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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló határozati javaslat (H/4027. 
szám)  
(Részletes vita)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
Előterjesztő: Honvédelmi Minisztérium képviselője   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Demeter Márta (MSZP)  
Mesterházy Attila (MSZP)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) távozása után Balla Mihálynak (Fidesz) 
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) Bartos Mónikának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Korányi Noémi szakmai tanácsadó  
Csizi Réka munkatárs  
 

Meghívottak 

Megjelentek:   
Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár (Honvédelmi 
Minisztérium)  
Szelényi Zsuzsanna (független) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 45 perc)  

Az ülés megnyitása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Nyílt ülésen folytatjuk munkánkat. 

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű 
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről 
szóló H/4027. számú határozati javaslat  
(Részletes vita)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 A 2. napirendi pontunk keretében döntéseket kell hoznunk a parlamentben 
zajló előterjesztés vonatkozásában.  

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy nem kapott a 
bizottságunk módosító javaslatot - ugyanis a képviselőknek meg kell határozni, hogy 
mely bizottság foglalkozik a módosító javaslataikkal -, de szétosztjuk a módosító 
javaslatokat, amelyek beérkeztek, hogy mindenki lássa, és ennek fényében tudja a 
részletes vitával kapcsolatos lezáró döntését meghozni a bizottság. 

A részletes vita első szakaszának végén döntenünk kell arról, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ezzel 
kapcsolatban van-e bárkinek kérdése? (Nincs ilyen jelzés.) Fölteszem szavazásra: ki 
támogatja, hogy ez megfelel? (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. 

A részletes vita második szakasza kezdődik. Tekintettel arra, hogy nem 
érkeztek hozzánk módosító javaslatok, azt kell megkérdeznem, hogy saját módosítási 
szándéka van-e valakinek a bizottságból. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs a bizottságnak 
ilyen módosítási szándéka.  

Ezt követően döntenünk kell a vita lezárásáról. Ki támogatja a vita lezárását? 
(Szavazás.) Ez is egyhangú, köszönöm szépen. 

Előadó állítására van lehetőségünk, illetőleg kisebbségi vélemény 
megfogalmazására is van lehetőség. Azt gondolom, az ellenzék döntsön arról, 
akarnak-e kisebbségi véleményt megfogalmazni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem, az ellenzéki képviselők részéről 
akarnak-e kisebbségi véleményt megfogalmazni. (Gyöngyösi Márton jelzi, hogy 
igen.) Jó. Akkor azt szeretném kérni, hogy röviden a kisebbségi véleményét 
fogalmazza meg alelnök úr. (Gyöngyösi Márton: Bocsánat, a plenárison?) A plenáris 
ülésen való megszólalásnak feltétele, hogy itt is hangozzon el; ez az új házszabály 
rendelkezése. Tehát akkor egy rövid ismertetőt szeretnék kérni alelnök úrtól. 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. A mai és a korábbi ülések után szeretnénk annak hangot adni, hogy 
meggyőződésünk szerint nem megfelelőképpen volt ez a döntés előkészítve. Azután, 
hogy meghallgattuk a Honvédelmi Minisztériumnak és az illetékes szolgálatoknak a 
munkatársait, számunkra fény derült arra, hogy sürgősségi eljárással, meglehetősen 
rövid idő alatt született meg ez a döntés, ami nem volt képes arra, hogy minden 
területét megvizsgálja ennek az igencsak komplex kérdéskörnek. Többek között 
annak ellenére, hogy az Iszlám Államnak az ottani tevékenysége indokolttá teszi a 
katonai fellépést, a terrorveszéllyel kapcsolatos kérdéseinkre és a terrorveszély 
elhárítására vonatkozóan nem kaptunk megnyugtató választ a szolgálatoktól és az 
intézményektől. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Államtitkár úr, kíván-e szólni? (Dr. Dankó István jelzi, hogy nem.) 
Köszönöm szépen. 

Röviden annyit hadd hangsúlyozzak a nyílt ülés keretében is, hogy Európára, 
illetőleg Magyarországra nézve olyan biztonsági kihívást jelent az Iszlám Állam, 
amellyel szembeni fellépés noha Magyarország számára nem képez jogi 
kötelezettséget, úgy gondoljuk, hogy olyan politikai kötelezettséget mindenféleképpen 
jelent, hogy részt kell vállalnunk a barbár terrorizmus elleni föllépés során, különös 
tekintettel arra, hogy nagyon komoly népirtással összefüggő jogsértésekre kerül sor, 
amely hangsúlyosan érinti a keresztény közösségeket is. 

Az előterjesztést a magunk részéről támogatjuk. Köszönöm szépen. 
Ha nincs több megjegyzés, akkor a második napirendi pontunknak is a végére 

értünk.  
Döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is. Ezt a jelentést 

egyidejűleg felhatalmazásnak tekintem arra, hogy a bizottság elnöke a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Ki támogatja a jelentés 
elfogadását? (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Egy 
ellenszavazat.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 nem szavazat és 2 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. 

A sajtó képviselőinek azt tudom mondani, hogy majd érthetően is el fogjuk 
mondani röviden, mi az álláspontunk az előttünk fekvő határozati javaslattal 
kapcsolatban. Arra kérem önöket, hogy ezt majd a folyosón ejtsük meg. 

Hadd kérdezzem meg, tisztelt bizottság, van-e bárkinek kérdése a „egyebek” 
sorában. Mesterházy képviselő úr! 

Egyebek 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Elnök Úr! Elfogadva azt, amit korábban is 
mondott, de sajnos nem teljesen úgy alakultak a korábbi meghallgatások, mint ahogy 
azt a Külügyminisztérium ígérte, ezért én magam is akartam egy olyan javaslattal élni, 
mint amit alelnök úr fölvetett, nevezetesen, hogy történjen meg a BM, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal és a TEK meghallgatása. Ugyanis korábban a 
külügyminiszter úrtól személyesen kaptunk itt a bizottsági ülésen egy ígéretet arra, 
hogy a magyarországi terrorfenyegetettséggel kapcsolatban is kap a bizottság 
tájékoztatást. Akkor az hangzott el, hogy az nem ebben a bizottságban lesz, hanem az 
ön által említett együttes ülésén a nemzetbiztonsági és a rendvédelmi bizottságnak. 

 
ELNÖK: Igen. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Na most, onnét konkrétan kiküldtek 

mindenkit, aki a Külügyi bizottság tagja lett volna, fideszes többséggel megtámogatva. 
Tehát magyarul, az, amit a külügyminiszter ígért, nem valósult meg, annak ellenére 
egyébként, hogy ő ott szintén azt mondta, hogy őt nem zavarja, ha ott ül bárki más is, 
aki nem bizottsági tag. Ettől függetlenül mindenkit kizavartak a teremből, mert a 
fideszes többség nem támogatta a nem bizottsági tag képviselők részvételét. 

Ezért tehát én indokoltnak tartom azt, hogy itt, ebben a bizottságban is 
hallgassuk meg a TEK-et, a BM-et és az Alkotmányvédelmi Hivatalt ezekről a 
kérdésekről, hiszen itt már harmadszor hallgattam végig én is azt, hogy ők nem 
tudják ezt megmondani. Akkor valaki mondja már meg nekem, legyen szíves, vagy 
hadd menjek be egy olyan bizottságba, ahol valaki megmondja, és ne szavazzanak 
már ki minket mindenhonnét a fideszesek! Már bocsánat, nem a jelenlévőkre 
gondolok. Ez nem egy túl bonyolult kérés, hogy valahol meghallgathassuk ezt. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Tilki képviselő úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Ha Mesterházy képviselő úr nyelvészkedett az 

előbb, akkor én azzal kapcsolatban, amit az előbb elmondott, azt szeretném 
megkérdezni, hogy a „kizavartak” szó az valós volt-e. Tehát kizavarták önöket vagy 
kiküldték, vagy szavaztak erről? Tehát ezt pontosítani kérem. Mert a „kizavarni” szó 
egy kicsit erős. (Demeter Márta: Ez fontos kérdés, képviselő úr!)  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Ez nagyon fontos kérdés, képviselő úr, hogy 

van-e terrorfenyegetettség. Maguknak is fontos lesz, higgyék el, nemsokára! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. Tehát Mesterházy Attila javaslata arra 

irányul, hogy a Külügyi bizottság Magyarország terrorfenyegetettségével 
kapcsolatban hallgassa meg a TEK-et, a Belügyminisztériumot és az 
Alkotmányvédelmi Hivatalt. (Mesterházy Attila: Igen. Ezek hangoztak el.) 
Köszönöm szépen a javaslatot. A javaslatot tudomásul veszem, ennek megfelelően 
fölveszem a kapcsolatot a belügyminiszter úrral, illetőleg a Belügyminisztériummal. 
(Mesterházy Attila: Köszönöm szépen.) Viszont ha sort kerítünk erre a 
meghallgatásra, akkor már, ha megengedi képviselőtársam, csak ebben a körben, 
ugyanis meglehetősen sokan voltak jelen az előző napirendi pont keretében. De 
nyilvánvalóan ővelük is kell majd folyamatosan egyeztetni, azt gondolom, még a félév 
során mindenféleképpen sor fog erre is kerülni. De akkor ezt a javaslatot tudomásul 
vettem.  

Elnézést, vissza kell térnünk egy pillanat erejéig a kisebbségi álláspont 
ismertetésére - erre akkor Gyöngyösi alelnök úr vállalkozott. A többségi álláspont 
ismertetését én fogom a szavazás előtt megtenni, és azt gondolom, talán a honvédelmi 
miniszter úr is várható módon ki fogja fejteni még a szavazás előtt az álláspontját.  

Erről szavaznunk kell. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pont végére értünk. Jó munkát, viszontlátásra! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc)  
  

Németh Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


