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Napirendi javaslat

1. A 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült
Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti
légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/572. szám)
(Általános vita)

2. Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a
külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság
bemutatásáról szóló határozati javaslat (H/638. szám)
(Dr. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz (Fidesz) képviselők
önálló indítványa)
(Általános vita)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP)
Szabó Vilmos (MSZP)
Szávay István (Jobbik)
Zagyva György Gyula (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Gyöngyösi Márton (Jobbik) Szávay Istvánnak (Jobbik)



- 5 -

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Simon Brigitta főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)
Pokorni Zoltán (Fidesz)
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot

kívánok mindenkinek! Tisztelt Bizottság! Megállapítom, hogy a mai bizottsági ülésünk, a
bizottság határozatképes a helyettesítésekkel együtt. Kérem, hogy Mátis titkár úrnak jelezzék
a helyettesítéseket.

A mai írásban megküldött meghívónk alapján két napirendi pont javaslat van: a  2007.
április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az
Európai Közösség és tagállamai közötti légi közlekedési megállapodás módosításáról szóló
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat a  T/572. számon, illetve Az iskolai Nemzeti
Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti
kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain
kívül élő magyarság bemutatásáról szóló határozati javaslat H/638. számon.

A napirenddel kapcsolatban a bizottság számára az lenne a tiszteletteljes kérésem,
hogy a két napirendet az írásban megadotthoz képest cseréljük fel, és kezdjük a második
napirendi ponttal, amennyiben a bizottság tagjai ezzel egyetértenek. Aki ezzel támogatja a
mai napirendünket, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 2 tartózkodás.

Megállapítom, hogy a bizottság 11 igennel és 2 tartózkodással napirendre vette a két
javaslatot.

Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a
külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról
szóló H/638. számú határozati javaslat

Üdvözlöm az előterjesztők nevében Pokorni Zoltán képviselő urat és majd köszönteni
fogom Volner államtitkár urat, csak az a helyzet, hogy most per’ pillanat Pokorni
képviselőtársunk az, aki az előterjesztést először megtenné. Kérem a képviselőtársamat, hogy
röviden szóban foglalja össze az előterjesztést.

Pokorni Zoltán (Fidesz) előterjesztő szóbeli előterjesztése
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz) előterjesztő: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Három

pontot javaslunk, három tennivalót javaslunk a kormánynak. Az első, hogy egy negyedik
iskolai emléknapot hozzon létre. A nemzeti ünnepek, október 23-a, március 15-e, augusztus
20-a mellett 1998-ig egy iskolai emléknap volt, ez október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja.
Talán 1999-ben döntöttünk a holokauszt áldozatainak emléknapjáról, illetve a kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapjáról. Most ez a három van. Azt javasoljuk, hogy június 4-e,
a trianoni békeszerződés aláírásának a dátumával legyen egy újabb iskolai emléknap.

A másik pont, amit a kormány számára javaslunk, mint elvégzendő feladatot, hogy
dolgozza ki annak a rendjét, hogy minden közoktatásban részt vevő diák legalább egyszer
határon túli magyar területre mehessen tanulmányi kirándulásra, illetve osztálykirándulásra.
Ezt a ciklus végéig, 2013 decemberéig pályázati úton támogassa, de úgy zárjuk le ezt a
parlamenti ciklust, hogy az addig összegyűlt tapasztalatok alapján alkosson a költségvetésben
szereplő normatív támogatási rendet a kormány, és 2014 januárjától már normatív módon
támogassa ezt.

A harmadik pont, hogy mindezeket, tehát az emléknapot, illetve a kirándulásokat
segítse egy intézmény, a magyarság háza. Az elnevezés nem véletlenül hajaz a Terror házára,
mert egy hasonló szellemű, modern múzeumot, didaktikai központot képzelünk el, lelki
szemeink előtt ilyen van, amelyik segít az emléknap megszervezésében, jó ötlettel, jó
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gyakorlattal, kiadványokkal, meghívottak ajánlásával, javaslattétellel, illetve segít az
osztálykirándulásokra, tanulmányi kirándulásokra való felkészítésben. Hiszen nem minden
osztályfőnök történész, néprajzos, fontos az, hogy a gyerekek egy ilyen kirándulás előtti tanév
során már tanuljanak arról, amit majd látni fognak, illetve később, amikor összefoglalják az
osztálykirándulás tapasztalatait, az ott látottakat, akkor is egy szakavatott segítségük legyen.

De nem titok az sem, hogy ennek az intézménynek nyitottnak kell lennie a nem diák
látogatók előtt is, tehát a felnőttek, nem egyszer külföldiek számára, egy intézmény mutassa
be azt az egyedülálló helyzetet, amiben a magyar nemzet 90 éve van. Mind a mai napig nincs
ilyen intézmény meglepő módon. Van történeti múzeum, számos múzeumunk van, de olyan,
ami ezt a szerintem egyedülálló helyzetet, állapotot mutatná be, ilyen nincsen.

Azt kérjük, hogy ezt az intézményt 2012 végéig, 2012. december 31-éig a kormány
hozza létre. Ez a határozati javaslat.

Tehát a kormány számára javasol feladatokat, illetve szab feladatokat az Országgyűlés
ezzel a javaslatával, a kormány számára számos teendő fakad ebből. Nyilvánvalóan
értelemszerűen össze kell foglalnia az eddigi tapasztalatokat, hiszen ezt a munkát, mind a
Trianonról való megemlékezést, mind az osztálykirándulásokat nem egy iskola évtizedek óta
eredményesen és jól csinálja. Ismerünk számos olyan szervezetet, a Rákóczi Szövetséget vagy
alapítványt, közalapítványt, az Apáczai Közalapítványt és még számos szervezet van, amelyik
ezt jól csinálja. Nyilván a kormány akkor jár el helyesen, ha ezeket a tapasztalatokat
összegyűjti, felméri a határon túli kulturális, pedagógiai, politikai szervezetek
fogadókészségét, hiszen kétirányú utcáról van szó. Azt gondoljuk, hogy a kormány akkor jár
el majd helyesen, ha ebben a pályázati rendszerben a határon túl élő külhoni magyar diákok
magyarországi utazását, kölcsönös utazását is szorgalmazza, segíti, illetve ehhez további
támogatási formákat nyújt, de ma is van már valami.

Amikor elkezdődött az ülés, akkor még nem voltak itt a szocialista képviselők, de
most látom, sőt Kovács Lászlót is látom, ő biztosan emlékszik még arra a 2002-es MÁÉRT-
ülésre, ahol a magyarság házához megszólalásig hasonló intézmény létrehozására tett
javaslatot Medgyessy Péter 2002 júniusában. Ő akkor azt ígérte, hogy az új szocialista
kormány ezt a nagyszabású intézményt létre fogja hozni majd a budai Várban. Ezt
tudomásom szerint aztán nem sikerült létrehozni, de bízom benne, hogy most az erre
vonatkozó parlamenti határozati javaslatot a Szocialista Párt 8 év elteltével támogatni fogja.
Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a kormány időközben
megérkezett képviselőjét, és nagy tisztelettel köszöntöm Gloviczki Zoltán helyettes
államtitkár urat, a kormány álláspontjáról az előterjesztéssel kapcsolatban.

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Maximálisan támogatjuk az előterjesztést, és a dolgunk az, hogy igyekezzünk megvalósítani
majd az abban foglaltakat.

Kérdések, vélemények
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kérdés, vélemény van-e

az előterjesztésben elhangzottakhoz, illetve a határozati javaslathoz. Vejkey képviselő úr!

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Kérdés nincs, csak annyi, hogy támogatjuk. Köszönjük
szépen, erre vártunk.

ELNÖK: Potápi képviselő úr!
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POTÁPI ÁRPÁD (Fidesz). Köszönöm szépen. Ha Pokorni elnök úr nem említette
volna, én is a MÁÉRT-re céloztam volna, hiszen ott tényleg Medgyessy Péter miniszterelnök
úr bejelentette több más szervezet, alapítvány létrehozása mellett egy magyar ház – azt
hiszem, így fogalmazott – létrehozását, úgyhogy a szocialista képviselőtársaink is tudják
támogatni ezt a javaslatot, hiszen nyolc évvel ezelőtt ez már elhangzott. Maximálisan
egyetértek, ugyanakkor ahogy Pokorni Zoltán elmondta, számos önkormányzat, civil
szervezet, egyebek már ezt a munkát végzik és ezt emelnénk át egy magasabb szintre úgy,
hogy kapnának hozzá támogatást is, és ez egy óriási dolog lenne. Köszönöm szépen.

ELNÖK: További kérdés, vélemény? Kovács alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Nem kérdés, hanem véleményt szeretnék mondani,
bizonyos fenntartásokat jelezni. Ugyanis miközben a szándékkal alapvetően egyetértek, és azt
hiszem, hogy ez nem jelent meglepetést, de arra azért mindenképpen vigyázni kell, hogy ne
legyen félreérthető ez a javaslat. Ugyanis az egyik parlamenti pártnak egy prominens
politikusa nemrég úgy nyilatkozott a sajtóban, hogy őt úgy nevelték és ő is úgy neveli a
gyermekeit, hogy az elcsatolt területeket egy szerencsés napon majd vissza lehet szerezni. Én
ezt elég veszélyesnek tartom. (Zagyva György Gyula: Így van!) Tudom, hogy így van, nem
hiszem, hogy ez az ő egyedüli véleménye, de az ilyen megnyilatkozások alkalmasak arra,
hogy Magyarország körül problémák, feszültségek keletkezzenek.

A szocialista frakció módosító indítványokat fog benyújtani annak érdekében, hogy az
ilyen félremagyarázásokat vagy félreértéseket vagy arra okot adó megnyilatkozásokat
elkerüljük, mert nem lenne jó, ha ez károkat okozna Magyarország és egyes szomszédai, vagy
akár valamennyi szomszéd viszonyában, vagy akár Magyarország európai megítélésében.

Ez nem változtat azon, hogy általános vitára alkalmasnak tartom és tartjuk az
előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Kalmár képviselő úr!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem is annyira
kérdés, mint inkább megjegyzés. Először is, hogy létezik egy Trianon múzeum Balaton-
felvidéken, magam is láttam és elég jól is működik tudomásom szerint.

Ami a félreértéseket illeti, itt Kovács László képviselőtársunk megjegyzésére azt kell
mondanom, hogy bármit mondunk, akkor is belénk kötnek. Persze, vigyázni kell, hogy az
ember mit mond és hogy mondja, a diplomáciának vannak szabályai, de itt volt az Európa
tanácsi ülésszak két héttel ezelőtt, ahol Strasbourgban egészen más téma volt napirenden, de
az egyik román szocialista képviselő felszólalt és az a klasszikus téma, hogy Arany Jánost
húzom, de Petőfi Sándorról beszélek, ezt csinálta ő is, más téma volt, ezért a trianoni
nyilatkozatunk miatt ócsárolta Magyarországot.

Szóval erre fel kell készülni és megfelelően reagálni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. A Jobbik részéről annyit szeretnék
elmondani, hogy aki ismeri a programunkat – márpedig önök jól ismerik, hiszen előszeretettel
szemezgetnek belőle -, az nyilván tudja, hogy ez a javaslat hozzánk közel áll és nagyon
szívesen támogatjuk.

Amit általánosságban el szeretnék mondani, hogy ez a törvényjavaslat, amellett, hogy
természetesen egyetértünk vele, kiváló példája annak, hogy önök hogyan képzelik a nemzeti
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együttműködést, és annak, hogy önök hogyan élnek vissza nap-nap után azzal az alkotmányos
hatalommal, amivel önöket felruházták.

Bizonyára önök is tudják, hogy ennek a törvényjavaslatnak mi volt az előzménye, de
azért hadd mondjam el, hogy a jegyzőkönyv számára itt is világos legyen, majd el fogom
mondani a parlament ülésén is.

Ezt az ötletet először a Jobbik fogalmazta meg, több mint egy évvel ezelőtt, lehet,
hogy elnök úrnak, képviselő úrnak ez már öt évvel ezelőtt eszébe jutott, ezt nagyon jól titkolta
az elmúlt években, legalábbis hozzánk nem jutott el. Tavaly nyáron fogalmaztuk meg először
ezt a javaslatot, szerepelt a választási programunkban, az önökében nem szerepelt, mint ahogy
az önök programjában egyetlenegy szó sem szerepelt a határon túli magyarokról, még a
fogalom sem szerepelt a nemzeti együttműködés programjában. Múlt hét hétfőn Dúró Dóra és
Vona Gábor képviselőtársammal benyújtottunk egy hasonló javaslatot, aminek a lényege az
lett volna, hogy a magyarországi diákok a határon túlra mehessenek osztálykirándulni, illetve
az állam támogassa a határon túlról Magyarországra érkező diákok idelátogatását. Ezt követte
egy nappal Pokorni képviselő úrnak a javaslata, amit úgy jelentett be, mintha ezzel
kapcsolatban előtte semmi nem történt volna.

Egyrészt azt szeretném kérdezni képviselő úrtól, hogy a nemzeti együttműködés
rendszerével összeegyeztethetőnek tartja-e ezt a folyamatot úgy alapvetően, másrészt
szeretném megkérdezni, hogy akkor ezek után én nagyon örülök annak, hogy itt önök
benyújtották azt, hogy iskolai emléknap legyen Trianonnak az évfordulója, ezt mi is
benyújtottuk, önök ezt leszavazták, sőt tárgysorozatba se engedték venni. Balczó Zoltán és
Gyöngyösi Márton képviselőtársammal május 14-én a Jobbik első indítványa volt, ezt önök
akkor nem engedték a Ház elé, leszavazták, pedig ez semmi mást nem tartalmazott, mint
pontosan azt, ami itt is van, hogy az emléknapok sorában a trianoni évforduló jelenjen meg.

Amikor a nemzeti összetartozás napjának a törvényjavaslatát tárgyaltuk, akkor szintén
tettünk egy ilyen módosító javaslatot, akkor már sokkal finomabban, önök ezt akkor szintén
leszavazták, akkor mi már csak annyit javasoltunk Balczó Zoltán képviselőtársammal, hogy
az emlékezés az oktatás szintjén is jelenjen meg, még csak azt se mondtuk, hogy ez kötelező

legyen, pusztán szerettük volna, hogy ez valahogy ebbe a javaslatba belekerüljön. Akkor
László képviselő úrral vitatkoztam, aki akkor a kormánypártok részéről próbálta valamilyen
formában megmagyarázni, hogy miért nem fontos, hogy az oktatásban megjelenjen a Trianon-
emléknap, ezek után találkozunk ezzel a javaslattal.

Kérdezném képviselő úrtól, hogy ezt akkor miért nem szavazták meg, illetve most
örömmel hallom, hogy akkor valószínűleg sikerült pontosabban átolvasni a mi javaslatunkat,
mert az önökében még nem szerepel az a pont, hogy a határon túlról ideérkező magyar
diákokat is támogassuk, ezt ön már elmondta a bevezetőjében. Ezek szerint ezzel is ki lesz
majd akkor ez a javaslat egészítve, amit alapvetően mi üdvözlünk.

Azt szeretném alapvetően kérdezni, hogy akkor önök hogyan képzelik el valójában a
nemzeti együttműködést, ennek szellemében miért nem támogatták a korábbi javaslatainkat?
Miért gondolják azt, hogy az önök javaslata akkor ezek szerint jobb lesz? Illetve amit még
ehhez hozzátennék, hogy nem lett volna-e esetleg elegánsabb az önök részéről, ha bármilyen
nemű egyeztetést folytatunk esetleg erről, és mondjuk jelzik a kifogásaikat ahhoz a
törvényjavaslathoz, amit itt benyújtottunk, nyilván szívesen álltunk volna Dúró Dóra és Vona
Gábor képviselőtársammal is az elé, hogy beszéljünk arról, hogy mi az, ami esetleg az önök
számára a mi javaslatunkban, akár a kötelező jelleg, akár bármilyen más kitétel mondjuk nem
lenne elfogadható. Mi ugyanis azt érezzük, hogy pusztán csak arról van szó, hogy még
véletlenül se fordulhasson elő az, hogy egy jobbikos törvényjavaslat a parlamenten átmegy,
ezek szerint inkább leszavazzák és benyújtják önök ugyanazt.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Harangozó képviselő úr!
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HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak arra szeretném felhívni a
figyelmet, ha már az Európai Tanács szóba került, hogy az Európai Tanácson Magyarország
esetét a kettős állampolgárság, illetve a Trianon-törvény egyidejű benyújtását követően
sürgősségi vitára akarták tűzni, éppen néppárti javaslatra, és ennek a vitájában azért nagyon
sokan elmondták azt, hogy ezek a törvényjavaslatok, illetve elfogadott törvények
Magyarországról egy olyan képet festenek, hogy egy határrevízióra törekvő, nacionalista
kurzus alakult ki.

Szeretném arra felhívni a külpolitika figyelmét, hogy nagyon sürgős tennivalói
vannak, hogy ha azt gondolják, hogy ez nem helyénvaló értékelés a magyar kormányzatról,
akkor tegyenek a diplomácia terén arról, hogy ne ez a kép alakuljon ki. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Miután nem látok több kérdezőt, előterjesztőként képviselő
úrnak adom meg a szót.

Pokorni Zoltán (Fidesz) előterjesztő reagálása az elhangzottakra
POKORNI ZOLTÁN (Fidesz) előterjesztő: Szerintem a Külügyi bizottság előtt nem

az én dolgom elmagyarázni, hogy mi a különbség, illetve hogy hol van a helyes középút az
agresszív nacionalizmus és az elfojtó önfeladás között. Nyilván arra teszünk kísérletet, hogy
ezt a közepet, ezt a kívánatos arany középutat megtaláljuk, és ennek a javaslatnak a szándéka
is ebbe az irányba mutat, sem egyik, sem másik letérés ebből az irányból nem jó.

És az óvatossággal egyetértünk, vagy én magam is egyetértek, szerintem ez a javaslat,
illetve ennek majd a kormányzati végrehajtása megfelel vagy remélem, hogy meg fog felelni
annak a kívánalomnak, hogy ne rontsa, hanem javítsa a helyzetet.

A Jobbik kérdéseire, hogy mit, miért nem szavazott meg a Fidesz-frakció, én nem
tudok részletekbe menően válaszolni, hogy hol egyiket, hol másikat. Elismerem, hogy kis
pártnak lenni rosszabb, mint nagynak. Ebben önnek igaza van.

A kérdés arra vonatkozik, hogy honnan vettük ezeket a javaslatokat. Itt kétféle válasz
van. Az egyik egy tiszteletlen válasz. Mark Twain-nek van egy jó mondása, ez úgy szól, hogy
a sikernek sok anyja van, s a kudarc árva. Majd meglátjuk, hogy ez most a sikerek közé
tartozik-e vagy a kudarcok közé, én bízom benne, hogy siker, és ha azon fogunk vitatkozni a
Jobbikkal, hogy kinek jutott az eszébe először, az jó. Kívánom, hogy évek múltán is ezen
vitatkozzunk, hogy ki találta ezt ki, ki valósította meg eredményesen és hogyan.

A másik válaszelem: én 2006 ősze óta vagyok a Hegyvidék polgármestere, négy éve
járnak a hegyvidéki diákok határon túlra kirándulni az önkormányzat támogatásával.
Pénzügyi, szervezési tapasztalatainkat innen vettük, de megjegyzem, 2006-ban sem én
találtam ki, hanem valakitől hallottam, láttam, lehet, hogy Árpádéktól, lehet, hogy Józsi
bácsiéktól, nem tudom már. De mindenesetre számos fideszes vezetésű önkormányzat ezt
gyakorlattá tette a maga szűk körében, tehát nem most, júniusban kezdte el.

Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, és egy gondolatig én is csatlakozom. A
választókerületem több településen, ahol az önkormányzatoknak határon túli magyar
testvértelepülései vannak, ott teljesen normális és rendszeres dolog az, hogy az iskolák
kölcsönösen meglátogatják egymást, illetve gyerekeket fogadnak. Szerintem ez például
nálunk évtizedes hagyományra tekint vissza, a testvérvárosi vagy testvértelepülési
kapcsolatokon keresztül, egyházközösségi kapcsolatokon keresztül.

Pont erről szól a törvényjavaslatban is az a pont, ahol a civil szervezetek és a
különböző szervezetek, társadalmi szervezetek tudnak ezért az ügyért tenni, most erről szól
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véleményem szerint összehangoltan ez a törvény, és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
frakciója nevében természetesen teljes mértékben támogatjuk ezt az előterjesztést.
Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

Miután nincs több kérdés, vélemény, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki
támogatja a határozati javaslatot? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.)
Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodás.

Szávay képviselő úr Gyöngyösi alelnök urat helyettesíti. Tehát megállapítom, hogy a
bizottság támogatta az előterjesztést. Köszönöm szépen az előterjesztő képviselőtársunknak,
hogy rendelkezésünkre állt.

Miután előadót kell állítanunk, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy előadóként kit
javasol. Tilki Attila képviselőtársunk jelezte, hogy többségi előadóként vállalja. A tartózkodás
miatt a kisebbségi előadásra tartanak-e igényt? Szabó Vilmos képviselőtársunk jelentkezett.

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Elnézést, elnök úr, ha nem volt ellenszavazat, akkor
az szerintem azt jelenti, hogy nincs kisebbségi vélemény.

ELNÖK: Nekem az a véleményem, hogy a tartózkodás is kisebbségi véleményt jelent,
hogy ezt most érdemes-e megjeleníteni a plenáris ülésen ilyenkor, azt nem tudom. (Kovács
László: Szerintem igen. – Zaj, közbeszólások.) Titkár úr úgy érzi, hogy igen. Akkor a
kisebbségi előadó Szabó Vilmos képviselő úr.

Ki az, aki Tilki Attila képviselőtársunkkal, mint többségi előadóval egyetért?
(Szavazás.) Egyhangú igen.

Ki az, aki Szabó Vilmos képviselőtársunkkal egyetért? (Szavazás.) Egyhangú igen.
Köszönöm szépen.

Miután a Szocialista Párt részéről Kovács alelnök úr jelezte, hogy akár módosító
javaslatokkal is élnek, akkor a bizottság a menetrend szerint várhatóan holnap 16.30 órakor
ezekről a módosító javaslatokról kell hogy még egy ülést tartson.

A 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok,
másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás
módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről
(T/572. szám)

Akkor térjünk át a második napirendi pontunkra, és köszönöm szépen államtitkár
úrnak a megértését. A T/572. számú törvényjavaslat általános vitájához kérném
előterjesztőként államtitkár urat, és engedjék meg, hogy még egyúttal köszöntsem Simon
Brigitta főosztályvezető-helyettes asszonyt is körünkben.

Kérem akkor államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést.

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli előterjesztése
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm

szépen, elnök úr. 2007. április 25-én és 30-án az Egyesült Államok és az Európai Közösség,
valamint tagállamai között egy légügyi egyezmény került aláírásra, melynek volt egy olyan
kitétele, hogy 2010. november 30-áig, amennyiben a második fordulóban a felek nem jutnak
mindenben egyezségre, akkor felfüggesztheti bárki az aláírók közül az egyezményt. Ez
időközben megoldódott, június 24-én a közlekedési miniszterek Luxemburgban aláírták a
módosító jegyzőkönyvet, mely három fő területet érint. Egyrészt a felek részben megnyitják a
légi közlekedési piacaikat egymás előtt, befektetéseket tesznek lehetővé egymás számára,
illetve környezetvédelmi kérdéseket érint az egyezmény.

Ebben a tekintetben lenne szükség a kihirdetésre.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, kérdés, vélemény
van-e. Gruber képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy kérdésem volna. A

módosult 21. cikkben adott lehetőségek a valóságban egyenrangú lehetőségek vagy pedig a
piac mozgása inkább az amerikai tulajdonszerzést mutatja az európaiak kárára?

ELNÖK: Braun képviselő úr!

DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Hasonló jelleggel szeretném megkérdezni, hogy
nem ismerve, de tudva, hogy az Egyesült Államokban találhatók a legnagyobb polgári
közlekedési légikikötők, ezért feltételezem, hogy lényegesen komolyabb társaságok vannak az
Egyesült Államokban, mint Európában. Tehát gyakorlatilag a piac kinyitása nem teremt-e egy
nem kiballanszírozott helyzetet, tehát nem hozza-e az Egyesült Államok-beli légitársaságokat
előnyösebb helyzetbe, mint az európaiakat? Köszönöm.

ELNÖK: Amennyiben nincsen több kérdés, akkor államtitkár úré a szó.

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) reagálása az
elhangzottakra

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az egyezmény
nem teljesen egyensúlyban van, tehát lényegében valamennyivel több amerikai többletjogokat
biztosít, de nem korlátlan megnyitásról rendelkezik.

A másik kérdésre, Braun képviselő úr kérdésére: nem korlátlan a megnyitás, és ha azt
vesszük, hogy ha jól emlékszem, a légi közlekedési piac 60 százaléka az, ami az Egyesült
Államokat jelenti a világ légi közlekedési piacán belül, akkor viszont érthető az Unió részéről
az, hogy ilyen feltételek mentén is hajlandó volt aláírni, illetve ideiglenesnek tekinti ennek az
egyezménynek az aláírását, elfogadását.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ha nincs több kérdés, kérdezem a tisztelt

bizottságot, hogy ki támogatja a T/572. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását.
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

Előadót kell állítanánk, Gruber képviselőtársunk jelezte, hogy szívesen előadó lenne
ebben a témában a bizottság nevében. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja
Gruber képviselőtársunkat. (Szavazás.) Egyhangú támogatást kapott.

Köszönöm szépen, államtitkár úrnak és kolléganőjének is, hogy segítségünkre voltak,
további szép napot kívánok!

Egyebek
Harmadik napirendi pontunk az egyebek. Úgy néz ki, hogy ha lesz módosító javaslat,

akkor holnap 16.30 órakor ülünk, amennyiben nem lesz, akkor a holnapi napra nem tervezünk
ülést, de a bizottság titkársága tájékoztatni fogja önöket az ülésről. Szerdán 9 órakor lesz a
következő tervezett ülésünk, ahol nagyköveti meghallgatások is lesznek napirenden, másrészt
pedig a Külügyminisztérium költségvetésével kapcsolatos néhány gondolat, illetve lesz egy
közbeszerzési eljárás alóli mentesség kérése. A részletes tájékoztatót a bizottság kiküldte.

Amennyiben a bizottság tagjai érdeklődnek a nagykövetjelöltek munkakoncepciói
iránt, ezt a titkárságon tekinthetik meg, csak ott van mód és lehetőség áttekinteni a
munkakoncepciókat, illetve a személyes adatokat a titokvédelmi eljárások következtében. Itt a
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titkárságon bármikor betekinthetnek ezekbe képviselőtársaim. Most pedig különösen bele
lehet tekinteni, tehát megvan rá a mód és lehetőség.

Egyebek között van-e más? Zagyva képviselő úr!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Tegnap a szerb határon történt sajnálatos
eseményről szeretnék beszélni, illetve kérdést feltenni, és valószínűleg itt a bizottság tagjait
tájékoztatom is erről, mert szerintem erről senki nem tud.

Tegnap, sőt az egész hétvégén volt egy három napos rendezvény Délvidéken, egy
zenei rendezvény, az ottani magyarok szervezésében, és több ismert anyaországi zenekar
lépett fel ezen. Már péntektől kezdve a szerb határőrök megnehezítették az itteni zenekarok
eljutását, többek között a Beatrice nevű rockzenekart, ami azért elég híres a rockhallgatók
körében, pénteken visszafordították az egyik határátkelőről, és ők még annyira voltak életre
valóak, hogy átmentek egy másikra, ott be tudtak menni az országba. Viszont az utánuk
következő zenekarokat már feltartóztatták, és például tegnap délután a Kárpátia nevű
rockzenekart, amire lehet, hogy szocialista képviselőtársaim azt mondják esetleg, hogy ez egy
nacionalista vagy éppen soviniszta zenekar, viszont mindenféleképpen Magyarország
legnépszerűbb zenekara, az eladásokból és koncertlátogatásokból bizonyíthatóan ez
Magyarország legnépszerűbb rockzenekara. Ezt a zenekart tegnap délután kitiltották
Szerbiából, határozatlan időre, tehát mind a 8 tagjának bepecsételtek az útlevelébe
határozatlan időre való kitiltást.

ELNÖK: Visszafelé vagy befelé menet?

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Befelé. Tehát még beléptették őket az
országba, és utána ott várakoztatták őket egy pár órát, szétszedték a buszukat, és utána
indoklás nélkül kitiltották őket, és többszöri kérésükre sem voltak hajlandóak megindokolni,
hogy mi az oka ennek a kitiltásnak. Ez kísértetiesen hajaz arra az esetre, ami például velem
történt egy évvel ezelőtt, mert én is ki vagyok egyébként tiltva Szerbiából, tehát én se
léphetek be az országba, és én se kaptam hivatalos iratot erről, és hivatalos indoklást, hanem
azt mondták, hogy „csak”, és benne van az útlevelemben, hogy nem léphetek be két évig.
Annyi a különbség, hogy a tegnapi kitiltottaknak határozatlan időre szól ez a kitiltás.

Erről szeretnék érdeklődni, hogy a Külügyi bizottság mit tud tenni, hogy esetleg lehet-
e arról szó, hogy a nagykövet urat, tehát Szerbia itteni nagykövetét, esetleg akár a Külügyi
bizottság, akár Martonyi külügyminiszter úr megkérdezze erről az esetről, illetve lehet-e egy
hivatalos tájékoztatást kérni mondjuk a belgrádi külügytől? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Lesz lehetőség, hogy erről az ügyről
tájékoztatjuk a Külügyminisztériumot, hogy itt felvetődött kérdésként. Miután lesz szerdán
ülésünk és feltehetően államtitkár úr is jelen lesz ezen az ülésen, ott úgy gondolom, hogy az
egyebek között egy kérdést megérdemel ez a történet, és akkor szerintem mindenki majd ezek
után a diplomáciai vonalon végzi a maga dolgát. Köszönöm szépen a tájékoztatást.
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További kérdés, vélemény, egyebek? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. Ezt a
bizottsági ülésünket lezártam. További szép napot kívánok!

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 36 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


