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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat

Dr. Kövér László
az Országgy ű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 80 . § (1 )
bekezdése alapján - a 40 . § (1) bekezdésére figyelemmel - a Magyar Honvédségnek az
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételér ől
szóló 1-114027 . számú határozati javaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő , aminek a megtárgyalását a Honvédelmi és rendészeti bizottságnál kérjük :

1. A határozati javaslat preambuluma a második francia bekezdést követően az alábbi
szöveggel egészül ki :

az ENSZ, az Európai Unió és a NATO nemzetközi béke és biztonság el őmozdítására
tett erőfeszítéseihez és a terrorizmus elleni küzdelemhez hozzájárulva.
figyelemmel arra, hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet
ellen szervezett nemzetközi koalíció elkötelezett tagj a

2. A határozati javaslat 1 . pontja az alábbiak szerint módosul :

1 . Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kormánya Magyar Honvédség
inkurrens készleteiből hadfelszerelések térítésmentes átadásával, a koalícióban részt vevő
államok katonáinak Magyarország területén történő kiképzésével, valamint a koalícióban
részt vevő államok harcokban megsérült katonáinak a Magyar Honvédség Egészségügy i
Központjában történő gyógykezelésével, továbbá a Magyar Honvédség repül őtereinek és
kibervédelmi képességeinek rendelkezésre bocsátásával járuljon hozzá az Iszlám Állam
elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós m űveletekhez [elősegítése érdekében,
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partner képesség építési feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történ ő ellátására
egy, legfeljebb 150 – váltási időszakban 300 – fős, a szükséges technikai eszközökkel ,
fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingense (a továbbiakban : Kontingens)
kerüljön létrehozásra, az erbili kiképz ő központ illetékességi területére kitelepítésre és
állomásoztatásra . A hozzájárulás kiterjed a magyar szerepvállalással összhangban álló ,
és az erbili kiképző központ illetékességi területén kívül es ő törzs- és biztosító
beosztásoknak – a Kontingens létszámának terhére történ ő – betöltésére is] .

3 . A határozati javaslat 3 . pontja az alábbiak szerint módosul :

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy döntéseir ő l és intézkedéseirő l[, valamint a
Kontingens működésérő l] az Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és
rendészeti bizottságát igény szerint, 	 de legalább félévente tájékoztassa .

4. A határozati javaslat 4 . pontja elmarad, és ezzel egyidej űleg a határozati javaslat következő
pontjának számozása értelemszerűen változik:

[4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát 2017 . december
31-ig lássa el.]
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Indokolás

Az MSZP értékalapon, felelőssége tudatában mindig támogatta a terrorizmus elleni küzdelme t
szolgáló, valamint a nemzetközi békét és biztonságot elősegítő, nemzetközi jogon alapuló
katonai műveletekben történő ésszerű magyar szerepvállalást .

Ennek szellemében az MSZP támogatja Magyarország további részvételét az Iszlám Álla m
nevű terrorszervezettel szemben létrejött koalícióban, és elfogadhatónak tartja a szerepvállalá s
jelenlegi formáját és mértékét .

A Kormány előterjesztés most a közép-európai térségben egyedüliként a lehető legmagasabb
szintre akarja emelni Magyarország szerepvállalását, és katonákat akar küldeni a világ egyi k
legveszélyesebb válságövezetébe.

Nem kétséges, hogy a Magyar Honvédség katonái felkészültségük és tapasztalatuk alapján
helyt tudnának állni Irakban . Határozott álláspontunk szerint azonban katonai alakula t
térségbe vezénylése messze erőn felüli vállalás lenne Magyarország részérő l .

Ezért módosító javaslatunkban Magyarország nemzetközi súlyával és teherbíró képességéve l
arányos szerepvállalásra teszünk javaslatot . A jelenlegi magyar hozzájárulás meger ősítésén
túl olyan katonai képességek felajánlását javasoljuk, amelyek érdemben hozzájárulhatnak a
nemzetközi koalíció Iszlám Állam elnevezés ű terrorszervezet elleni küzdelméhez, de ne m
igénylik katonai alakulat Irakba telepítését .

Budapest, 2015. április 2 .

Tóbiás József
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