
 

Miniszterelnökség

Iromány száma: H/17271.

Benyújtás dátuma: 2021-10-12 21:51

Parlex azonosító: 1B37ROIG0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes
Előadó: Dr. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter

Határozati javaslat címe: A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet
elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről 

A Kormány nevében mellékelten benyújtom a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű 
terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről szóló országgyűlési 
határozati javaslatot.
A határozati javaslat elfogadásához – az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésére figyelemmel – a 
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.



 
 

...../2021. (.....) OGY határozat 

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi
fellépésben való további részvételéről

Az Országgyűlés,  
– figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására
tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni küzdelemben,  
– figyelemmel arra, hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett
nemzetközi koalíció elkötelezett tagja,  
– figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire,
elsősorban az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) Biztonsági Tanácsának 2014.
augusztus  15-én  hozott  2170.  számú,  2014.  szeptember  24-én  hozott  2178.  számú  és  2015.
november 20-án hozott 2249. számú határozataira, továbbá az Iraki Köztársaság Kormánya által
2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre,  
– az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az
Iraki Köztársaság területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás
és más emberiesség elleni bűncselekmények megakadályozásának elősegítése érdekében,  
– az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében, az Alaptörvény 47. cikk
(2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam
elnevezésű  terrorszervezet  elleni  nemzetközi  koalíciós  műveletek  elősegítése  érdekében,
partnerképesség-építési, katonai segítségnyújtási és tanácsadási, őrző-védő és csapatkísérő
feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 200 – váltási
időszakban  400  –  fős,  a  szükséges  technikai  eszközökkel,  fegyverzettel,  felszereléssel
ellátott katonai kontingenst (a továbbiakban: Kontingens) állomásoztasson.

2. Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy a  jelen  határozat  alapján  szükségessé  váló
intézkedéseket saját hatáskörében haladéktalanul tegye meg.

3. Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  döntéseiről  és  intézkedéseiről,  valamint  a
Kontingens  működéséről  az  Országgyűlés  Külügyi  bizottságát,  valamint  Honvédelmi  és
rendészeti bizottságát igény szerint, de évente legalább egy alkalommal tájékoztassa.

4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát  2023. december 31-ig
lássa el.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. Hatályát veszti a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni
nemzetközi fellépésben való további részvételéről szóló 49/2019. (XII. 11.) OGY határozat.
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Általános indokolás

Az  al-Kaida  iraki  szárnyából  2013  áprilisában  kivált  Iszlám  Állam  (ISIL/Da’esh)  elnevezésű
szélsőséges  szunnita  terrorszervezet  megalakulásától  számítva  rövid  idő  alatt  jelentős  nagyságú
területek felett vette át az uralmat Szíria keleti és Irak észak-nyugati részén. Ezeken a területeken az
Iszlám  Állam  a  keresztények  és  a  szunnitáktól  eltérő  más  vallási  felekezetek  tagjai  ellen
szisztematikusan hajtott  végre emberi jogi jogsértéseket, sőt népirtást  és más emberiesség elleni
bűncselekményeket.
Habár az ISIL/Da’esh Irakban és - az Egyesült Államok 2019. március 23-i bejelentése alapján -
Szíriában  is  teljes  katonai  vereséget  szenvedett  és  elveszítette  korábban  elfoglalt  területeit,  a
globális  terrorizmussal  szembeni  fellépés azonban a nemzetközi  közösség számára változatlanul
kiemelt kül- és biztonságpolitikai kérdés marad.
A  koalícióban  való  részvételünk  fenntartásával  a  terrorizmus  elleni  küzdelemhez  való
hozzájárulásunk mellett  tevékenyen tudjuk szolgálni  az  illegális  migráció,  illetve  az azt  kiváltó
okok helyben történő megszüntetésére irányuló kül- és biztonságpolitikai célkitűzéseinket. Emellett,
az iraki jelenlétünk meghosszabbításával megőrizhetjük és tovább erősíthetjük koalíciós partnereink
körében a hazánkról mint megbízható szövetségesről eddig kialakult képet.
Ennek  figyelembevételével  célszerű  az  ISIL/Da’esh  elleni  koalíciós  művelet  átalakítása  és
létszámának  csökkentése,  valamint  a  NATO  Iraki  Missziójában  (NATO  Mission  Iraq,  NMI)
megnövelt  magyar  szerepvállalással  összhangban,  a  feladatok  ellátására  egy,  legfeljebb  200  –
váltási időszakban 400 – fős és 2023. december 31-ig meghosszabbított hozzájárulással folytatni az
ISIL/Da’esh  elleni  harcban  való  részvételünket  Irakban.  A  katonai  szerepvállalással  a  helyi
keresztények védelmének előmozdításában,  valamint  az  Európát  is  érintő migrációs  folyamatok
kiváltó okainak enyhítésében is részt veszünk.
A határozati  javaslat  alapján  az  Országgyűlés,  figyelemmel  az  Egyesült  Nemzetek  Szervezete
Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. számú, 2014. szeptember 24-én hozott
2178.  számú  és  2015.  november  20-án  hozott  2249.  számú  határozataira,  továbbá  az  Iraki
Köztársaság  Kormánya  által  2014.  június  25-én  az  ENSZ tagállamaihoz  intézett  felkérésre,  az
ISIL/Da’esh elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Irak
területén  élő  keresztény  és  más  vallási  kisebbségek  sérelmére  elkövetett  népirtás  és  más
emberiesség elleni bűncselekmények megakadályozásának elősegítése érdekében, az Alaptörvény
47.  cikk  (2)  bekezdése  alapján  a  jelenlévő országgyűlési  képviselők  kétharmadának döntésével
hozzájárulását adja a Magyar Honvédség részvételéhez az ISIL/Da’esh elnevezésű terrorszervezet
elleni nemzetközi koalíciós műveletekben.
Az  Országgyűlés  felhatalmazása  2023.  december  31-ig,  partnerképesség-építési,  katonai
segítségnyújtási  és  tanácsadási,  őrző-védő  és  csapatkísérő  feladatoknak  az  Iraki  Köztársaság
területén történő ellátására egy, legfeljebb 200 – váltási időszakban 400 – fős, a szükséges technikai
eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingens állomásoztatására terjed ki.
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Részletes indokolás

1., 4. 

A javaslat  a  katonai  kontingens  Iraki  Köztársaság  területén  történő  állomásoztatásához  való
hozzájárulásra vonatkozik.

2-3. 

A javaslat a Kormány feladataira történő felhívást tartalmazza az 1. ponttal kapcsolatban.

5. 

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

6. 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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