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Napirendi javaslat  
 

1. 
   

Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról, [COM (2011) 665; 2011/0302 (COD)] 
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása a HHSZ. 134/B §-ának (5) bekezdése 
alapján)  

Előterjesztő:  

Földiák Gergely  főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 
 

(Zárt ülés!) 

 

2. 
   

Egyeztetési eljárás 
a) Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai 
energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről, [COM (2011) 658; 2011/0300 (COD)]; 
 
b) Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai 
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról, [COM 
(2011) 650; 2011/0294 (COD)]; 

 
c) Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai 
távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről, [COM (2011) 657; 2011/0299 (COD)] 

 
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása a HHSZ. 134/B §-ának (5) bekezdése 
alapján)  

 
Előterjesztő:  

Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára 
 

(Zárt ülés!) 

3. 
   

Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai 
Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/9402. szám) 

(Általános vita)   

 
Előterjesztő:  

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  képviselője 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bebes István (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz)  
Ughy Attila (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
Murányi Levente (Jobbik)  
Dr. Molnár Csaba (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Szalay Péter (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz) megérkezéséig dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Dr. Braun Márton (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Ughy Attilának (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig Nógrádi Zoltánnak (Fidesz) 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Füzesi Flóra osztályvezető (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)  
Hegedűs Tamás elnökhelyettes (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)  
 



 

 

5 

5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 48 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése, elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! A bizottság ülését megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, az 
Országgyűlés munkatársait, a szakértőket és a napirendi pontok előadóit. A mai napra 
tervezett napirendi pontunkat egy változtatással fogom javasolni megtárgyalni. A tervezett 
napirendi pontjaink a következők. Egyeztetési eljárás az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról. Földiák Gergely 
főosztályvezető úr lesz a napirendi pont előadója, akit köszöntök. Aztán egyeztetési eljárás 
lesz három javaslatról. Völner Pál államtitkár úr lesz a napirendi pont előadója a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium részéről, akit köszöntök. Az új napirendi pontunk - amit már 
jeleztem a képviselőtársaimnak délelőtt - egy nagyon rövid anyag, az Európai Uniónak a 
Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített 
adatok védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. Ez lesz a 
kiegészítés. 

Mielőtt még szavazunk a napirendi pontokról, az első teendőnk a határozatképesség 
megállapítása lesz. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. Eseti képviseleti megbízásokat jelentenék be: én képviselem Szalay Pétert, 
Mengyi Roland képviselő úr Lipők Sándort, Firtl Mátyás alelnök úr Ivanics Ferencet, Bebes 
István pedig Braun Mártont. Mile Lajos jelezte távollétét, ő igazoltan lesz távol, és úgyszintén 
Káli Sándor is jelezte távollétét. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pontok megállapítása kapcsán ismételten jelzem, hogy 
a napirend kiegészül egy napirendi ponttal. Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyen jelzést. 

Szavazásra teszem fel a kérdést: ki az, aki egyetért a napirendi pontok 
megtárgyalásával? (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt a napirendi pontok tárgyalására sor kerül, napirend előtt 
engedjenek meg pár mondatot. Mint ahogy a korábbi üléseink alkalmával említettem, idén 
ünnepeljük bizottságunk jogelődjének, az Európai Közösségi Ügyek Bizottsága 
megalakulásának a huszadik évfordulóját. Örömmel tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy 
elkészült a testület két évtizedes tevékenységét bemutató angol nyelvű kiadvány, valamint egy 
rövidebb magyar és francia nyelvű kiegészítés. A könyveket a Bizottsági elnöki értekezlet 
holnapi ülésén mutatjuk be a közvéleménynek, a jövő héten pedig postán juttatjuk el az elmúlt 
húsz év munkájában részt vevő valamennyi érintettnek. A nevét megtalálják a 
képviselőtársaim a kiadvány végén valamennyi korábbi elnöknek, a partnerbizottságoknak, az 
európai ügyekkel foglalkozó kutatóintézeteknek. Bízom abban, hogy ezt az összefoglalót 
haszonnal fogják forgatni az európai uniós csatlakozás előtt álló országok parlamenti 
integrációs bizottságai is és természetesen az ide látogató bizottságoknak, 
partnerbizottságoknak pedig szép ajándék lesz. Ajánlom mindenkinek elolvasásra! 

 
(A bizottság 10 óra 52 perctől 11 óra 28 percig zárt ülés keretében tárgyalt, 

melyről külön jegyzőkönyv készült. 
Az ülés folytatásának időpontja: 11 óra 28 perc) 

 

Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai 
Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló megállapodás 



 

 

6 

6 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/9402. szám) (Általános 
vita) 

A zárt ülést kinyitjuk. Kérem a munkatársakat, hogy nyissák ki az ajtót! (Megtörténik.) 
Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottsági ülésünket. Kérem, ne menjen el senki, mert 
szavazás lesz. Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai 
Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződéséről lesz szó. A képviselőtársaim a T/9402. szám 
alatt találhatják meg ezt a javaslatot. Az előterjesztő a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium képviselője. Kérdezem, hogy itt van-e a minisztérium képviselője. (Jelzésre:) 
Hegedűs Tamás elnökhelyettes úr a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részéről van jelen. Az 
osztályvezető asszonyt is köszöntöm szeretettel, a napirendi pont előadóit. 

Tisztelt Bizottság! Megadom a szót Hegedűs Tamás úrnak. 
 

Hegedűs Tamás (Nemzeti Biztonsági Felügyelet) hozzászólása 
HEGEDŰS TAMÁS elnökhelyettes (Nemzeti Biztonsági Felügyelet): Nagyon szépen 

köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hegedűs Tamás vagyok, a Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet elnökhelyettese, és elkísért dr. Füzesi Flóra, a Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet nemzetközi és jogi osztályának vezetője. Először is szeretném megköszönni, hogy 
ilyen gyorsan napirendjükre tűzték az önök előtt fekvő törvényjavaslatot. Idén már több 
alkalommal volt szerencsénk az Európai Unió tagállamaival megkötni kívánt kétoldalú 
minősített adatvédelmi egyezményekkel kapcsolatos előterjesztést felterjeszteni az 
Országgyűlés részére. Ez az önök előtt fekvő törvényjavaslat viszont az Európai Unió 
érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szól. 
Keretszabályozóként szolgál arra az esetre nézve, amikor az EU és tagállama vagy az egyes 
EU-tagállamok nemzeti vagy EU minősített adatot, minősített információt cserélnek az EU 
érdekében történő együttműködésre hivatkozással.  

A javaslat mielőbbi elfogadása az európai uniós tagsággal járó fontos tagállami 
kötelezettségünk is. A megállapodás ugyanis megteremti az Európai Unióval összefüggő 
biztonsági rendszert, amely a jövőben három pilléren fog nyugodni. Az első pillér az Európai 
Unió Tanácsának biztonsági szabályrendszereit fogja alkotni, a második pillér az Európai 
Bizottság biztonsági szabályrendszere, a harmadik pillér pedig az önök előtt fekvő 
törvényjavaslat. Kérem a tisztelt bizottságot a törvényjavaslat támogatására. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Bizottság! A vitát megnyitom. Akinek esetleg 

kérdése, véleménye van (Tessely Zoltán megérkezik a bizottsági ülésre.), elmondhatja. 
(Jelzésre:) Tessék parancsolni, Balczó képviselő úr! 

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, információra volt 

szükségem, hogy a szavazatunkat, a Jobbik szavazatát indokoljam. Az nyilvánvaló volt, hogy 
ez pótlólag most került napirendre. Most az iránt érdeklődtem, hogy mikor lett benyújtva az 
Országgyűlésnek. Szombaton lett benyújtva. A képviselők, mi nyilván nem voltunk 
felkészülve arra, hogy ezzel foglalkozzunk, hiszen most kaptuk meg. Csak annyit mondok, 
hogy egy ilyen eljárásrendben azt megtenni, hogy egy frakció adott esetben a szakértőjével 
akár rövid idő alatt átnézze és ennek alapján véleményt formáljon, lehetetlennek tartjuk. 
Nyilvánvalóan tudom, hogy ez nem rendkívüli az Országgyűlés mai működésében, de azt 
hiszem, így érdemben és felelősséggel nem fogunk állást foglalni ebben a kérdésben. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tiszteletben tartjuk a képviselőtársam, a Jobbik-frakció 

véleményét. 
Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye. (Nincs 

jelentkező.) Nem látok ilyet. A szót visszaadom - ha szólni kíván - az osztályvezető 
asszonynak. 

 
DR. FÜZESI FLÓRA (Nemzeti Biztonsági Felügyelet): Természetesen megértjük a 

frakció által kifejtett álláspontot. Értelemszerűen itt figyelembe kell vennünk, hogy az egyes 
tagállamok milyen fázisban tartanak a kihirdetéssel. Kifejezett sürgőssége nem volt annak, 
hogy egyébként feltétlenül muszáj lenne, de értelemszerűen arra tekintettel, hogy 
Magyarország ne legyen olyan helyzetben, hogy mi legyünk azok, akik utolsóként hirdetik ki, 
és a karácsonyi ülésszakkal befejeződne a munka, éppen ezért értelemszerűen szerettük volna, 
ha ezt az Országgyűlés meg tudná tárgyalni, és akkor pontot tudnánk tenni ennek a rendkívül 
fontos ügynek a végére, és ne kelljen februárig várnunk. Természetesen értjük és tudomásul 
vesszük az elhangzottakat, és köszönjük, hogy egyébként napirendre kerültünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a kormány figyelmességét, hogy 

ha ez húzódott volna tovább, akkor lehet, hogy éppen a téli szünetünket kellett volna 
megszakítani és összehívni a világ összes részébe szétröppent képviselőtársaimat, mondjuk 
éppen január 27-én vagy 28-án. Valóban, amit ma elvégzel, azt végezd el - van egy ilyen 
közmondás. Köszönjük szépen a kormánynak ezt a figyelmességét. 

Szavazás 
Tisztelt Bizottság! Szavazásra teszem fel a kérdést. Az Európai Uniónak a Tanács 

keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok 
védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az általános vitára való alkalmasságot. (Szavazás.) 
Tizennégy igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három. Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Javaslom alelnök urat a bizottság előadójának, hogy nagyon röviden számoljon be az 
itt történtekről. Köszönjük szépen. 

 

Elnöki zárszó 

Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
ebben az ülésszakban előreláthatólag nem tart több ülést. Kívánok mindenkinek áldott adventi 
készülődést és áldott karácsonyi ünnepet. Ha mégiscsak kell találkoznunk, akkor ezt 
megtesszük jövő héten. Kívánom minden képviselőtársamnak, hogy karácsonykor, újévkor 
töltődjön fel, és a hosszú - reméljük, egy hónapos - szünet alatt regenerálódjanak, és jövő 
évben újult erővel induljunk. Megjegyzem, hogy a bizottságunk elnökségének több dolga lesz 
még januárban, hiszen az ír elnökség alatt készülnünk kell az európai ügyekkel foglalkozó 
parlamenti bizottságok elnöki értekezletére, ennek az előkészítésére. Tesszük, ez a dolgunk. 
Köszönöm szépen a megjelenést. 
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Köszönöm a képviselőtársaim egész éves munkáját, a korrekt hozzáállásukat. Kérem, 
hogy olvassák haszonnal ezt a kiadványt is, akinek esetleg még szüksége lenne több 
példányra, nyugodtan jelentkezhet a bizottságunk titkárságán, ingyen és bérmentve tudunk 
átadni még ilyen kiadványt. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc)  

 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 

 
 


