdésben. Mi úgy látjuk, hogy igencsak ingatag lábakon áll a jogi alap és a kormány 
érvelése ezzel a misszióval kapcsolatban. A Jobbik határozottan elutasítja azt, hogy 
ebben az ISIS elleni háborúban Magyarország katonailag fellépjen és katonailag 
szerepet vállaljon. Természetesen a véleményünk tökéletesen megegyezik a miniszter 
úréval és szerintem mindenki máséval abban, hogy az ISIS agresszióját csak elítélni 
lehet, és minket is mélységesen sokkol és felháborít az a fajta barbarizmus, amit az 
Iszlám Állam Közel-Keleten végez. 

Ugyanakkor egy katonai missziónak vannak nagyon komoly kockázatai. Itt 
több oldalról felmerült, és ön is említette a terrorfenyegetettség kérdését. Nekünk 
szent meggyőződésünk az, hogy bár egy olyan világban élünk, aminek a része az 
aszimmetrikus küzdelem, és ilyen értelemben szinte minden ország ki van téve a 
terrorizmus fenyegetésének és veszélyének, úgy gondoljuk, hogy egy ilyenfajta 
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katonai misszió nemhogy csökkentené, hanem éppen hogy növelné, függetlenül a 
katonai misszió sikerétől, növelné Magyarország terrorfenyegetettségét. Még nem is 
döntöttünk arról, hogy hány katonát küldünk Irakba, máris csak a kormány 
kommunikációját követően, vagy azután, hogy önök bejelentették azt, hogy a 
kormány mit szándékozik tenni, Magyarországon már megjelent az ISIS fenyegetése 
bizonyos hírek szerint Pécsen, Szegeden, és nem tudom, milyen honlapokon már 
üzent az ISIS, hogy mi lesz Magyarországgal, és mi lesz a magyarokkal akkor, ha az 
ISIS ellen hadat üzennek. Nem tudom, ki fogja vállalni ezért a politikai felelősséget, 
de nagyon remélem, hogy az önök soraiban majd lesz valaki, aki ezt vállalja, mert én 
parlamenti képviselőként vagy a Jobbik frakciója parlamenti képviselői ehhez 
semmilyen mértékben nem adják a nevüket, különösen egy olyan helyzetben, amikor 
a bevándorlás és a migráció egy újfajta jelenségként megjelent Magyarországon. 
Tegnap a Kossuth Rádió 180 percében hallgattam a Bevándorlási Hivatal 
főigazgatóját, aki arról beszélt, hogy az elmúlt - és még az év elején tartunk - 
hetekben, hónapokban hétezer fölé emelkedett az illegális bevándorlók száma, és a 
regisztrált menekültkérők tekintetében az első helyezett Németország mögé 
sorakozott be Magyarország, második helyen állunk. Ez egy döbbenetes adat. Ha 
megnézzük, hogy milyen állapotban van a nem létező határőrségünk, és hogy a 
zöldhatáron milyen országokból érkeznek Magyarországra bevándorlók és 
menekültek, akkor eláll a lélegzetünk, mert nemcsak koszovóiak jönnek, a főigazgató 
asszony is kitért arra, hogy Irak, Szíria és Afganisztán területéről érkeznek első 
számban menekültek Magyarországra. Azt itt most hadd ne kelljen taglalnom, hogy 
milyen biztonsági kockázatokat rejt ez a három terület vagy ez a három ország. Nem 
tudom, hogy a TEK, a Magyar Honvédség, a magyar kormány milyen mértékben áll 
készen ennek a problémának a kezelésére. 

Meggyőződésünk szerint ez a katonai misszió nem képvisel magyar nemzeti 
érdeket, legalábbis az, hogy Magyarország ott katonailag részt vállaljon. 
Humanitárius segítségnyújtásban természetesen, úgy gondoljuk, erkölcsi 
kötelességünk szerepet vállalni, de katonai misszióban nem. Különös tekintettel arra, 
hogy a nyugati úgymond szövetségeseinknek milyen szerepe van abban, hogy ez a 
konfliktus egyáltalán előállhatott. 2001. szeptember 11-e óta a nyugat és az Amerikai 
Egyesült Államok különösképpen nagyon sokat tett azért, hogy destabilizálja ezt a 
régiót, kifejezetten Irakot 2003-ban, Szíriát nemrégiben, Afganisztánt folyamatosan 
2001 óta. Hogy ott ez a helyzet állt elő, azért nem a Maliki-kormány tehető felelőssé 
és nem a helyi viszonyrendszer, hanem a nyugat konstans beavatkozása. Mind a mai 
napig nem tudjuk, hogy az Iszlám Állam milyen irányból és kiktől kap fegyveres és 
anyagi támogatást ahhoz, hogy pár hónap alatt egy olyan ütőképes hadsereggé és 
állammá válhasson, amely komoly nagyhatalmaknak okoz katonai kihívást. Tehát jó 
lenne ennek először utánajárni, mielőtt önként és dalolva vonulunk egy olyan 
háborúba, amihez meggyőződésem szerint nagyon-nagyon kevés közünk van. Önök 
nyilvánvalóan a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatására ebben a kérdésben 
nem számíthatnak. Látom, hogy itt bajnaista, gyurcsányista segédlettel azért összejön 
a kormánynak a kétharmad, újra születik Magyarországon egy paktum az 
euroatlantizmus jegyében, ez az önök felelősségét nagymértékben megmutatja. 

Két rövid kérdésem lenne, ha már szolgálatoktól meg Honvédelmi 
Minisztériumtól érkeztek vendégeink, két kérdésem a témával kapcsolatban. Az egyik 
az lenne, hogy van-e olyan információja a kormánynak vagy a különböző szerveknek 
arra vonatkozóan, hogy Magyarország menekülttáboraiban vannak-e olyan 
menekültek jelenleg Magyarországon, akik korábban bármilyen iszlámista 
terrorcsoportban aktívan részt vállaltak vagy akár az Iszlám Állam kötelékében 
harcoltak. Tehát tudják-e azt, hogy Magyarországon jelenleg menekültstátuszban 
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vannak-e ilyen emberek, vagy legalábbis tesznek-e erőfeszítéseket arra, hogy ezzel 
kapcsolatban információkat szerezzenek? 

A második kérdésem pedig, hogy tudnak-e vagy van-e információjuk az iszlám 
szélsőséges csoportok tevékenységéről Magyarországon, vannak-e vahabita, szalafita 
csoportok itt, Magyarországon, akik köztudottan támogatják az Iszlám Állam 
tevékenységét és a térnyerését. Ez a két kérdésem lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A Fidesz álláspontjaként nagyon röviden össze 

szeretném foglalni a helyzetértékelésünket. 
Először is az a terrorizmus és barbarizmus, amit az elmúlt egy esztendőben az 

egész világ nyilvánossága döbbenettel tapasztalt meg, úgy gondolom, hogy nagyon 
közvetlenül veszélyezteti Európának és benne Magyarországnak a biztonságát. A déli 
szomszédságunkban és a keleti szomszédságunkban zajló fejlemények egyidejűleg 
drámai mértékben átalakították Európa biztonsági helyzetét. 

Ebben a helyzetben kulcsfontosságúnak tartom azt, hogy Magyarország 
értékelje ezt a helyzetet és reagáljunk rá. Az Európai Unió szintjén egy új európai 
biztonsági stratégiának a kialakítása kezdődött meg. Várhatóan ez a nyár folyamán 
elfogadásra is fog kerülni, és úgy gondolom, hogy Magyarországnak is egy világos 
stratégiával kell reagálni erre a helyzetre. 

A parlamenti konszenzus megteremtése érdekében szeretném megköszönni 
külügyminiszter úrnak az erőfeszítéseit. Azt gondolom, hogy indokolt egy olyan 
helyzetben, amiben most vagyunk, megpróbálni a konzultációkon keresztül 
kialakítani egy minél szélesebb körű konszenzust. Én annak ellenére, hogy hallom a 
Jobbik álláspontját, hallom az LMP álláspontját, nem hallom még egyelőre a 
Szocialista Párt álláspontját, de az ellenzékből hallok olyan hangokat, amelyek 
mérlegelik azt, hogy ebben a helyzetben talán fontosabb a pártérdeknél az 
össznemzeti konszenzus kialakítása. A pártközi egyeztetések ezt célozták, amit itt 
Szijjártó Péter miniszter úr összehívott, és most ez a formális stádiuma az 
egyeztetésnek szintén ezt célozza, hiszen ami most zajlik, illetőleg a holnapi nap 
folyamán fog zajlani, az pontosan a konszenzusépítés irányába mutat. 

Természetesen ezt követően majd benyújtásra fog kerülni az az országgyűlési 
határozati javaslat, ami alapján döntést is tudunk hozni, de még nem abban a 
fázisban vagyunk, hanem most az egymás véleményének a kikérése azt gondolom, 
hogy azért rendkívül időszerű, mert ez az előterjesztésnek a részévé tud válni, ami 
most itt konszenzusos állásponttá válik. 

Nyilvánvaló, hogy ebben a súlyos helyzetben a terrorizmussal és a 
barbarizmussal szembeni fellépésnek nincs más alternatívája, mint a katonai fellépés. 
Rövid távon csak katonai erővel lehet ezt a jelenséget megszüntetni. Természetesen 
hosszú távon politikai megoldásra van szükség. A politikai megoldás kimunkálása és 
annak a párhuzamos szorgalmazása rendkívül fontos feladatunk, de a rövid távú 
katonai problémakezelés nélkülözhetetlen, ugyanakkor tegyük világossá: 
Magyarország nem harcoló alakulatokat kíván kiküldeni Erbilbe, Kurdisztánba, 
hanem védelmezői, védekezői, kísérői, tehát kiegészítő feladatokat ellátó katonai 
kontingensnek a kiküldése szerepel a napirendünkön. Ez a különbségtétel azt hiszem, 
hogy nagyon fontos, hogy az egyeztetéseink során ez legyen világos és egyértelmű. 

Támogatjuk tehát a katonai fellépést politikai értelemben, a harcoló fellépést, 
ugyanakkor a mi katonai hozzájárulásunk az nem harcoló jellegű alakulatot jelent. 

Ami pedig a felhatalmazást illeti, a felhatalmazás az részben politikai és 
részben jogi. Jelenleg 62 állam a tagja ennek a széles körű nemzetközi koalíciónak. 
Tehát nem nyugati koalícióról van szó, hanem rendkívül széles nemzetközi koalícióról 
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van szó, amelyben vezető, meghatározó szerepet visznek az arab államok, így például 
Szaúd-Arábia vagy éppen Katar és sorolhatnám. 

Ennek a széles körű nemzetközi koalíciónak a fenntartása a garanciája annak, 
hogy itt nem egy iszlámellenes boszorkányüldözésről van szó. Minél szélesebben 
sikerül a politikai spektrumot fenntartani, annál inkább egyértelmű, hogy itt a 
terrorizmussal és a barbarizmussal szemben van a küzdelmünk. 

Ami pedig a jogi felhatalmazást illeti, úgy gondolom, hogy előrehaladott 
stádiumban vannak a NATO keretei között az egyeztetések, és ahogy a koszovói 
misszió esetében Magyarország számára kielégítő volt a NATO felhatalmazása, a 
NATO misszióban való szerepvállaláshoz, úgy azt gondolom, hogy amennyiben 
megszületik a NATO részéről a kiképző misszióban való szerepvállalás, az egy nagyon 
komoly jogi hozzájárulás lesz ennek a missziónak a formális jogi legitimitásához. Ezt 
mindenféleképpen szeretném kérdezni a miniszter úrtól, illetőleg bátorítani, hogy 
lépjünk fel nagyon határozottan ennek a NATO szerepvállalásnak a megszületése 
érdekében. 

Végezetül pedig úgy vélem, hogy egy jól időzített javaslatról van szó a 
kormányzat részéről, amihez szintén szeretnék a magam részéről gratulálni. 
Megfelelő időpontban kerül sor erre a javaslatra a szónak a katonapolitikai 
értelmében, de a politikai értelmében is fontosnak tartom azt, hogy Magyarország 
nyugati orientációját egyértelműen tükrözi ez a mostani javaslat. Magyarország 
egyáltalán nem gyenge láncszem, hanem erős bástya, ha úgy tetszik, a nyugati 
szövetségi rendszerben. Ez az üzenete ennek a kormányzati javaslatnak, és ha van 
valami, ami alapján úgy gondolom, hogy konszenzust kell tudjunk kötni a magyar 
politikai életben, akkor az nem más, mint ez a nyugati orientáció. Ha valakinek ez 
nem tetszik, tiszteletben tartjuk, de a magyar társadalom 80 százaléka népszavazáson 
erősítette meg egyértelműen az euroatlanti integrációnkat, a NATO-csatlakozásunkat, 
az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat, és úgy gondolom, hogy erről is most 
nagyon fontos egyeztetés, illetőleg döntés születhet. 

Akkor meg szeretném adni a szót az LMP részéről Szél Bernadett képviselő 
asszonynak, majd a KDNP részéről Hoffmann Rózsának, és akkor szeretném kérni a 
kezeket: Szabó Timea, Szelényi Zsuzsa, Demeter Márta, még egyszer Mesterházy 
Attila, utána pedig miniszter úr, úgy, hogy 2-re el tudjon menni. 

Szél Bernadett képviselő asszony! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyrészt meg 

szeretném köszönni miniszter úrnak a tájékoztatást, másrészt pedig nagyon 
méltatlannak érzem azt, hogy elnök úr itt pártérdekeket felemleget pont egy olyan 
alkalommal, amikor minden parlamenti erőközpont egy asztalnál ül annak 
érdekében, hogy valamilyenfajta megoldást találjunk erre a helyzetre. 

A NATO-csatlakozásunk megerősítésére vonatkozó mondatait meg nem tudom 
értelmezni, tekintve, hogy egy olyan szerepvállalásról beszélgetünk, amely nem 
NATO-felhatalmazásból adódik. Mindenesetre a miniszter úr irányában azt tudom 
mondani, hogy szerintem köztünk nincsen vita az ön két alapvetésével kapcsolatban. 
Egyrészt az, hogy a nyugati értékközösség részeként nem hangoskodás van és nem 
szóban kell megfelelni bizonyos értékeknek, én azt gondolom, hogy e téren nincsen 
vita köztünk, másrészt hogy a konfliktus részei vagyunk, ennek kapcsán sincsen vita 
köztünk. 

Amit viszont szeretnék kiemelni, az a következtetés, ami ebből a két 
alapvetésből fakad, azt gondolom, hogy ez az ön esetében és a Fidesz esetében hibás. 
Azt gondolom, hogy az ön által itt prezentált érvelés is meglehetősen gyenge lábakon 
áll. Ennek most két momentumát szeretném kiemelni. Az egyik a biztonság kérdése. 
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Felemlítette Erbil kérdését, szó szerint úgy fogalmazott, és kérte is, hogy erre nagyon 
figyeljünk, hogy iraki viszonylatban biztonságos-e ez a térség vagy a legkevésbé nem 
biztonságos. Nézze, egy olyan helyzetről van szó, ahol a frontvonal havonta több száz 
kilométert tud mozogni, ennyit tud változni. Ami egyik pillanatban igaz volt, az a 
következő pillanatban adott esetben teljesen más lesz. Tehát én ezt az érvet nem 
tudom elfogadni. 

Holnap a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén találkozni fogunk feltehetően, 
viszont itt is el kell mondanom azt, hogy ön is tudja, mindannyian tudjuk, hogy a 
terrorizmus módszerei rengeteget változtak. Ha arról beszélünk, hogy a hazai 
terrorfenyegetettség szintjével mi történik azok után, hogy mi katonákat küldünk a 
térségbe, azt gondolom, senki nem tudja vállalni annak a felelősségét, ha azt mondja, 
hogy nem változik ennek az akciónak a következtében. Most már olyanfajta 
terroristafenyegetettség van a világban, amelynek a módszere más, mint ami 
régebben volt. Adott esetben aki a terrorcselekményt elköveti, soha nem is találkozik 
azzal, aki úgymond a mentora ebben a helyzetben. Nagyon könnyen tudnak 
megszerveződni ilyen cselekedetek ahhoz képest, ami régen volt, és ez nagyon nagy 
kihívást jelent azoknak a szolgálatoknak, illetve azoknak az intézményeknek, amelyek 
a védelemmel foglalkoznak. Engem nagyon nem nyugtatott meg önnek az az 
álláspontja, hogy a hazai biztonsággal kapcsolatban alapvetően azt mondta el, hogy 
egész Európában nőtt a terrorfenyegetettség, és hogy ön szerint az ISIS nem mérlegel 
aszerint, hogy ki mennyire vesz részt az ellene való küzdelemben. Az sem nyugtat 
meg, hogy ön szerint az illetékes intézmények mindent megtesznek majd azért, hogy 
ez a biztonsági helyzet ne romoljon. Azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly 
kihívásról van szó. Az ön beszámolójában nem tudott megnyugtató válaszokat adni 
azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi fog történni itthon abban az esetben, ha ez a 
kontingens kiutazik Erbilbe, illetve környékére. 

Amit még hozzá kell tennem, igen, ez a másik gyenge pont volt, és ezt elnök úr 
is kiemelte, hogy nem harcoló alakulatokat küldenénk. Nézze, miniszter úr, 
mértékadó szakértőkkel konzultálva én azt tudom mondani, hogy ez egy illúzió ilyen 
esetben. Egy ilyen háborúban, egy ilyen konfliktusban bármilyen irányban változhat a 
helyzet, bármikor átfordulhat az egyik állapot a másik állapotba, ott akkor, amikor a 
harcok közben vagyunk, azt gondolom, az, hogy valakinek mire van mandátuma és 
ott minek kell történni, az villámgyorsan át tud értékelődni. 

A Lehet Más a Politikának továbbra is az az álláspontja, hogy Magyarországnak 
és egyébként az egész európai közösségnek mindent meg kell tenni azért, hogy az 
utánpótlási útvonalakat elvágjuk ettől a terrorszervezettől. Én nagyon 
nyugtalanítónak tartom azt, hogy azok, akik most terrorizmusról és barbarizmusról 
értekeznek az ISIS kapcsán, leszavazták az LMP-nek azt a javaslatát, ami arról szólt 
volna, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy azt a 
kezdeményezését, miszerint Magyarországot, illetve a magyar kormányt arra 
próbáljuk rávenni, hogy egész Európában kezdeményező szerepet töltsön be a 
terrorista utánpótlási útvonalak felszámolásával kapcsolatban, önök meg se hallják. 
El fogom mondani ezt többször, mert azt gondolom, és most már egyre több szakmai 
cikk jelenik meg erről, hogy valóban ez a megoldás, hogy ez a terrorszervezet akkor 
tud fennmaradni, ha az utánpótló útvonalak élnek. Ezek lehetnek technikaiak, 
emberiek, lehetnek emberek, technológia, illetve a pénz odaáramlása a térségbe. 
Nagyon kérem önöket, hogy ezt a dimenziót emeljék be az önök szakmai munkájába 
és politikai munkájába. Továbbra is kiállunk azért, hogy a térségben humanitárius 
segítséget tudjunk biztosítani. Azt gondoljuk, hogy ez egy fontos eszköz, amellyel élni 
tudunk, és Magyarországnak van rá lehetősége, hogy éljen vele. 
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A másik, amit nagyon szeretném, ha különösen a miniszter úr megszívlelne, 
hiszen ön annak a kormánynak a tagja, aki brutális kirohanásokkal élt a 
menekültekkel kapcsolatban az elmúlt időszakban, én azt gondolom, hogy ha ebből a 
térségből menekültek érkeznek, akkor fogadják őket a lehető legnagyobb emberséggel 
és megértéssel. Egy kérdést is szeretnék még feltenni konkrétan az exitstratégiára 
vonatkozóan. Amiről még nem hallottam, az az, hogy mi történik azután, ugye most 
már a dátumot tudjuk, hogy 2017. december 31-ét jelölték meg, önök hogyan 
számolnak, igazából mi itt a stratégia. Világos, hogy minden évben küldenek, ha 
önökön múlik, és a kétharmaduk meglesz hozzá a függetlenekkel együtt, akkor 
katonákat küldünk, ez minden évben lesz, ha tényleg igaz, hogy az amerikaiak 7 
milliárd forintot elvállalnak, minden évben 13 milliárdos összeg lesz, három éven 
keresztül ez 39 milliárd forint. Ezt értem. A számok körülbelül így alakultak. Ha nem 
igaz, amit a miniszter úr mondott, hogy 20 milliárd forintról van szó az első évben és 
körülbelül 7 milliárd forint onnan lejön, akkor korrigáljanak, mert körülbelül ennyit 
tudtam ebből az információból most átvenni. A lényeg az, hogy mi lesz utána. 
Megtörténik ez a katonai szerepvállalás. Mi az Amerika által inspirált és több ország 
által, 62 országról van szó, a 62 ország részvételével zajló akciónak mi lesz a 
következő lépése, mi tekinthető sikerkritériumnak, hogyan gondolkodnak önök 
ezekről a kérdésekről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hoffmann Rózsa képviselő asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Elnök Úr! Miniszter Úr! Szeretném arról 

biztosítani önöket, hogy én magam teljes mértékben átérzem annak a felelősségnek a 
nyomasztó súlyát, amely egy ilyen döntés előtt nehezedik ránk. Azt hiszem, a 
történelem során vészhelyzetben, és most azért vészhelyzetről van szó, ez a felelősség 
mindig is megjelent a döntéshozóknál, akiknek szembesülniük kellett azzal a ténnyel, 
hogy kockázatok nélkül ilyen nehéz helyzetben nincs igazán jó megoldás. Ennek a 
felelősségnek a tudatában lényegében a Kereszténydemokrata Néppárt és magam is 
már korábban eldöntöttük, hogy milyen utat kell járni értékelvi alapon, de 
mindazonáltal megnyugtatóan hatott rám miniszter úr beszámolója, amely már a 
korábban meghozott döntést erősítette. Köszönöm az alapos tájékoztatást, az őszinte 
szavakat és azt, hogy amennyire lehet, minden kockázattal számoltak.  

Mindazonáltal azt szeretném elmondani, hogy miért támogatja a 
Kereszténydemokrata Néppárt a misszióban való részvételt. Annak van egy nagyon 
fontos emberi oldala is, amelyre itt - zömmel férfi politikusok lévén - kevés figyelem 
esett, itt mindenféle katonai, biztonsági szakkifejezések elhangzottak, amelyek 
rendkívül fontosak, de én arra kérek mindenkit, aki esetleg még hezitál, hogy idézze 
maga elé azt a képet, amikor keresztényeket térdeltettek egymás mellé és brutálisan 
lefejezték, és ezzel kéjelegtek a világ internetes csatornái előtt. Gondoljunk arra, 
gondoljanak arra, hogy ilyen akár itt is előfordulhat, velünk, a hozzátartozóinkkal, a 
honfitársainkkal, és ennek nem kisebb vagy nagyobb a kockázata, mint annak, hogy 
terrorcselekményeket hajtanak végre bárhol Európában. Ezt értettem az alatt, amikor 
azt mondtam, hogy vészhelyzet van, és a miniszter úr szavaiból is ez derült ki, hogy 
gyakorlatilag teljes biztonsággal nem lehet állítani, hogy itt minden kivédhető. Nos, 
én nem szeretném, hogy a honfitársaimat, köztük keresztényeket vagy bármilyen más 
vallásúakat vagy vallás nélkülieket egy ilyen brutális banda olyan módon, ahogy ez az 
ősközösségi társadalomban talán természetes volt, végezzen ki, ilyen veszélynek nem 
tenném ki sem a magyarságot, sem Európa más lakóit. Miután erre is megvan az 
esély, hogy ilyen emberségességi alapon, valamint amiatt, hogy nekünk minden 
eszközzel védenünk kell az európai értékeket, köztük a keresztény értéket, jó szívvel 
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közvetítem a magam és a Kereszténydemokrata Néppárt álláspontját, hogy ebben a 
misszióban részt kell vennünk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szelényi Zsuzsanna képviselő asszony, majd Szabó 

Timea képviselő asszony következik. 
 
SZABÓ TIMEA (független): Megcseréltük itt a sorrendet, elnök úr. Köszönöm 

a szót. Én is köszönöm külügyminiszter úrnak a tájékoztatót. Először is szeretném 
leszögezni, hogy a PM támogat minden olyan kezdeményezést, amely valóban arra 
szolgál, hogy bármely terrorcselekmény, bármely terrorista szervezet ellen 
hatékonyan fellépjünk. Meggyőződésem azonban az, hogy nem fogja szolgálni ez a 
jelenlegi terv a magyarok részéről sajnos ezt a célkitűzést, nem fogunk tudni ebben 
ilyen módon hatékonyan részt venni. Amikor egy ilyen szerepvállalást tervezünk, 
akkor mérlegelni kell Magyarország lehetőségeit, és mérlegelni kell a magyar 
emberek érdekeit. 

Majd mindjárt kitérek arra, hogy mit látunk mi egyébként célravezetőbbnek. 
Először is szeretném megkérni miniszter urat, hogy pontosítsa ezt a jogi 
felhatalmazást. Én most megnéztem a telefonomon az ENSZ BT-nek ezt a 
határozatát, ezt a 2170-est, illetve a 2178-ast, ez arról szól, hogy az aláírók elítélik az 
erőszakot Szíriában és Irakban, illetve felhívnak minden országot arra, hogy 
megállítsák a terroristák mozgását a saját országukból, saját országaikon keresztül, 
illetve bármilyen fegyverkereskedelmet és a fegyverellátását ezeknek a terrorista 
csoportoknak. Ezzel maximálisan egyet tudunk érteni. Ennek az ön által említett 
felhatalmazásnak azonban nincs köze ehhez a BT-határozathoz, illetve ön is mondta, 
hogy ez nem is egy ENSZ-megkeresés, tehát ilyen alapon a jogi megalapozását sem 
tartom ebben az esetben relevánsnak. 

A PM meggyőződése az, hogy ha a kormány stabilizálni akarja a viszonyát az 
Amerikai Egyesült Államokkal, amit a PM a legmesszebbmenőkig támogat, akkor 
vizsgálja ki érdemben a NAV-botrányt, állítsa elő a felelősöket, és tegyen az ügy 
végére pontot ezzel kapcsolatban. 

Meggyőződésem, hogy így lehet stabilizálni a kapcsolatunkat az Egyesült 
Államokkal. 

Szeretném elmondani azt is, hogy itt azért tegyünk rendbe valamit. Itt nem 
arról van szó, hogy keresztény értékek és nem keresztény értékek. Nemcsak akkor kell 
elítélni egy terrorista szervezetet, hogy ha azok keresztény testvéreinket támadják 
meg, hanem akkor, hogy ha bárkit megtámadnak. (Dr. Hoffmann Rózsa: Pont ezt 
mondtam.) Bármilyen vallású, etnikai hovatartozású, nemű és társadalmi csoporthoz 
való hozzátartozású embert. Nemcsak azért kell fellépni az Iszlám Állam ellen, mert 
keresztény csoportokat támadnak meg. 

Szeretném megkérdezni miniszter urat azzal kapcsolatban, hogy itt szó volt 
arról, hogy mi lesz a ’17-es dátum lejárta után, vagy mi lenne, ha megkapná a 
kormány a kétharmados támogatottságot. De én azt szeretném kérdezni, hogy mi lesz 
közben. Mi lesz, hogyha ez egy elképesztő nagy kudarc lesz, hogyha megtámadják 
ezeket a magyar őrző-védő - most hívjuk így - alakulatokat? Mi van akkor, hogyha 
magyar katonák ebben megsebesülnek, ne adj’ isten meghalnak? Hogyan lehet, van-e 
már közben exit stratégiája a kormánynak erre, illetve milyen felhatalmazás áll ebben  
rendelkezésére, hogy már közben akár változást lehessen eszközölni? 

Németh Zsolt elnök úrnak szeretném mondani, hogy azért van más alternatíva, 
mint a katonai szerepvállalás, és itt a harcoló alakulat nem ugyanaz, mint a katonai 
részvétel, ebben egyetértek, de sajnos - ahogy itt korábban elhangzott - bármikor, 
bárki, pláne abban a térségben áldozatául eshet és célpontjává válhat egy ilyen 
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támadásnak. Nem értek egyet miniszter úrral abban a kérdésben, hogy Iraknak van 
most biztonságos része, és pláne a kurd területeknek van biztonságos része… 
(Szijjártó Péter: Nem is ezt mondtam.), és ezen belül is akkor hadd pontosítsak: ha 
azt mondta, hogy az iraki körülményekhez képest ez biztonságos rész, ugyanis 
bármikor változhat ez a dolog. (Balla Mihály: Viszonylagosan a legbiztonságosabb.) 

Az előzővel kapcsolatban hadd kérdezzem meg miniszter urat, hogy miért nem 
egy-egy évre kötötték meg vagy merült fel mondjuk ez a megállapodás-tervezés, miért 
kell rögtön… én nem tudom, most itt nem vettem ki pontosan, hogy ha március vagy 
április környékén elkezdődne ez a kiképzés, akkor egyrészt az nem volt világos, hogy 
ez meddig tarthat, tehát maga a szerepvállalás mikor kezdődne, a végét azt hallottuk, 
de miért nem egy-egy évre sikerülne ezt tervezni? 

Továbbra is azt támogatjuk, maga miniszter úr is elmondta, hogy 14 ország 
csak humanitárius tevékenységben vesz részt ebben a szerepvállalásban. A PM is azt 
támogatja, hogy ilyen minőségben vegyünk részt, és utána, hogy ha bármilyen - 
nyilván ez egy konfliktus utáni helyzetre érvényes -, hogy ha egy újjáépítési 
munkában kell részt venni, akkor nyilván arra magyar katonák is alkalmasak. 

Nem azzal van a baj, vagy nem az a kérdés, hogy szükség van-e katonai 
szerepvállalásra vagy nem, hanem hogy Magyarország alkalmas és képes-e erre a 
katonai szerepvállalásra, legyen az őrző-védő vagy egyéb hasonló szerepvállalás. 

Továbbra is kérjük, hogy gondolják ezt át, a PM részéről én nem tudom 
támogatni egyelőre ezen ismeretek fényében ezt a megállapodást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Most már megadom a szót Szelényi Zsuzsának. 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen a tájékoztatót és a vita 

eddigi folyása mindenképpen nagyon fontos. Azt gondolom, hogy az Iszlám Állam, a 
Daes, ahogy szeretjük inkább mondani, tehát a dzsihádista terrorszervezet egy olyan 
struktúra ma a világban, amely már messzemenőkig kimerítette a népirtás fogalmát 
és a háborús bűnösségnek lényegében minden elképzelhető és elképzelhetetlen 
formáját. 

Egy középkori és XXI. századi szervezet kombinációja az, amivel 
szembetaláljuk magunkat, ami azt gondolom, hogy rendkívül nehézzé, bonyolulttá, és 
ugyanakkor fontossá teszi azt, hogy hogyan gondolkozzunk egy ilyen ügyben. 

Többször elhangzott már a mai napon, de én is úgy gondolom, hogy ez a 
szerveződés rendkívül kockázatos Európa számára, és nem is gondolom feltétlenül, 
hogy a bevándorlás az egyetlen forrás. Sőt, azt gondolom, hogy a dzsihádista 
szervezetnek az a természete, hogy kifejezetten európai és nyugati világban is 
reputációs tagtoborzó folyamatot folytat, XXI. századi módszerekkel, egy nagyon 
kiterjedt módon. Ez egy olyan további veszélyforrás, ami Magyarországot is érinti. 

Ez a szervezet nemcsak európaiakat gyilkolt meg, hanem mindenekelőtt a saját 
környezetében asszírokat, jezidiket, kurdokat, siítákat, nőket, melegeket olyan 
elképesztő méretekben, ami azt gondolom, hogy régen nem látott a világ ilyen 
elképesztő barbarizmust. 

Az én meggyőződésem és az Együtt álláspontja az, hogy Magyarország, amelyik 
nem egy zárt országnak tekinti magát, hanem egy, a világ számára, a világban 
kooperatív országnak, érdemben kell elgondolkodnia, hogy egy ilyen globális 
veszélyforrás esetében hogyan lép fel, és nyitott európai országként erejének 
megfelelő módon kell hogy részt vegyen egy olyan misszióban, ami a mostani 
szerveződő misszió. 

Ugyanakkor azt gondolom, hogy önmagában ez a támogató attitűd, ami 
kifejezetten politikai alapú döntés a mi részünkről, ez nem ugyanaz, amiről Orbán 
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Viktor beszélt. Szeretném itt kihangsúlyozni és előidézni Orbán Viktornak egy pár 
nappal ezelőtti megnyilvánulását, miszerint azért kellene nekünk, magyaroknak részt 
venni ebben az akcióban, hogy demonstráljuk a nyugat melletti elkötelezettségünket, 
ezáltal enyhítsük a Magyarországra nyomuló nyugati pressziót, és akkor a kormány 
belpolitikai mozgástere nőhetne. 

Na most, ezzel az állásponttal súlyosan nem értek egyet, és nagyon örülnék, 
hogyha miniszter úr visszatolná, elutasítaná azt a megjegyzést, hogy 
Magyarországnak egy nemzetközi misszióban azért kellene részt vennie, hogy ott 
akkor nagyobb belpolitikai mozgástérre tehessen szert. 

Az Iszlám Állam elleni szerepvállalás alapvetően azért fontos, mert 
Magyarország egy nemzetközi szövetségesi rendszerben gondolkodik, és az én 
számomra a szövetségesi rendszer az nem kötelezettség, hanem az egy 
elkötelezettség, ami azt is jelenti, hogyha Magyarország kerül bajba, akkor mi arra 
számíthatunk, hogy a mi szövetségeseink bennünket megsegítenek. 

Ezért kell nekünk megfontolni azt, hogy egy ilyen nemzetközi misszióban részt 
vegyünk-e, és nem pedig azért, hogy megfeleljünk bizonyos elvárásoknak, hogy 
cserébe itthon azt csinálhassunk, amit akarunk. 

Ugyanakkor azt is szeretném kifejteni, hogy ebből az orbáni nyilatkozatból egy 
másik aspektus is felbukkan, nevezetesen azt a fajta pávatáncot érzékelem benne, ami 
Orbán Viktor külpolitikáját jellemzi. Szeretném, hogyha miniszter úr rögzítené, hogy 
ez a típusú nyugati elkötelezettség, amelyről többen is beszéltek a kormánypárt 
részéről a mai nap, nem jár azzal, hogy mondjuk a pár napon belül esedékes európai 
tanácsi ülésen, ahol mondjuk az orosz és az ukrán háborús viszonyoknak az 
újragondolása és értékelése lesz, ott Magyarország nem folytatja a saját pávatáncát, 
hanem én azt várom, hogy a magyar kormány ebben az esetben is határozottan és 
egyértelműen nyugati országként képes majd szerepelni, akár ha szankciókról van 
szó, akár ha bármiféle más olyan ügyekről… (Csenger-Zalán Zsolt: Nem is értem, 
hogy miről beszél!) Egy értékelő megbeszélés, a miniszter úr erről tud, úgyhogy ez 
nyilvánvalóan így van. Pontosan értette a miniszter úr, hogy mire gondoltam. 
(Szijjártó Péter: Abszolút, de a többit nem értettem.) 

Ezek után akkor egy pár kérdést szeretnék feltenni. Sok minden már szóba 
került és a tájékoztatóból számos választ kaptam a kérdéseimre. Néhányat 
körbejárnék még. Nyilvánvalóan az, hogy én alapvetően úgy gondolom, hogy 
Magyarországnak egy ilyen támogató misszióban fontos, alapvetően értelmes dolog 
részt vennie, ez nem egy biankó aláírás arra, hogy majd meg fogom szavazni a végső 
döntést. 

Azt gondolom, három feltételnek kell megfelelnie, három elvárást szeretnék 
megfogalmazni. Egyrészt nyilvánvalóvá kell tenni a magyar kormánynak, hogy a 
külföldre küldött magyar katonákat messzemenőkig meg tudják védelmezni. A másik, 
hogy mindazokat a kockázatokat a kormányzat végig tudja gondolni nyilvánvalóan a 
szövetségeseivel együtt, amelyek részben az ott szolgálókat, részben Magyarországot 
érintik. A harmadik pedig, amiről talán itt még ma nem esett szó, hogy hogyan 
gondolja végig a Külügyminisztérium, hogy külpolitikai értelemben ez a konfliktus 
hosszabb távon mit jelenthet, ez Magyarország kapcsolatrendszereit hogyan 
alakíthatja, befolyásolhatja. 

A konkrét kérdéseim a következők. Egy picit ha többet beszélne arról, hogy 
milyen védőfelszereléssel és szereléssel lesznek felszerelve a magyar katonák, ez 
mindenképpen nagyon fontos, azt gondolom, az ő védelmük megjósolásához. 

A kockázatelemzéssel kapcsolatban szeretnék tájékozódni arról, hogy ez a 
bizonyos széles körű, Európában zajló dzsihádista reputációs folyamat 
Magyarországot vajon érinti-e. Azt gondolom, ahogy korábban is mondtam, hogy a 



26 

kockázatoknak ez egy nagyon fontos része. Azt tudjuk, hogy az Iszlám Állam egy 
nemzetközi hadsereg, ebben is különbözik sok elődjétől. Legalább négy nyelven 
működik maga a szervezet is. Tehát azt szeretném tudni, hogy Magyarországon ilyen 
típusú tájékozódás zajlik-e. Szeretném tudni, hogy a Törökországgal kapcsolatos 
kapcsolatok hogy néznek ki, milyen elvárások vannak, Törökország milyen módon 
vesz részt vagy nem vesz részt ebben a nemzetközi koalícióban, illetve hogyan 
gondolkodik a magyar külügyi vezetés a törökországi viszonyrendszerről, tekintettel 
arra, hogy Kurdisztán területén lesz az a bizonyos misszió, és azt tudjuk, hogy ez a 
mostani akut konfliktustól függetlenül is egy konfliktuszóna a világban. 

Még azt kérdezném másokhoz hasonlóan, hogy viszonylag egyértelműnek 
tűnik, hogy milyen típusú feladatokat lát majd el az a misszió. Mit gondolnak, hogy 
mi az a legnagyobb kockázatú helyzet, amibe mégis a magyar katonák ott 
kerülhetnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársaim. Kérdezném, hogy még ki 

szeretne kérdéssel élni. (Jelzésre:) Demeter Márta képviselő asszony, Balla Mihály 
alelnök úr, Mesterházy Attila képviselő úr és Oláh Lajos képviselő úr. Van-e további 
jelentkező? (Nincs jelentkező.) Lezárom a listát. Mindenkit rövid hozzászólásra 
szeretnék kérni, hogy hagyjunk egy kis időt a miniszter úrnak a válaszadásra. 
Demeter Márta! 

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen a 

beszámolót vagy tájékoztatót. Ellentétben Hoffmann Rózsa képviselőtársammal, 
engem nem nyugtatott meg az, amit a miniszter úr mondott, hiszen alig hallhattunk 
több információt annál, mint ami például a sajtóban történt üzengetések által 
nyilvánosságra került. Azt szeretném jelezni, hogy Magyarország most is nagyon sok 
misszióban vesz részt, ahol a katonáink kiválóan teljesítenek. Pont ma volt szavazás 
bizonyos missziós beszámolók elfogadásáról. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy mint például Irak esetén, mind az afganisztáni misszió esetén az volt a gyakorlat 
és a megkérdőjelezhetetlen gyakorlat, hogy a miniszterelnök részletes tájékoztatást 
adott a parlamenti pártoknak a felkérésről, a tervekről. Megtörtént az illetékes 
minisztériumokban is a megfelelő és folyamatos, részletes tájékoztatás, és csak ezt 
követően került sor döntésre úgy, hogy nyilvánvalóan mindenki törekedett arra, hogy 
nemzeti konszenzus alakuljon ki ebben az ügyben. 

Most azt láthatjuk, hogy egyébként azon túl, hogy Orbán Viktor - ha 
mondhatom így - lepattintotta önnek ezt a feladatot, egyébként ő is kinyilvánította, 
képviselőtársaim többen is említették és Mesterházy Attila képviselőtársam említette, 
hogy Orbán Viktor szinte azt mondta ki, hogy a kormány belpolitikai mozgásterének a 
növelése lenne alapvetően ennek a célja. Szeretném leszögezni, hogy egyértelmű, 
hogy az MSZP elítéli az erőszakot, elítéli azt, amit a Daes csinál, nemcsak 
keresztényeket gyilkolnak ennek a szervezetnek a keretében és égisze alatt, hanem 
mindenféle vallású embereket, muzulmánokat is, és az teljesen egyértelmű, hogy 
küzdeni kell ez ellen a szervezet ellen és az ellen, hogy teret nyerjen, egyértelműen 
vissza kell szorítani és meg kell szüntetni ezt az állapotot. De ahogy ön is hozzátette, 
miniszter úr, humanitárius segítségnyújtással részt veszünk most is ebben az 
akcióban és ebben a fellépésben, illetve hadfelszerelési anyagokkal, mint ahogy 
említette a lőszereket az iraki biztonsági erők számára, ilyen formán is részt veszünk. 
Ez a szerepvállalásnak annyiban nem a legmagasabb szintje, hogy innentől kezdve 
már csak a katonai szerepvállalás következik. Mindenképpen kíváncsi vagyok ennek 
az indokára, hogy miért tartja szükségesnek. Említette azt, hogy a területi 
parancsnokságba az Egyesült Államokból érkezett a felkérés. Egészen biztos vagyok 



27 

benne, hogy erről valamilyen értesítést, felkérést dokumentumformában is kapott a 
vezérkari főnök, a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium. Természetesen 
itt nyílt ülésen vagyunk, ahogy láthatjuk, de holnap nemzetbiztonsági és honvédelmi 
és rendészeti bizottsági összevont ülés keretében azt gondolom, hogy erről a 
felkérésről azon túl, ami pár számot említett, azt már a sajtóból tudhattuk, azokon túl 
részletes tájékoztatást tud adni. 

Azt is elképesztőnek tartom, ismerve az előzményeket, hogy korábbi missziók 
esetén hogyan történt az egyeztetés. Szeretném megkérdezni, ön egyeztetésnek tartja-
e azt, hogy a sajtóban megüzenik a konkrét számokat, néhány felületes információt, 
azt, hogy a kormánynak ez a szándéka, szinte úgy, hogy a kormány mintha már 
döntött volna ebben a kérdésben, és úgy hívnak össze egyébként többpárti 
egyeztetést, hogy úgymond ultimátumot adva a pártoknak, ezt a konkrét döntést 
ismertetik ott, és nincsen más szakmai egyeztetés. Én egyébként ezt remélem, tehát a 
szakmai egyeztetést és a részletes tájékoztatást reméltem ettől az üléstől is, de 
remélném a holnapitól mindenképpen Nagyon sajnálom, és gondolom, idő híján 
vagyunk, nem tudom, meddig fog tartani a mai ülés, de például a TEK részéről 
szeretném hallani azokat az információkat, azoknak a konkrét elemző, értékelő 
munkáknak az eredményeit, hogy egyébként milyen terrorfenyegetettsége van most 
az országnak, többször szóba került a sajtóban is ez az eset, illetve ez a terv, és hogy 
egyébként a jövőben mennyiben nőhet Magyarország terrorfenyegetettsége, hiszen 
nyilvánvalóan erről már most pontos kimutatások kellene legyenek. 

Nyilvánvalóan a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat véleményét is szeretnénk 
meghallgatni, hogy például hogyan menekítenék ki a katonákat, honnan szerzik 
ezeket az információkat, amelyek alapján az elemző-értékelő munkát elvégzik, tehát 
NATO-dokumentumok alapján szerzik vagy az ott lévő katonáktól, más forrásokból 
szerzik. Egyáltalán most hogyan néz ki a konkrét terrorfenyegetettség, hiszen volt egy 
honvédelmi és rendészeti bizottsági ülés, ahol egyébként a nagyon sajnálatos Charlie 
Hebdo terrortámadását követően tájékozódtunk a helyzetről. Szerintem 
kristálytisztán emlékszünk, többen voltunk azon a bizottsági ülésen, akik itt is jelen 
vannak, hogy az illetékes szervek arról tájékoztattak minket, hogy Magyarországon 
nincs közvetlen terrorfenyegetettség. Engem az aggaszt, hogy rendkívül ellentmondó 
nyilatkozatokat hallhatunk a kormány részéről, hisz míg a Honvédelmi Minisztérium 
szintén ezt nyilatkozta, hogy nincsen közvetlen terrorfenyegetettség, Szijjártó 
miniszter úr több helyen arról beszélt, hogy igenis van terrorfenyegetettség. Tehát 
akkor lássuk, hogy most melyik a valódi információ. 

Mindenképpen tudnunk kell ezeket az adatokat, és az is érdekelne, hogy 
gondolkodnak-e más megoldásban, akár egészségügyi felajánlásban. Nyilvánvalóan a 
humanitárius segítségnyújtás további támogatása egyébként részünkről is adott, 
gondolom, van ilyen terv talán a kormány részéről, akár terrorelhárítási feladatok 
felajánlása, elemző, értékelő munka. Tehát bármilyen más vonatkozásban 
gondolkodnak-e ennek a szintű szerepvállalásnak, amin jelenleg is Magyarország 
részt vesz ebben a koalícióban, ennek a tartásában és kibővítésében hogyan 
gondolkodnak. 

Végül csak, mert kérte elnök úr, hogy próbáljuk meg rövidre fogni (Balla 
Mihály: Öt perccel ezelőtt. - Derültség. - Elnök: Képzeljük el, ha nem kértem volna. - 
Derültség.). Egy dolgot tisztázzunk, hogy amit említett, hogy a kiképző központ, mind 
pedig a mobil biztosítás, ezek harci feladatok. Tehát itt nem beszélgetünk arról, hogy 
ezek ne operatív műveleti feladatok lennének, tehát ha a katonák ezekre a feladatokra 
mennek, Irak északi részére, akkor ezek harci feladatok.  

 



28 

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Képviselőtársaim! A különféle jelen lévő, 
mondjuk úgy, hogy társszervi közreműködéseket, hozzászólásokat először is holnap a 
megfelelő formában és keretben, zárt ülés keretében meg fogják osztani az érintett 
képviselőkkel a jelenlévők. Másrészt tervezem azt, hogy a közeljövőben - és terveztük, 
még a miniszter úrnak a megkeresése előtt - az ISIS és most már nyilvánvalóan a 
kapcsolódó problematikáról a Külügyi bizottság is fog tartani egy külön zárt ülést. 

Tehát most a miniszter úrnak a meghallgatása van, aki elhívta a társszervi 
vezetőket, mert fontos, hogy a társszervi vezetők érzékeljék a politikai hangulatot, de 
most a miniszter úrral való egyeztetésre kerül sor, ezt szeretném tisztázni, hogy ne 
legyenek félreértések. 

Még mindig van egy pár perce a miniszter úrnak, de akkor még meg kell 
adnom a szót Balla Mihálynak, Mesterházy Attilának és Oláh Lajosnak. Mind a 
hármójukat rövid kérdésfeltevésre szeretném kérni. 

 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Nekem is egy rövid kérdésem lenne, de két-három megjegyzést azért engedjenek meg. 
Én úgy tapasztaltam, hogy próbáljuk keresni a konszenzust, de minthogyha nem 
ugyanazt a nyelvet beszélnénk és direktben félreértenénk egymást, hiszen több olyan 
gondolatot hallottam szópárbajként, ami én úgy hallottam, hogy nem úgy hangzott el. 
Tehát amikor Hoffmann Rózsa képviselő asszony beszélt, keresztényekről és más 
vallásúakról beszélt, ezen kívül elnök úr is azt mondta, hogy a pártérdekeken 
felülemelkedve, konszenzuskeresésre törekszünk. Tehát pont ezekben próbálunk 
szóvitákat nyitni. 

Én úgy gondolom, hogy talán nem is ez a lényege, vagy nem is az kell, hogy a 
lényege legyen ennek a találkozónak, hogy ilyen szóvitákat folytassunk le, hanem 
próbáljunk meg konszenzust keresni, amennyiben lehetséges valamilyen 
konszenzuskeresés. 

Másrészt pedig én úgy gondolom, hogyha nem támadó harci feladatokra megy 
ki egy csapat, az teljesen más, mint amikor egy objektum vagy egyáltalán objektumok 
őrzés-védésének feladatára. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez egyértelműen 
harcoló feladatot jelent, védelmi, őrző feladatokat jelent. Úgy gondolom, hogy A), B) 
variációja annak a katonai feladatnak, amit el lehet látni. 

Két rövid kérdésem lenne, miniszter úr. Az egyik az, hogy amennyiben a 
kormány előáll egy javaslattervezettel, tart-e esetleg arról, és mikor tart arról esetleg 
egy egyeztetést, többpárti egyeztetést mondjuk a határozati javaslat előkészítésekor? 
Gondolkodik-e ebben a kormány? Másrészt a másik kérdésem pedig arra vonatkozna, 
hogy kik az aktívabb koalíciós partnerek, hogyha esetleg néhány országot 
hallhatnánk, mert Németország, Olaszország egyértelmű. Ezen kívül kik az 
aktívabbak, akik nemcsak politikai támogatást adnak az ügyben, vagy esetleg a 
humanitárius támogatáson túl is segítik ennek a koalíciónak az erejét és a munkáját? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mesterházy Attila! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Először szeretnék 

elnézést kérni a fideszes képviselőtársaimtól, hogy az ebédidő végéig nem tudjuk 
befejezni ennek a teljesen lényegtelen témakörnek a megvitatását. Valóban vannak 
kérdéseink, amelyek nem fértek bele az ebédidőbe, úgyhogy ezért előre elnézést 
kérnék tőlük. 

Egy ügyrendi kérésem lenne elnök úrhoz, nevezetesen, hogy a többi más témát 
nem tudtuk tárgyalni, tehát várjuk vissza miniszter urat a többi kérdésben, mert mind 
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az ön által elmondott magas szintű találkozókhoz lettek volna kérdéseim, mind pedig 
Kiss Szilárd úrral kapcsolatban. Attól függetlenül, hogy ön nem dolgozott vele együtt, 
azért lennének olyan kérdéseim, amire miniszter úr pozíciójából fakadóan tud 
válaszolni, nem pedig az együtt töltött évek logikáján, és abszolút ennek szellemében 
is kívánom majd feltenni ezeket a kérdéseket. 

Németh Zsolt elnök úr mondta, hogy nem hallotta még az MSZP álláspontját. 
Azért nem, mert szeretnénk megfontolni azokat az információkat, amiket kapunk. Ez 
alapján akarunk dönteni, és szerintem volt erre példa. Tehát korábban az iraki 
misszió esetében a Fidesznek is volt bizonytalan álláspontja, és volt, amikor a 
hosszabbítást nem támogatta egy ideig, tehát azt gondolom, hogy erre volt példa, 
hogy egy ellenzéki párt át szeretné gondolni. Önök biztosan több információval 
rendelkeznek - és ezt nem pejoratívan mondom -, mert kormánypárti képviselők, mi 
most gyűjtjük össze ezeket az információkat. 

A másik, hogy arra szeretném még egyszer felhívni a figyelmet, és ez indított a 
második hozzászólásra, persze hozzátéve azt is, hogy miniszter úr is átgondolhatná, 
hogy lehet, hogy a miniszterelnök tud egyedül is beszélgetni az amerikai nagykövettel, 
de ha már így alakult ez a mai program, akkor majd valószínűleg visszatérünk erre.  

De amit Németh Zsolt mondott, elnök úr, arra annyiban reagálnék, hogy 
megfelelésből ne menjünk oda. Szóval, hogyha azért megyünk oda, mert ezzel akarjuk 
azt bizonyítani, hogy Magyarország az erős bástya a nyugati szövetségi rendszerben és 
ez az üzenete ennek, akkor ezért ne menjünk. Tehát vagy meggyőződésből menjünk, 
de csak azért, hogy megfeleljünk az amerikaiaknak, ezt én mondom, akit 
atlantistának tartanak, hogy na, ezért ne küldjünk oda katonákat a történetbe. 

Azt jó volt hallani, amikor Hoffmann Rózsa is arról beszélt, hogy minden 
eszközzel védeni kell az európai értékeket. Ilyenkor az ember mindig belegondol az 
elmúlt négy évbe, hogy de jó lett volna jó párszor hallani ezt korábban, mint ahogy azt 
is, hogy a pártérdeknél fontosabb a nemzeti konszenzus, ahogy elnök úr fogalmazott. 
Ezt is jó pár témánál fel tudtuk volna sorolni az elmúlt években, hogy hányszor lett 
volna erre szükség. 

Összességében tehát csak azt szerettem volna hozzátenni a vitához, hogy 
megfelelésből ne menjünk oda, különösen akkor ne, hogyha egy párt folyamatosan a 
szuverenitást meg a nemzeti szuverenitást hangoztatja, tehát semmiféleképpen a 
megfelelés ne legyen az oka magyar katonák életének a kockáztatására. Másrészt: még 
egyszer azt az egyet szeretnénk javaslatként megerősíteni, amiről Márta már beszélt, 
hogy van-e más olyan szerepvállalás, amit esetleg elfogadnak felajánlásként, de nem 
egy ilyen típusú katonai részvétel. 

Abban igaza van Balla Mihálynak szerintem, hogy ez nem effektíve harcoló 
alakulat, de én is jártam Afganisztánban, pontosan láttam, tudtam, személyesen 
megtapasztaltam, hogyha egy objektumot védenek, meg a mozgást - ahogy ön is 
mondta -, a mobilitást biztosítják, ott bizony előfordulhat harci cselekmény, még 
akkor is, hogyha nem harcolni mennek ki ezek az alakulatok. Tehát pontos volt a 
fogalmazás: nem feltétlenül harcoló alakulat, de mégiscsak keveredhetnek olyan 
helyzetbe, amikor bizony, csak kell lőni és védekezni a történetben. 

Tehát lát-e miniszter úr bármely más olyan felajánlást, ami ebben segítheti a 
magyar részvételt? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Oláh Lajos képviselő úr! 
 
DR. OLÁH LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. A DK és jómagam 

is erkölcsi megközelítésből tettük a korábbi nyilatkozatainkat az ügyhöz való 
hozzáállás tekintetében. Próbáltuk erről lehántani a belpolitikát, mert hogyha 
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hozzátesszük a belpolitikai lábat, akkor mi is olyan kérdéseket tudtunk volna feltenni, 
amit Mesterházy Attila is feltett, hogy mennyire csak egyfajta mozgástérbővítésről 
szól a dolog, hogy mennyire jó lenne konszenzust keresni más témában is. De ezeket a 
dolgokat lehántottuk, hiszen olyan dolgok történnek ott, amelyek nem engedik meg 
szerintünk most ezt a megközelítést. 

Nem érint minket, többször elhangzott, ebben nem tudunk azonosulni, hiszen 
az Iszlám Államnak az elvi politikája, az alapvetése az, hogy minden olyan állam, ami 
nem a saját berendezkedését érinti, az gyakorlatilag ellenség, kimondva, függetlenül 
attól, hogy ott most van harc vagy nincs harc, de ez egy alapvetés. Ide tartoznak a 
keresztény országok és államok is, akiket gyakorlatilag meg akarnak semmisíteni, 
függetlenül attól, hogy van-e ott harcoló alakulat vagy nincs harcoló alakulat. 

Amikor a Jobbiknak az az alapvetése, hogy nem érint minket, ne foglalkozzunk 
vele, akkor azért javaslom, hogy egy kicsit a magyar történelmen gondolkozzunk el, 
hogy hányszor volt olyan, amikor abban bíztunk, hogy olyan országok, akiket nem 
érint a mi konfliktusunk, mégis jönnek és segítenek nekünk, mert azt gondoltuk, hogy 
az igazság a mi oldalunkon van, hányszor vártuk ezt, nem egy ilyen alkalmat tudunk 
felsorolni. Hogy ha mi akkor vártuk volna ezt, akkor ezt ne felejtsük el, amikor a 
döntést meghozzuk. 

A döntést meg kell hozni, és elhangzott, hogy nem megnyugtató. Soha nem 
megnyugtató hadba vonulni, tisztelt hölgyeim és uraim! Igenis, nagyon komoly 
morális és egyéb kérdések merülnek fel, és aggódás. Aggódás az országért, a 
katonákért, vagy akár csak saját családunkért is, amikor ezt a döntést meghozzuk. 
Tehát ez nem lesz egy egyszerű gombnyomás, hogy így mondjam. Amikor az, akkor 
meg magunkat nyugtatni, hogy ha nem megyünk oda katonailag, de elzárjuk az 
utánpótlás-útvonalakat, a bankokon keresztül közreműködünk és nem kapnak pénzt, 
az ugyanolyan mélyen érinti őket, és ugyanúgy sarkallhatja őket arra, hogy akár 
katonai cselekményeket foganatosítsanak. 

Ugyanakkor látszik az, hogy tényleg több információra van szükség annál, 
minden képviselő elvárná ezt a dolgot. Én azt tudom mondani, hogy számos kérdés 
van, de ez az ülés erre tényleg nem alkalmas. Én nem vagyok híve a zárt üléseknek, de 
ha ezek a kérdések és válaszok a katonák, illetve a lakosság biztonságát érintik, akkor 
azt gondolom, hogy ez a történet most megkerülhetetlen, ha vannak olyan válaszok, 
amelyekről úgy ítélik meg, hogy ez a konkrét biztonságát érinti a kiküldendő 
alakulatoknak. Egyszer érdemes nekifutni a NATO-szabályozásnak, hogy mi az, ami 
meggátolja, hogy ez egy NATO-felhatalmazás alapján történjen. Én azt szeretném, ha 
ebben Magyarország proaktív lenne, és tényleg nézzük meg azt, hogy milyen 
módosításokat kell ebbe belerakni ahhoz, hogy tényleg e szövetségi rendszer keretein 
belül, amiben döntöttünk, tudjunk előremenni. 

Az elhangzott, hogy a katonáink biztonsága mellett a belső biztonság 
ugyanolyan prioritással bír. Szeretném, ha ez hatványozottan benne lenne a fejekben. 
Miniszter úr, én nagy tisztelettel arra szeretném kérni önt, hogy ilyenkor, amikor egy 
felhatalmazásról van szó, amikor a parlamentet kérik, kérik az ellenzéki politikusokat, 
ilyenkor összeülünk, tárgyalunk, akár többször is, ahogy elnök úr is mondta, de ez egy 
olyan esemény, amikor folytatni kellene majd ezt, ha megvan ez a döntés. Azt 
javaslom, hogy közösen a parlamenti pártokkal dolgozzuk ki ennek a mechanizmusát, 
hogy akár egy külön bizottság minden héten kapjon tájékoztatást ennek a külföldi, 
illetve hazai fejleményeiről, tehát legyen folyamatos tájékoztatás ezen a területen, 
hogy ha konszenzuskeresés van előtte, akkor legyen konszenzuskeresés és 
tájékoztatás utána is. Nagyon sok kérdés elhangzott, amiket viszont nem szeretnék 
megismételni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Máris megadom a szót a miniszter úrnak. 
 

Válaszok 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Még egyszer köszönöm a lehetőséget. Úgy tűnik, hogy a 17 
év politikában eltöltött időszak még mindig nem elég arra, hogy az embernek ne 
legyenek naiv elképzelései. Abban reménykedtem, hogy ha egy bizottsági ülésen 
elmondok valamit, akkor 13 és fél perc múlva azt nem hazudtolják meg és nem 
hivatkoznak rá hibásan. Ezt egészen elképesztőnek tartom, hogy olyan mondatokat 
próbálnak az ember szájába adni vagy onnan kivenni, amelyek vagy elhangzottak, és 
akkor letagadják, vagy nem hangzottak el, és akkor arra hivatkoznak. Ezt az érdemi 
egyeztetést kicsit elnehezítő körülményként tartom számon, ne haragudjanak, 
képviselőtársaim, de ez természetesen nem veszi el a lelkesedésemet attól, hogy 
akárhányszor is eljöjjek a bizottság ülésére és elmondjak önöknek mindent. Csak arra 
szeretném kérni önöket, hogy a korrektségnek legalább akkora szeletével tiszteljük 
meg egymást, hogy amit 12 perccel korábban elmondtam, azt ne tagadják el, vagy ha 
13 és fél perccel korábban meg mondtam valamit, azt meg ne tagadják le. 

Na, az egyeztetések tekintetében szeretném elmondani, tisztelt képviselő 
asszonyok és képviselő urak, hogy én rendszeresen tartok egyeztetéseket valamennyi, 
a parlamentben képviselettel rendelkező párt számára. Ilyen formációt rajtam kívül 
senki nem működtet a magyar politikai életben. Minden parlamenti képviselettel 
rendelkező párt számára havi, kéthavi rendszerességgel külügyi egyeztetést tartok. Az 
más kérdés, hogy ezen a Jobbik, a Demokratikus Koalíció, az LMP és a Liberális Párt 
képviselői szoktak részt venni, a Szocialista Párt képviselője egyszer jelent meg, a 
többiek meg nem jöttek. Ha önök itt szóban szükségét látják annak, hogy 
egyeztessünk, és mintegy a kormányzati politika hibájaként beállítják azt, hogy 
nincsen egyeztetés, majd közben havi, kéthavi rendszerességgel nálam van lehetőség 
arra, hogy bizalmasan, zárt ajtók mögött olyan kérdésekre is válaszoljak, amelyek 
talán nem teljesen egyértelműek, önök viszont ezt valamilyen oknál fogva 
bojkottálják, nem használják ki, nem élnek vele - a megfelelő kifejezés aláhúzandó -, 
akkor azt gondolom, hogy az itteni egyeztetések hiányára vonatkozó kritikájuk, már 
meg ne haragudjanak, de hiteltelen. Tehát én továbbra is arra szeretném biztatni 
önöket, tisztelettel és szeretettel hívom mindannyiukat, hogy a havi, kéthavi 
rendszerességgel sorra kerülő külügyi egyeztetőre jöjjenek el, és akkor ott olyan 
információkat kaphatnak, amelyeket most itt hiányolnak. Persze értem én, 
parlamenti keretek között is folytatni kell ezt. Most is itt vagyok, itt voltam a 
legutóbbi meghallgatáson is. Elnök úr jelezte, hogy jó lenne, ha folytatnánk majd 
esetleg zárt ülésen ezt. Nyitott vagyok. A holnapi napon a Honvédelmi bizottság és a 
Nemzetbiztonsági bizottság közös, együttes ülésén veszek részt. Mondják meg, hogy 
mit tudok még tenni az ügyben! Ki az a magyar kormányzati politikus, aki ennél 
többet és több szereplővel egyeztet? Ha van ilyen, meg még szeretnék, hogy hetente 
jöjjünk össze ebben a körben, akkor azt javasolják, de kérem önöket, hogy az 
egyeztetések általános hiányára ne hivatkozzanak, mert az szimplán nem igaz. 

Az üzengetés tekintetében, tisztelt képviselő asszony, ezeket az információkat a 
parlamenti pártok képviselői számára bocsátottam rendelkezésre. A parlamentben 
napirend előtt felszólaltam ebben az ügyben. Folyamatosan tájékoztatást adok a 
parlamentnek az Európai Unióban zajló külügyi tanácsi ülésekről. Ha ezt valaki 
korábban csinálta, akkor legyen kedves, mutassa meg. Ezért nem elismerésre 
törekszik az ember, csak legalább azt próbálom elérni, hogy a külpolitikában legalább 
valamennyire értsük egymást. Persze nem fogunk egyetérteni, önök is mást 
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gondolnak a világról, én is. Ez így természetes, ezért ülünk a parlamenti patkó két 
különböző oldalán, de még egyszer mondom, az egyeztetések hiányára való 
hivatkozás ebből a szempontból sem állja meg a helyét. 

Határozati javaslat egyeztetése: talán Oláh képviselő úr vetette fel ezt a 
kérdést. Természetesen. Amennyiben most ez a meghallgatás lezajlik, lezajlik a 
holnapi meghallgatás a két bizottság együttes ülésén, a Honvéd Vezérkar képviselői a 
március 30-i héten a helyszínen vannak, utána elkészül a határozati javaslat, én azt 
természetesen vállalom a Honvédelmi Minisztériummal közösen - természetesen 
vállalom -, hogy mielőtt az egyáltalán a parlament elé beterjesztésre kerül, az önök 
által igényelt keretben én azt szívesen megtárgyalom. Ha önök úgy gondolják, hogy 
arra a Külügyi bizottság a legalkalmasabb, legyen az, ha nyolcpárti, legyen az, ha a 
Honvédelmi bizottság, legyen az, döntsék el, nyitva vagyok bármilyen formátumban, 
szívesen az önök rendelkezésére bocsátom ezt a határozati javaslatot. 

Mesterházy képviselő úrnak mondom csak halkan és szerényen, hogy ha a 
miniszterelnök úr igényli a külügyminiszter jelenlétét az Egyesült Államok 
nagykövetével való találkozón, ez talán nem annyira egyedi. Persze értem én, hogy 
ezután nehezebb lesz leírni azt, hogy milyen módon akarják szétbontani a tárcát vagy 
leváltani a minisztert, de ez nem a mi problémánk, szerintem egyikünké sem, hál’ 
istennek. 

No, van-e lehetőség más típusú szerepvállalásra? Nem látok más lehetőséget. A 
felkérés erre a konkrét szerepvállalásra vonatkozik. (Szabó Timea közbeszól.) Nézze, 
elhangzott egy kérdés, csak a jegyzőkönyvbe mondom, hogy ez, vagy semmi, azt 
gondolom, ez így megint csak nem korrekt kérdésfeltevés, merthogy most nem a 
semmiről indulunk, hanem hadianyagot szállítunk, humanitárius segítséget nyújtunk. 
Ebben az ügyben is mehetünk tovább természetesen, ha az a döntés, a parlament 
döntése, hogy ne küldjünk katonákat, akkor természetesen meg kell fontolni, hogy 
mondjuk hadianyag-szállításban akarunk-e többet nyújtani, de most a nemzetközi 
koalíció bármely szereplője részéről, most az Egyesült Államokról beszélünk ebben az 
esetben, felkérés erre a konkrét szerepvállalásra van. 

Hogy mi a motivációnk, tisztelt képviselőtársaim, erről próbáltam az elején 
hosszasan beszélni. A motivációnk az, hogy tartozunk egy értékközösséghez. Ezt az 
értékközösséget támadás érte, kutyakötelességünk, hogy erre a támadásra reagáljunk 
és a támadás visszaverésében pedig szerepet vállaljunk. Ez a motivációnk nagyon 
egyszerű. Erről tudok önnek, önöknek beszámolni. (Mesterházy Attila: Nem 
hangzott el a miniszterelnök részéről, amit a sajtó írt.) Én nem tudom, hogy a 
miniszterelnök úr részéről mi hangzott el, hol és mi, én az ő véleményét ismerem. Én 
vele nagyon sokat beszéltem erről a kérdésről, hogy ezt a szintén jegyzőkönyvön kívüli 
kérdést is megválaszoljam természetesen. Sokat beszéltem a miniszterelnök úrral 
erről a kérdésről, és amit itt én elmondtam, ami a mi elvi alapvetésünk, az teljes 
egészében az, amiben a miniszterelnök úrral megállapodtunk. 

Az egyik képviselőtársunk felvetette helyesen a kockázatok elemzését. Az 
Információs Hivatal, a KNBSZ és a TEK vezetői, Pásztor főigazgató úr, Hajdú 
főigazgató úr és Béres főigazgató-helyettes úr társaságát azért kértem a mai napra, 
hogy érzékeljék, mik azok a kérdések, amik felmerülnek. Természetesen ők 
rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyeket itt, ebben a körben nincsen 
lehetőségük megosztani, viszont ezeket regisztrálták, és a holnapi napon a 
Honvédelmi bizottság és a Nemzetbiztonsági bizottság együttes ülésén ezekre mind 
választ fognak adni. Erre van nekik lehetőségük. Szerintem köszönet jár azért, hogy 
itt vannak ma és regisztrálták ezeket az igényeket és kérdéseket. Arra kérem önöket, 
hogy a holnapi napon, amennyiben arra lehetőség van, márpedig abban maradtunk, 
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hogy van, legyenek kedvesek választ adni a parlamenti képviselőknek ezekre a 
kérdésekre. 

Az idegen harcosok ügye és az EU-n belüli európai uniós állampolgárok 
esetleges részvétele a terrorcselekményekben egy teljesen reális veszély. Teljesen 
reális veszély. 

Tehát az ellenzéki képviselők részéről ez a felvetés is teljesen jogos. Ezt a 
kérdést két szinten is kezeljük: egyrészt uniós, másrészt magyar szinten. Uniós 
szinten a belbiztonsággal foglalkozó miniszterek most már egyre intenzívebb 
együttműködést folytatnak annak érdekében, hogy az ebből a tevékenységből fakadó 
kihívásoknak egyre jobban és hatékonyabban megfeleljünk uniós szinten, nemzeti 
szinten pedig ezt úgy tudjuk kezelni, hogy a nemzetközi koalíción belül létrejöttek 
munkacsoportok, amelyek bizonyos részfeladatokra szakosodnak. 

Mi kettőnek vagyunk a tagja, az egyik éppen az úgynevezett foreign fighters, 
tehát idegen harcosok áramlásával szembeni fellépés, és elhangzott az a kérdés is az 
önök részéről, hogy a reputációban mennyire vagyunk sebezhetőek. Hát nagyon 
sebezhetőek vagyunk, tekintettel arra, hogy a nyugat-balkáni térségben, tőlünk pár 
száz kilométerre lévő régiókban zajlik a toborzás, adott esetben még lehet, hogy 
valamifajta képzés is. Tehát a közelünkben van a probléma. 

Csak jelezni akarom, hogy ez megint csak független attól, hogy éppen küldünk-
e katonákat vagy nem. Ez a probléma, ez a kihívás, ez a veszély itt van a közvetlen 
közelünkben, néhány száz kilométerre tőlünk most is. 

Oláh Lajos képviselő úrnak teljes mértékben igazat adok, remélem, nem lesz 
belőle baja. Azt mondja, hogy aggodalomra van ok most is. Hát persze, háború van 
földrajzilag nem túl távol, egy olyan háború, amelynek sporadikus eseményei a 
közvetlen szomszédságunkban bármikor megtörténhetnek. Természetesen nem 
nyugalomra okot adó eset az, hogyha mi ebbe a harcba katonákat küldünk. De 
szeretném jelezni, hogy a harcnak így is részesei vagyunk. Magyarország ugyanúgy, 
ahogy az egész világ, veszélyeztetve van ezen háború által. 

Hogy a kétharmadot kivel szeretnénk megteremteni, képviselő úr, ne 
haragudjon, megint csak a saját magam álláspontjáért meg a kormány álláspontjáért 
tudok felelősséget vállalni. Természetesen minden szavazat ugyanannyit számít a 
Magyar Országgyűlésben. Tehát amennyiben matematikailag kijön a kétharmad, 
akármilyen összeállításban, az kétharmad, és természetesen köszönettel vesszük 
mindenkinek a támogatását, függetlenül attól, hogy frakcióhoz tartozik-e vagy sem, és 
természetesen örülünk annak, hogyha minél többen végül is részesei lehetünk egy 
közös döntésnek. 

A költségek fedezése a nemzeti költségvetésből. Itt volt némi egyet nem értés a 
költségek tekintetében. Talán Mesterházy Attila képviselő úr fogalmazta meg jól. 
Tehát valahol a 10-20 milliárd forint között lehet az az összeg - a 10-hez jóval 
közelebb -, ami a felszerelések nélküli költséget jelentheti. 

Mondták képviselőtársaim, mintegy felróva nekem, hogy nem nyugtattam meg 
őket. Ez nem is volt a célom, mert ez egy olyan helyzet, amiben nem lehet 
megnyugtatni senkit. Megnyugtatás helyett az volt a célom, hogy tényeket közöljek 
önökkel, melyek valóban nem megnyugtatóak, hiszen egy háborús helyzetről 
beszélünk. 

A NATO-szerepvállalás kérdése az egy nagyon fontos kérdés. Mi ennek akár 
lennénk a szorgalmazói is. Itt egy nagyon fontos ellenérvvel kell szembenéznünk, ez 
pedig az, hogy amennyiben NATO-szerepvállalás történik, akkor az egy jóval szűkebb 
koalíció lehet, mint amilyen most. Tehát hogyha végigtekintünk azokon az 
országokon: Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Katar, Szaúd-Arábia és a 
többi arab ország, aki itt most szerepet vállal, illetve a nyugat-balkániak meg a NATO-
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n kívüli európaiak, tehát az ő szerepvállalásuk akkor gyakorlatilag nehezen 
értelmezhetővé válik. Tehát ez egy ellenérv ellene. Ugyanakkor teljesen legitim és 
jogos a felvetés, hogy mindenkit sokkal jobban megnyugtatna - Szabó Timea 
képviselő asszony kérdésére reflektálva -, hogyha lenne olyan jogi alap, ami azért száz 
százalékos szilárdságot jelentene. Mert önnek igaza van, hogy az ön által meg előtte 
általam hivatkozott ENSZ BT-határozatok nem száz százalékos hivatkozási alapok, 
maradjunk ennyiben. Viszont hogy hogyan néz ki pontosan a jogi háttér, arra 
szeretnék önnek választ adni, hogy azok az országok, amelyek részt vesznek jelenleg 
ebben az akcióban, ők egy kétoldalú jegyzékváltás alapján vesznek részt. Tehát 
például amikor a Bundestag megadta a felhatalmazást a német kiképzői 
tevékenységre, akkor a Bundestag úgy döntött, hogy kétoldalú jegyzékváltás történik 
Irak és Németország között, és ez a jogi alapja. És amennyiben majd úgy dönt a 
parlament, hogy mi is vegyünk részt katonákkal ebben az akcióban, akkor nekünk is 
majd egy kétoldalú jegyzékváltást kell lebonyolítanunk Irakkal, akik részt vesznek 
ebben a szerepvállalásban, mindannyian egy kétoldalú megállapodás alapján vesznek 
részt. 

Az utánpótlás elvágásának fontosságában egyetértek, éppen ezért 
csatlakoztunk ahhoz a munkacsoporthoz, amely a koalíción belül ezzel a munkával 
foglalkozik.  

Az exit stratégiával rendelkeznie kell a koalíciónak, ebben egyetértek, mi ehhez 
szívesen hozzátesszük a magunkét, de azt gondolom, hogy nem rajtunk fog múlni az, 
hogy a jövendőbeli ereje, szerepvállalása, eredménye ennek a koalíciónak hogyan 
alakul. Ezért is hívtam fel az önök figyelmét arra, hogy bár van egy megállapodás a 
kurd térség, a kurd régió vezetői és az iraki központi kormányzat között, de hiba lenne 
eltagadni azt, hogy ez egy törékeny együttműködés, amely törékeny együttműködés 
fenntartására az Iszlám Állam elleni reménybeli győzelem után is törekedni kell. Erre 
vonatkozóan még stratégiát kell alkotni, ebben önöknek teljes mértékben igazuk van. 

Azért arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ISIS terjeszkedése az 
elmúlt időszakban megállt, tehát az iraki és kurd pesmerga erők ellentámadásba 
mentek át. Most az megint egy más kérdés, és arról már megint hosszasan lehet 
vitázni, hogy ebben milyen iráni szerepvállalás van, és annak mi a jövőbeni 
következménye, és az majd a jövőbeni stratégiára milyen hatással van egyébként. 

A mandátum hosszára vonatkozóan: Szabó képviselő asszonynak mondom 
megint, hogy nyitottak vagyunk a tárgyalásra. Tehát hogy ha önök azt látják, hogy 
önöknek nagyobb biztonságot ad az, hogy egy év és mindig újratárgyalandó, én ebben 
nem látok nagy problémát, talán kiszámíthatóbb, hogyha 2017. december 31-ét 
határozunk meg, de hogy ha a parlamentnek az a közös bölcsessége, akkor ehhez 
természetesen nem ragaszkodunk. 

Hogy Magyarország alkalmas-e, képes-e, ezt is többen fel tetszettek tenni 
kérdésként. Én itt csak a Honvéd Vezérkar vezérkari főnökének nyilatkozatára tudok 
hagyatkozni, amikor az elmúlt héten megtartottam az első munkacsoporti ülést a 
kormányzati intézmények között, ez volt az első kérdés, amit feltettem, mert ha erre 
„nem” a válasz, akkor nincs miről beszélnünk, nem kell rabolnunk egymás idejét. 
Azonban a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, hogy a Magyar Honvédség kész és 
képes ennek a feladatnak a végrehajtására. Én magam erre a véleményre alapozok 
jelenleg. 

Hogy milyen lesz a hatásuk az ország kapcsolatrendszerére, Szelényi képviselő 
asszonynak tökéletesen igaza van, mert ennek komoly hatása lesz Magyarország 
kapcsolatrendszerére. Mivel azonban az arab államok döntő többsége részese a 
koalíciónak, ezért azt gondolom, hogy inkább pozitív hatása lehet Magyarország és az 
arab térség együttműködésére annak, hogyha mi növeljük itt az együttműködésünket. 
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Törökország esetében intenzívek a kapcsolataink, mint tetszett látni, 
Törökország miniszterelnöke itt járt a közelmúltban, ahol újabb előrelépést tudtunk 
megállapítani örömmel, kétoldalú kapcsolatokban, főleg gazdasági, kereskedelmi 
téren semmilyen kifogás nem hangzott el Törökország részéről Magyarország 
szerepvállalását illetően. 

A védőfelszerelések és a kockázatok ügyében képviselő asszonynak szeretném 
jelezni, hogy a holnapi napon a három főigazgató, illetve főigazgató-helyettes úr 
rendelkezésünkre fog állni, ha jól értem, ön tagja a holnapi két bizottságból legalább 
az egyiknek, és akkor ott ön erre vonatkozóan konkrét információkat fog kapni. 

Mesterházy Attila képviselőtársamnak szeretném jelezni, hogy mivel nem 
került sor a bilaterális ügyek kitárgyalására, ezért amennyiben a bizottság megtisztel 
azzal, hogy újra jöhetek, bármikor, tehát rövid határidőn belül természetesen 
rendelkezésre állok minden kétoldalú és egyéb típusú kérdésben, és köszönöm a 
korrektségét az egyéb típusú kérdésfeltevésekre vonatkozólag. (Mesterházy Attila: 
Köszönöm.) 

Oláh Lajos képviselő úr javaslatával, ne haragudjon, de megint csak egyetértek, 
a folyamatos tájékoztatást fontosnak gondolom. Ezért amennyiben a parlamenti 
pártok úgy gondolják, hogy egy ad hoc bizottság jöjjön létre abból a célból, hogy a 
szerepvállalás különböző aspektusait folyamatosan figyelemmel kövessük, vagy úgy 
döntenek, hogy legyen mondjuk az ellenzéki vezetésű Nemzetbiztonsági bizottság az, 
ami nyomon kövesse vagy a Külügyi, nyitottak vagyunk. Tehát ez ügyben konkrét 
javaslatot szeretnék kérni, hogy mit gondolnak, mi lenne az önök számára a 
legmegnyugtatóbb a folyamatos kísérés tekintetében. 

Még volt egy fontos konkrét kérdés, hogy önkéntes-e vagy kötelező a 
szerepvállalás. Önkéntes természetesen a katonák szerepvállalása ebben a kérdésben, 
és én mindvégig nagyon figyeltem arra - és ez a zárógondolatom -, hogy pontosan 
határozzam meg a tevékenységet, tehát biztosítási, őrző-védő funkciók. Abba a vitába 
önök vágtak bele itt, a bizottságban, hogy ez most harcolást jelent-e vagy sem. Azt 
gondolom, hogyha valaki biztosít egy menetoszlopot és egy menetoszlopot támadás 
ér, akkor neki biztosítóként az a feladata, hogy megvédje. A katonák, akik fegyverrel 
érkeznek őrzésvédelmi és biztosítási feladatokat ellátni, természetesen semmilyen 
módon nem kizárható, hogy egy háborús övezetben tűzharcba kerüljenek. Köszönöm 
szépen. Akivel a holnapi napon találkozom a Nemzetbiztonsági, illetve a Honvédelmi 
bizottság ülésén, holnap lesz időnk vagy lehetőségünk konzultálni. 

Elnök úr, arra szeretném kérni, hogy legyen kedves egy időpont-egyeztetést 
kezdeményezni, hogy a Mesterházy képviselő úr, illetve a Demeter képviselő asszony 
által felvetett kérdésekre a válaszok után az újabb kérdéseket is meg tudjuk hallgatni. 

 
ELNÖK: Rendben! Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. 
Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy ez a két és negyedórás eszmecsere 

mindenféleképpen egy olyan idő, amely alapján, amely keretében alaposan körbe 
tudtuk járni ezt a problémakört. Szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy 
jegyezzék elő a naptárukban, hogy március 30-án és április 8-án szeretnénk bizottsági 
ülést tartani. Nagyköveti meghallgatások lesznek, illetőleg könnyen lehet, hogy már 
ezekre az ülésekre kiegészítő napirendként ez a draft lesz, ennek a határozati 
javaslatnak a tervezete is be fog majd kerülni március 30-án és április 8-án. Az ISIS-
sel kapcsolatos napirend egyeztetése tekintetében pedig majd a társszervekkel majd 
megtaláljuk ennek a módját. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Azt hiszem, talán 
számukra is hasznos volt a Külügyi bizottság véleményének a nyomon követése. 

Tisztelt Bizottság! Aki még bármit bármilyen témához szeretne szólni, annak 
most megadom a szót. (Jelzésre:) Alelnök úr! 
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További kérdések és válaszok 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Elnézést, hogy újra jelentkeztem, és tudom, észrevételezem, hogy a 
miniszter úrnak el kellett sietnie, de mivel még olyan katona- és biztonságpolitikai 
kérdésekkel foglalkozó vendégeink jelen vannak, akikhez én a kérdésemet intéztem, 
nagyon megköszönném, ha esetleg választ kaphatnék arra, hogy tudjuk-e, hogy a 
menekülttáborokban vannak-e olyanok, akik korábban terrorcsoportok részeként 
harcoltak, illetve hogy vahabita, szalafita csoportok jelen vannak-e az országunkban. 
Van-e erről tudomásuk? Vagy esetleg erre holnap visszatérhetünk-e egy olyan ülésen, 
amelyen én nem leszek jelen? 

 
ELNÖK: Tudnak-e nekünk választ adni erre a kérdésre? (Jelzésre:) Pásztor úr! 
 
PÁSZTOR ISTVÁN főigazgató (Információs Hivatal): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Nyilván nem szeretném túlfeszíteni a nyílt ülés kereteit, de 
szerintem a kérdés megválaszolható ebben a formában. Részleteiben nyilván erre 
holnap vissza lehet térni, már csak azért is, mert Hajdú tábornok úr nincs itt, és a 
terrorelhárításnak ebben komoly szerepe van. Én az alelnök úr kérdésének a második 
felével kezdeném: vizsgáljuk. Az összes érintett szerv, amely kvázi felelősséggel 
tartozik Magyarország biztonságáért, vizsgálja azt, hogy milyen mozgások vannak, kik 
mozognak, a lehetőségekhez képest nyilván adatokat, ha kell, partnerekkel, tehát 
vizsgáljuk. Nekem arról jelen pillanatban nincs információm, hogy azonosítottak 
volna olyan embert bármelyik objektumban, de még egyszer mondom, hogy ennek a 
fő tudója istenigazában Hajdú tábornok úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen főigazgató úrnak. 
Tisztelt Bizottság! (Jelzésre:) Katonai Biztonsági Hivatal! 
 

DR. BÉRES JÁNOS főigazgató-helyettes (Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat): Szeretném elmondani, hogy a kockázatelemzésre vonatkozó három terület 
kapcsán a három szolgálat nagyon pontosan megosztja a hatásköröket. Tehát a 
magyar katonai szerepvállalással alapvetően és ennek biztonsági kockázataival a 
KNBSZ foglalkozik, minden, ami külföldön a magyar katonák biztonságával 
kapcsolatos, arra mi a holnapi zárt ülésen részletes válaszokat adunk a felszerelés 
vonatkozásában és minden egyéb olyan terület vonatkozásában, ami ehhez a 
biztonsághoz hozzájárul, azt el fogjuk mondani. A magyarországi belső helyzet teljes 
egészében Hajdú tábornok úr, illetve az AH kompetenciája, tehát a TEK-é és az AH 
kompetenciája, a magyar külföldi érdekeltségek pedig Pásztor tábornok 
kompetenciájába tartoznak. Ezt így osztottuk fel egymás között, ennek megfelelően 
végezzük az előkészítő feladatainkat. Még egyszer mondom, a részletekről holnap 
részletesen beszámolok. Köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Én is nagyon szépen köszönöm. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
a napirendi pontot lezárom. 

Ha más témához sincs hozzászólás, akkor pedig az ülést berekesztem. 
Köszönöm szépen a megjelenést. Viszontlátásra. 
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(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 15 perc.) 

 
 

   
 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Pavlánszky Éva és Vicai Erika 

 


