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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2010. október 5-én, kedden, 14 óra 12 perckor

az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

Az izraeli apartheid elítéléséről szóló határozati javaslat (H/560. szám)

(Dr. Lenhardt Balázs és Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

2. Nagykövetjelöltek meghallgatása

(Zárt ülés!)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Szabó Vilmos (MSZP)
Szávay István (Jobbik)
Zagyva György Gyula (Jobbik)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Tilki Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz) Mihalovics Péternek (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz) Potápi Árpádnak (Fidesz)
Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Hegedűs Lorántné (Jobbik) országgyűlési képviselő
Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár
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(Az ülés kezdetének időpontja:14 óra 12 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésnapunkon. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes, ehhez a helyettesítések: Balla Mihály, azaz én helyettesítem Tilki
Attila képviselő urat, Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr Kőszegi Zoltánt, Mihalovics Péter
Horváth Jánost, Pintér László képviselő úr Gruber Attilát, Szabó Vilmos képviselő úr Kovács
Lászlót és Vejkey Imre Kalmár Ferenc képviselőtársunkat.

Csak úgy félig-meddig a sajtónak mondanám, hogy nem ilyen foghíjas a bizottság,
csak éppen strasbourgi hét van, Európa tanácsi hét van, és a bizottságnak egy jelentős része
ott tevékenykedik.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
A napirendet írásban megkapták képviselőtársaim. Kérdezem a tisztelt bizottságot,

hogy van-e kiegészítenivalója valakinek az egyebek napirendi ponthoz. (Senki sem
jelentkezik.)

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadják-e... (Jelzésre:) Szávay
képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem egyetlenegy dolog lenne
csak, nem kiegészítésjelleggel, csak egy dologról szeretném röviden elmondani a
véleményemet.

Nem került be végül is a bizottsághoz a határon túli magyar területekre vonatkozó
osztálykirándulásokra tett jobbikos országgyűlési határozati javaslat, illetve törvényjavaslat.
Ez az oktatási bizottságnál még járt a hét elején, azonban értelemszerűen visszavontuk
képviselőtársammal a javaslatot.

Hogy világos legyen mindenkinek: még annak idején, júniusban a Jobbik képviselői
tettek egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy határon túli magyar területekre a magyar állam
támogassa a magyar középiskolásokat, biztosítson lehetőséget osztálykirándulásra. Ezt
követően két nappal később került be egy hasonló tartalmú fideszes javaslat, amit a Ház
azonnal sürgősséggel napirendre is vett, majd a tegnapi napon, most már körülbelül harmadik
alkalommal halasztotta el az erről szóló szavazást, egy újabb módosító javaslat miatt, az
előterjesztő részéről tett módosító javaslat miatt. A hét elején került be végül a bizottság elé a
mi eredeti, korábban megtett erre vonatkozó javaslatunk, ami innentől kezdve értelemszerűen
már értelmét vesztette, ezért azt visszavontuk, és ezért nem került be ide a bizottság elé sem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a mai napirendet.
Az 1. napirendi pontunk előtt, engedje meg, képviselő asszony és államtitkár úr, hogy

röviden tájékoztassam a bizottság tagjait arról, hogy a pozsonyi találkozónkról, utunkról
elkészült jelentéshez hozzá lehet jutni. De a kérésem az, hogy miután ezek zárt ülés keretében
elhangzott gondolatok, vélemények voltak, kérem, hogy szíves és személyes felhasználásra az
emlékeztetőt képviselőtársaim a titkárságon átvehetik, illetve elvihetik magukkal.

Október 25-én, hétfőn, 11 órakor fogadjuk a szlovén külügyi bizottságot. Kérem, aki
teheti, írja be a naptárjába, és jöjjenek el. (Szabó Vilmos: 25-én hány órakor?) 25-én, hétfőn,
tehát október és 11 óra. Mi vagyunk a vendéglátó bizottság, tehát kérem, hogy minél többen
legyenek itt ezen a találkozón. Szlovén partnerbizottság, külügyi bizottság, és természetesen
itt, a külügyi bizottság tárgyalójában lesz a találkozó. Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel
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hívok, illetve jó lenne, hogyha előzetesen tudnának jelzést adni, hogy körülbelül hányan
leszünk itt a találkozón.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: az izraeli apartheid
elítéléséről szóló, H/560. számú határozati javaslat megtárgyalása

Akkor rátérnénk az 1. napirendi pontunkra: az izraeli apartheid elítéléséről szóló
H/560. számú országgyűlési határozat tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk.

Köszöntöm az előterjesztők részéről Hegedűs Lorántné képviselő asszonyt, a Jobbik
frakciójának tagját, Lenhardt Balázs urat nem látom, és a Külügyminisztérium részéről
Németh Zsolt államtitkár urat. Az előterjesztés menete: az előterjesztő rövid összefoglalója, a
Külügyminisztérium véleménye, képviselői hozzászólások és szavazás a tárgysorozatba-
vételről.

Öné a szó, képviselő asszony!

Hegedűs Lorántné előterjesztése

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Előterjesztő-társam
jegyzői teendőit látja el, azért nem tud itt lenni, úgyhogy kérem a szíves megértését.

ELNÖK: Köszönöm szépen, egy előterjesztő is elég, csak nekem fel volt írva, hogy
esetleg ő is jön. Köszönöm szépen.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Az előterjesztés tárgyalásának, noha azt már
korábban nyújtottam be, de hogy pont most tárgyaljuk, annak egy különös aktualitása is van,
hogy szeptember 24-én az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa, miután megvizsgálta a gázai övezetbe
tartó török flottilla elleni támadást, azt végül is brutálisnak és aránytalannak tartotta, és az
erről szóló jelentését szeptember 24-én hozta nyilvánosságra.

Ugyanakkor az általános indoklásban is leírtak alapján azt szeretném még előadni,
hogy az ENSZ Közgyűlése által elfogadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozatában több
ponton keresztül olvashatjuk azt, hogy egyrészt minden embernek joga van az élethez, a
szabadsághoz, a személyi biztonsághoz, továbbá minden embernek joga van szabadon
mozogni, lakóhelyét szabadon megválasztani, minden személynek joga van a szociális
biztonsághoz és így tovább. Magyarország is elfogadta ezt az emberi jogok egyetemes
nyilatkozatát, és pontosan ezeket a jogokat tagadja el Izrael állama a gázai övezetben lakóktól,
illetve a gázai övezeti koncentrációs táborban lakóktól. Ezáltal egy humanitárius katasztrófát
is idéz elő, Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár szerint is.

Szintén az ENSZ ítélte el már több alkalommal is. 2008-ban-, 2009-ben, két egymást
követő alkalommal is, az akkortájt dúló háború kapcsán a Gázát ért légicsapásokban
alkalmazott tiltott fegyverek használatát.

Ugyanakkor a Magyar Köztársaság alkotmánya is hitet tesz az emberi jogok
egyetemessége mellett, és törvényeiben szigorúan elítéli annak megsértését; ezzel
kapcsolatban a büntető törvénykönyvet idézem.

Azt gondolom, hogy ez a határozat, ez a határozattervezet nagyon régóta,
tulajdonképpen több évtized óta hiányzó határozatot kíván pótolni, hiszen az ENSZ maga
több - lassan már 100 - olyan határozatot hozott, amelyben az izraeli apartheid rendszert ítéli
el. Azt gondolom, hogy magyar képviselőként a magyar alkotmányt tiszteletben tartva,
emellett most már nem mehetünk el szó nélkül. Számtalan ország Európában is megtette már
ezt előttünk, hogy az ezekkel kapcsolatos határozatait meghozta és nyilvánosságra hozta.
Ehhez most már ideje a magyar Országgyűlésnek is csatlakoznia.

Köszönöm szépen a szót. Később még az esetleges vitában elhangzottakra szeretnék
válaszolni.
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ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Kérdezem a Külügyminisztériumot.

Németh Zsolt reagálása

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Előterjesztő Asszony! Az előterjesztést a kormány nem támogatja, az
abban foglaltakat egyoldalúnak és végletesen elfogultnak is tartja. Köszönöm szépen.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, a képviselőket,
hogy kérdés, vélemény van-e. (Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr!

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Az államtitkár urat
szeretném megkérdezni, hogy mit értsünk az alatt, hogy egy határozat egyoldalú. Számomra
ez teljesen értelmezhetetlen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szabó Vilmos képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az álláspontunk megegyezik
a kormány álláspontjával. Nem támogatjuk az előterjesztést.

ELNÖK: (Jelzésre:) Vejkey képviselő úr!

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Előterjesztő Asszony! Tisztelt Bizottság! Én is
csatlakozom a kormány képviselői által elmondottakhoz. Annyiban kiegészítve azt, hogy
valójában nem értem, hogy a magyar büntető törvénykönyv beidézése hogyan kerülhet ide,
hiszen a magyar büntető törvénykönyv hatálya nemzetközi vonatkozásokkal nem bír, annak
területi hatálya a Magyar Köztársaság területére vonatkozik, és az előterjesztésből kiderült,
hogy a Magyar Köztársaság területét nem érinti. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Dorosz képviselő úr!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): A Lehet Más a Politika is egyetért a kormány
véleményével. A határozati javaslatban foglaltakra pedig csak egy mondanivalónk van: no
comment. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tehát úgy kommentálta, hogy no comment. Köszönöm. Amennyiben nincs
más kérdés, vélemény, az előterjesztőt illeti a szó.

Hegedűs Lorántné válasza

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Ha ezt a határozati javaslatot bárki elfogultnak
tartja, akkor az ENSZ számtalan határozatát elfogultnak tartja, akkor egyúttal azt a
határozatot, amit az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa meghozott ebben a kérdésben, azt is
elfogultnak tartja. Vigyázat: nemcsak ezt tartja elfogultnak, de egyúttal állást foglal amellett,
hogy ezek szerint például a Gázai övezetbe tartó török segélyflottilla elleni támadás, az eljárás
a flottillával kapcsolatban ezek szerint arányos és méltányos volt. Ezek szerint ezt a
határozatot is a bizottság így elfogadja, illetve ezt a véleményét fejezi ki.

Nagyon veszélyesnek tartom a kormány álláspontját ebben a kérdésben. Tekintettel
arra, hogy amit az előbb is felsoroltam, számtalan határozat, így az ENSZ Emberi jogok
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egyetemes nyilatkozata is amellett tesz hitet, hogy apartheid-rendszert fenntartani nem lehet.
Embertelen és ehhez a Magyar Köztársaság sem asszisztálhat semmilyen módon.

Egyébként pedig hogy hogy kerül ide a büntető törvénykönyv, ezt a bevezetőmben
elmondtam. A magyar alkotmány is erre a szellemiségre épül és törvényeiben is ezt bontja ki.
Tehát nemcsak az alkotmányban fogalmazzuk meg azt, hogy tiszteletben kívánjuk tartani
minden szempontból az egyetemes emberi jogokat, hanem az a részletesebb szabályozásban is
megjelenik, ezért szükségesnek érezzük, érzem a magam részéről, hogy ezt mindenképpen az
Országgyűlés egy határozatban is ezen ügy kapcsán tegye meg és nyilatkoztassa ki.
Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki
támogatja a H/560. számú országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételét.
(Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat.

A külügyi bizottság 3 igen szavazattal, 16 nem ellenében nem támogatta a
tárgysorozatba-vételt. Ezzel az 1. napirendi pontunkat lezárom.

Köszönjük szépen a képviselő asszonynak, hogy eljött hozzánk, és tájékozatott
bennünket az előterjesztők nevében. (Hegedűs Lorántné elhagyja a termet.)

A 2. napirendi pontunk nagykövetek meghallgatása. Elrendelem a zárt ülést, és kérem
a munkatársaimat, hogy biztosítsák a zárt ülés kereteit. (A sajtó képviselői elhagyják az
üléstermet.)

(A bizottság 14 óra 27 perctől 16 óra 16 percig zárt ülést tartott,
melyről külön jegyzőkönyv készült.

16 óra 16 perctől a bizottság ismét nyílt ülésen folytatta munkáját.)

Egyebek

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Az egyebek
napirendi ponthoz érkeztünk. Innentől kezdve elvileg nyilvános az ülésünk.

(Jelzésre:) Nagy Gábor Tamás jelentkezett.

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, csak azért
jelentkeztem, mert most, kihasználva az alkalmat, hogy az államtitkár úr itt van közöttünk,
szeretném megkérdezni, hogy a kettős állampolgársággal vagy pontosabban a kedvezményes
honosítással kapcsolatos eljárással hogyan állunk most a felkészülésben. Mit lehet erről tudni?
Nálam több ismerősöm érdeklődött, akik egyelőre nemigen kaptak kielégítő tájékoztató
anyagokat, sőt, küldözgették őket jobbra-balra. Tehát úgy igazán nem...

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Én úgy tudom, hogy jó ütemben
halad a felkészülés, a külügy részéről kifejezetten jó ütemben halad a felkészülés, de nem
hozzám tartozik a hatáskör. Tehát azt javaslom, hogy ebben a kérdésben a bizottság invitálja
meg a KIM illetékesét, hallgassák meg. A KIM-ben pedig Wetzel Tamás kormánybiztos a
felelős az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos felkészülésért.

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen.

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm.



- 9 -

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Az egyebek között, kérdezem a tisztelt
bizottságot, van-e még valami. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): A következő ülés mikor várható, elnök úr?

ELNÖK: A következő ülés időpontja 11-én, hétfőn várható, hiszen az afganisztáni
módosító javaslatok miatt kell ülést tartanunk, hogy a bizottság ajánlását is tudjuk adni a Ház
ülésére, és délben ülnénk. Amikor törvénykezési időszakban a módosítások meg hasonlók
vannak, olyankor... (Szabó Vilmos: És másnap is?) És akkor kedden pedig rendes ülésünk
van, nagyköveti meghallgatások és így tovább. De erről időben tájékoztatást küldünk
képviselőtársaimnak.

Ezzel a mai ülésünket akkor lezártnak tekintem. További szép napot kívánok
mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 18 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Barna Beáta és Farkas Cecília


