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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi fellépésben való részvételről szóló határozati javaslat (H/4027. 
szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Demeter Márta (MSZP)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott:  
 
Balla Mihály (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Csizi Réka munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Az ülést megnyitom. (Megérkezik az ülésre Demeter Márta és Mesterházy 
Attila.) Arról lenne szó, a kollégáimnak már elmondtam, hogy a honvédelmi 
miniszter benyújtotta a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű 
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételről a határozati javaslatot, 
és most 13 óráig kell jelezni, hogy mi is tárgyalni kívánjuk. Azt gondoltam, hogy 
indokolt, hogy mi is tárgyaljuk. 

Csenger-Zalán Zsolt alelnök úr helyettesíti Balla Mihályt. Megállapítom a 
határozatképességet. 

Felteszem szavazásra a napirendet. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű 
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételről 
szóló H/4027. számú határozati javaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A napirendünk egyetlen napirendi pontból áll, amit az előbb elmondtam. A 
bizottság arról dönt, hogy a határozati javaslatról részletes vitát kíván folytatni, illetve 
hogy a határozati javaslat mely részéről kívánunk részletes vitát folytatni. Azt 
javaslom, hogy arról szavazzunk egyben, hogy a határozati javaslat valamennyi 
rendelkezése tekintetében le kívánjuk folytatni a részletes vitát. Előreláthatólag ez 
jövő szerdán lenne. 

Van-e ehhez bárkinek megjegyzése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, akkor 
felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Van-e egyebek? (Nincs jelzés.) Nincsen. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 47 perc)  
  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 


