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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1545. szám)
(Balla Mihály és dr. Gruber Attila (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

2. Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti stabilizációs és
társulási megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/1472.
szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint Izrael Állam
közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás és annak
módosításainak kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/1473. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán
Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár
Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának
figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk.
szerződésről (T/1474. szám)
(Általános vita)

5. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Azerbajdzsán
közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törv.j.
nemzetk. szerződésről (T/1475. szám)
(Általános vita)

6. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás,
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk.
szerződésről (T/1476. szám)
(Általános vita)

7. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai
Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törv.j.
nemzetk. szerződésről (T/1477. szám)
(Általános vita)

8. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz
Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törv.j.
nemzetk. szerződésről (T/1478. szám)
(Általános vita)

9. 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
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), 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)
Szabó Vilmos (MSZP)
Szávay István (Jobbik)
Zagyva György Gyula (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár

Megjelentek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy lássunk hozzá a mai munkánkhoz. Mielőtt a
napirendről döntenénk, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A helyettesítések
sorában azt látom, hogy jómagam helyettesítem Nagy Gábor Tamás képviselő urat, és Szabó
Vilmos képviselő úr helyettesíti Harangozó képviselőtársunkat.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az előzetesen írásban kiküldött napirendet
elfogadják-e. Ki támogatja a napirendi előterjesztést? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/1545. számú
törvényjavaslat

Előterjesztői kiegészítés

Az első napirendi pontunkban a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat a T/1545. számon. Egyéni képviselői önálló indítvány,
Gruber képviselőtársammal adtuk be ezt az indítványt.

Engedjék meg, hogy a kormány nevében nagy tisztelettel köszöntsem Németh Zsolt
államtitkár urat és munkatársát. Engedjék meg, hogy a konzuli védelemről szóló
törvénymódosításról csak egy rövid összegzést adjak, írásban mindenki megkaphatta.
(Megérkezik az ülésre dr. Nagy Gábor Tamás.)

Ennek a törvényjavaslatnak a lényege az, hogy az állampolgárság könnyített
eljárásban való megszerzésével kapcsolatban a konzuli szolgálatainknak jelentős mértékben
meg fog nőni a feladata, és ez a törvénymódosítás az ő munkájukat segítené abban, hogy
január 1-jétől minél intenzívebben, minél jobb lehetőségek között, adminisztrációs és törvényi
lehetőségek között kezdjék el a munkájukat, illetve lehetőséget ad arra, hogy ezzel
kapcsolatban különböző fejlesztéseket is megvalósíthassanak a konzuli állomáshelyeken,
illetve a kormány a Külügyminisztériumon keresztül ezt megtehesse.

Alapvetően ennek a törvényjavaslatnak, módosításnak ez az igazi célja, és azért is
gondoltuk Gruber képviselőtársammal, hogy ezt a módosítást törvényjavaslat formájában
megtesszük, hogy ezzel is könnyebbé tegyük azt az elvárásaink, véleményünk szerint nagyon
nagy mértékben felfokozott munkát, hogy az állampolgársági törvény kapcsán az
állampolgárságot, a honosítást igénylő külföldi állampolgárok minél biztosabb keretek között
és minél jobb keretek között szolgáltatást kapjanak az ügyintézésükben. Ez magával fog vonni
informatikai fejlesztést, létszámbővítést, illetve a képviseleteken az eljárási rendnek a
gyorsításával kapcsolatos szükséges feladatokhoz ad segítséget ez a törvénymódosítás.

Röviden ennyi az előterjesztő, jómagunk részéről. Kérdezem a tisztelt bizottságot,
hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, véleménye a törvényjavaslattal
kapcsolatban. Szabó Vilmos képviselő úr, majd Szávay képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Miközben teljesen egyértelmű, hogy szükség van
ezen a területen nagyon sok munkára, amit nyilván a kormányzatnak pontosan kellett tudnia,
amikor az állampolgárság megadásáról, a honosítás megkönnyítéséről szóló törvényt
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előterjesztette, és azt gondolom, hogy ebben meglehetősen sok idő is rendelkezésre állt, s
nyilvánvaló, hogy elvileg és gyakorlatilag is ezt támogatni kell.

Mégis azonban szeretném kifogásolni, hogy folytatják azt a gyakorlatot a tisztelt
kormánypárti képviselőink, illetve a kormány, hogy egyéni képviselői előterjesztésként
jönnek be olyan témák, amelyeket a kormánynak kellene előterjesztenie. Szeretnénk
kifogásolni, és egyúttal meg is kérdezni, hogy vajon, mi az oka, hogy ezt nem a kormány
vagy a Külügyminisztérium vagy a Navracsics miniszter úr által vezetett minisztériummal
közösen terjesztik elő, vagy a Belügyminisztériummal közösen terjesztik elő, hiszen ez egy
nagyon fontos és alapos előkészítést igénylő tevékenység.

Ebben a formájában azt kell mondanom, hogy ez a javaslat nem szolgálja azt a célt,
amire megíródott, azon túl, hogy a konzuli szolgálat bevételeinek a növelését célozza, és az
adminisztratív terheket növeli. Úgy értékeljük, hogy a határon túli magyarok honosítására
irányuló eljárást érdemben nem könnyíti meg, úgyhogy mi nem fogjuk tudni ebben a
formában támogatni ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár
Úr! Tisztelt Bizottság! A Szabó Vilmos képviselő úr által elmondottak első feléhez mi is
tudunk a magunk részéről csatlakozni, ezt mi is számos esetben szóvá tettük már, szóvá
tesszük ebben az esetben is. Mi sem értjük és nem értünk vele egyet, hogy ilyen fajsúlyú
törvények folyamatosan, rendszeresen és módszeresen önálló képviselői indítványokként
kerülnek beterjesztésre. Ezt fontosnak tartottam most is leszögezni, és ismét jelezni és biztatni
az államtitkár urat, illetve a tisztelt kormányt, hogy ezzel kapcsolatban azért a későbbiekben
örülnénk, ha felülvizsgálnák az álláspontjukat.

Ami a dolog tartalmi részét illeti, mi a magunk részéről támogatni fogjuk ezt a
javaslatot. Úgy látjuk, hogy alapvetően csak technikai jellegű módosításokról, életszerűbbé
tételről van szó, illetve arról, hogy a megnövekedett terhelésnek, illetve feladatoknak jobban
meg tudjanak a külképviseleten dolgozók felelni.

Annyi megjegyzést tennék hozzá, és szeretném államtitkár urat és rajta keresztül a
kormányt továbbra is arra biztatni és sarkallni a magunk részéről, hogy lássák azt, hogy
nagyon sok és fontos feladat van még, illetve olyan jogharmonizációs lépésekre és
változtatásokra lesz még szükség a kettős állampolgárság bevezetése és zökkenőmentes
ügyintézése érdekében több területen, amivel kapcsolatban mindenképpen fontosnak tartjuk,
hogy a kormány jól előkészítetten, széles körűen tájékozódva, és alaposan készüljön fel
ezekre a változásokra. Úgyhogy örülünk neki, hogy ezen a területen is elkezdődött ez a
munka.

Szeretném önöket arra biztatni, hogy tényleg alaposan és körültekintően tegyék meg
más területeken is azokat a szükséges változásokat, amelyek kellenek, amelyekhez mi
alapvetően természetesen partnerként fogunk viszonyulni és támogatni fogunk minden olyan
kezdeményezést, illetve módosítást, ezen a területen és más területen is, ami azt szolgálja,
hogy a kettős állampolgárság bevezetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés, illetve
jogharmonizációs lépések rendben, törvényesen és a határon túli magyarság érdekében
kerüljenek majd módosításra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Majd előterjesztőként reagálnék egy-két
gondolatban. Megkérdezem a kormányt a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Dr. Horváth
János jelentkezik.) Elnézést, Horváth János bátyám, majd utána államtitkár úr!
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DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kérdésem az, hogy
járva a világot, találkozunk konzulokkal, és különböző felkészültségű személyek ezek a
konzulok. Hogyan képesek ezek elvégezni a feladatot? Nyilván a minisztérium ezt végignézi
és kiképezi őket, tájékoztatja és osztja. Lényegében a kérdésem az, hogy lesznek különböző
klasszifikációjú, osztályú konzulok, valakik, akik bizonyos feladatra képesek, és mások, akik
még többre, és akik csak kevesebbre, a tájékoztatás erejéig? Erre kérnék választ.

ELNÖK: Köszönöm, Horváth képviselő úr. Államtitkár úr!

Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár reagálása az elhangzottakra

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Az
eljárási kérdésekkel kapcsolatban: igazán a legfontosabb oka ezen eljárásnak – Szabó Vilmos
államtitkár úrnak mondom -, hogy mindenféleképpen szerettük volna bebiztosítani azt, hogy
január 1-jétől hatályba léptethető legyen a törvény, és ha nem ezzel az eljárással kerül sor erre
a beterjesztésre, akkor olyan határidők vannak, 45 napos határidő, miegymás, ami miatt ez a
határidő nem lett volna tartható. Ez lenne az egyik kommentárom.

A másik megjegyzésem, hogy valóban itt az ominózus kettős állampolgárságról szóló
törvény indokolja azt, hogy ezt a törvénymódosítást a 2001. évi XLVI. törvény módosításáról,
a konzuli védelemről szóló törvény módosításáról közölnünk kell. Drasztikus mértékben
megnő a hatósági jellegű ügyek száma a kettős állampolgárság miatt, gyorsabban és
hatékonyabban tudjuk ezzel a módosítással ezen hatósági ügyeket lebonyolítani.

Gyakorlatilag lezajlott a biztonságos elektronikus hálózat kiépítése, és ennek az
eredményeképpen a hatóság által kiállított elektronikus köziratról papíralapú hiteles másolatot
fog tudni a konzuli tisztviselő kiállítani, és ezáltal az irattovábbításra fordított idő
nagyságrendileg lerövidül.

Egy fontos eleme szintén ennek a módosításnak, hogy a tiszteletbeli konzuloknál is
benyújthatók a hazai hatóságokhoz címzett kérelmek, és egy szintén fontos újítás az, hogy a
szolgáltatásért szedett különdíjat a törvényjavaslat alapján a tiszteletbeli konzul megtarthatja.
Az elmúlt években meglehetősen sok áldozatot hoztak és fognak hozni a jövőben is a
tiszteletbeli konzuljaink, és azt gondoljuk, hogy ezzel a megnövekedő munkateherrel, ami
most a kettős állampolgárságból fakad, indokolt, hogy járjon ez a fajta díjvisszatartási jog a
számukra.

És van még egy fontos vonatkozás, hogy nem minden fog elektronikusan menni,
hanem továbbra is sok minden papíralapon kell hogy menjen, mondjuk bizonyos okiratoknak
a kézbesítése, és létrehozunk egy olyan kézbesítési rendszert, ami a konzuli iratok gyorspostai
szolgáltató útján történő továbbítását teszi lehetővé. A hatálybaléptetési időpont pedig 2011.
január 2.

A konzuli munkatársakra vonatkozó megjegyzés, illetve még néhány indoklás:
mintegy 400 fős konzuli hálózattal dolgozunk, és a tiszteletbeli konzuli rendszernek az
átalakítása még nem történt meg. Egy miniszteri rendelet előkészítés alatt áll, talán már el is
készült, amit a törvénymódosítás nyomán tudunk majd véglegesíteni. De még egy illusztráció
talán itt a közérthetőség kedvéért. Ausztráliából körülbelül hat hét, két hónap alatt jöttek
Magyarországra futárral az okiratok, és egy további 6-8 hónap alatt jutottak vissza
Ausztráliába az eddigi metódus szerint. Azt gondoljuk, hogy ez egy kicsit elavult, és amiről
most beszélünk, az ennek a rendszernek a megszüntetése.

Tehát szeretnénk kérni a parlamenti pártoknak és a képviselő uraknak, hölgyeknek a
támogatását ebben a nemes erőfeszítésben. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úr részben választ is adott a felvetett
kérdésekre. Csak szeretném azt is hozzáfűzni, hogy ennek a legfontosabb, lényegi része, hogy
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Gruber képviselőtársammal jegyezzük a törvényjavaslatot, az az, hogy lerövidítsük a
törvényjavaslatnak az átfutási idejét. Másrészt pedig olyan kereteket tudtunk, igyekszünk
ebben a törvényjavaslatban - a Külügyminisztériummal egyeztetve - létrehozni, illetve
egyfajta újításként bevinni a rendszerbe, ami azt is jelenti, hogy a futárszolgálat mellett vagy
helyett lehetőség nyílik arra, hogy gyorspostai szolgáltatóval való szerződésen keresztül
gyorsabban eljuthatnak azok az okiratok, amelyek a konzulátusokon, illetve a honosítással
kapcsolatos ügyeket papírformában kell hogy eljuttassák Magyarországra, illetve vissza.

Úgy gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak az igazi célja az, amit a nyáron az
állampolgársági törvény módosításával mintegy 97 százalékos támogatással a parlamentben
megadtunk, és ennek a technikai intézési kereteit szeretnénk minél előbb biztosítani ahhoz,
hogy január 1-jével ez a törvény életbe léphessen, illetve elkezdődhessen az állampolgársági,
a honosítási kérelmeknek a minél gyorsabb ügyintézése.

Erről szólna maga a törvény, illetve ez az oka annak, hogy képviselőtársammal ketten
jegyezzük a törvényjavaslatot.

Kérdezem a bizottságot, hogy további kérdés, vélemény van-e. Szávay képviselő úr!

További észrevételek, reagálások

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Bocsánat, azért kértem még egyszer
szót, mert egy nagyon picikét árnyalódott azért az előző véleményem. Akkor viszont azt
szeretném kérdezni államtitkár úrtól ennek fényében, amit elmondott, hogy várható-e akkor
még, tehát ha már most november elején arra van szükség, hogy ebben a formában – ahogy
államtitkár úr indokolta – önálló képviselő indítványként kell hogy bemenjenek ezek a
módosítások, akkor várhatóak-e még olyan szükséges jogszabály-módosítások, amelyek erre a
bizottságra tartoznak, ezen a területen, amelyeknek akkor innentől kezdve vélhetően szintén
ez lesz a sorsuk vagy az eljárásrendjük, mint amit itt most láttunk.

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Ebben a témában nem. Amint az
előbbiekben említettem, rendeleteket fogunk még hozni, de azt már nem kell behoznunk.
Törvénymódosításra ebben a témában tudomásom szerint nem fog már sor kerülni.

ELNÖK: Kovács alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Csak elnök úrnak arra a magyarázatára szeretnék
reagálni, hogy a törvény elfogadásának a gyorsítása indokolta az egyéni képviselői indítványi
forma választását.

A jogalkotási törvényben nem azért szerepel a közigazgatási egyeztetés, hogy lassítsák
a törvények elfogadását, hanem az egyeztetés fontossága miatt. Ilyen alapon bármikor,
bármilyen törvényt ki lehet ebből a rendszerből emelni, és önálló képviselői indítványként
alkalmazni. Lassan egyébként már nem ez lesz a kivétel, hanem ez lesz a szabályos vagy a
megszokott, és a kivétel az lesz, ha a kormány a jogalkotási törvény szerint jár el.

Úgyhogy én szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmét a kormánynak, hogy ezt a
gyakorlatot tényleg amennyire lehet, korlátozzák, legjobban annak örülnék, ha
megszüntetnék, olyan esetben, amikor az egyeztetés fontos. Vannak olyan törvények, ahol az
előzetes egyeztetésnek nincs igazán funkciója, mert teljesen nyilvánvaló az egyetértés, még a
részletekben is. Itt el tudom fogadni, hogy a gyorsítás érdekében ettől eltekintenek, de hogy ez
rendszeres gyakorlat legyen, ez nem elfogadható.

ELNÖK: Alelnök úr, engedjen meg egy rövid gondolatot. Pont ezért is mondtam el és
hangsúlyoztam, hogy egy olyan törvénynek a végrehajtási része, ami külföldön, a konzuli
szolgálatokon kell hogy végrehajtódjon, nagyon csúnya kifejezéssel, pontosan ezt a célt
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szolgálja, amit ön mondott, hogy egyeztetve az érintett tárcákkal, minél gyorsabb eljárási
rendben megteremteni a lehetőségét annak, hogy ebben az ügyben, amelyben én azt
tapasztaltam, hogy teljes konszenzus van, és ez múlt hét pénteken a MÁÉRT ülésén még
jobban megerősítette ezt a véleményemet, úgy gondolom, hogy pontosan ez az az indok, ami
miatt ebben a kvázi gyorsított eljárásban, egyéni képviselői indítványként szeretnénk ezt a
törvényt elfogadni, elfogadtatni a parlamenttel, önökkel is. Azért, mert ennek az a lényegi
része, hogy január 1-jével elkezdődhessen a törvénybe foglalt honosítási lehetőségeknek a
konzuli szolgálatokon keresztül való ügyintézése. Államtitkár úr!

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Szeretném megnyugtatni Kovács
képviselő urat, hogy a tárcaközi egyeztetéseket a jogszabály vonatkozásában lefolytattuk, és
ennek az egyeztetésnek az eredményét nyújtották be a képviselő urak, és köszönöm azt, hogy
ezt az előterjesztést konkrét esetben ebben a formában támogatja. Bízom abban, hogy a
Szocialista Párt is támogatni fogja, azt gondolom, hogy olyan jelentős jogszabályról van szó,
és olyan érdek fűződik a támogató véleményhez, amit ön most kifejezett, hogy akkor végül is
ez lesz a Szocialista Párt álláspontja. Köszönöm.

ELNÖK: Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Még egy mondat azért hangozzék el. Mindent értek én,
államtitkár úr, csak a törvényt elfogadta a parlament, mármint az állampolgársági törvény
módosítását még a nyári szünet előtt. Augusztus 20-án a törvény hatályba is lépett. Tehát azt
gondolom, hogy ha ezek az egyeztetések nyilvánvalóan folytak, meg lehetett volna teremteni
– most november elejét írjuk már - , hogy megfelelő időben kerüljenek be.

Nem szeretném, ha összetévesztődne bármilyen lényeges törvénynek maga a tartalma,
amelyet mi nagy többségében támogattunk és ma is támogatunk, és maga a végrehajtásáról
szóló törvényi rendeletek vagy szabályozások vagy módosítások, mert éppen azért, hogy
ennek a lebonyolítása zavarmentes legyen és ne tévedjünk, azért fontos.

Ezért nem tudjuk egyelőre támogatni, és nyilván módosító indítványon gondolkodunk,
hogy olyanná tegyük a törvényjavaslatot, hogy az megfelelő legyen.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bejelenteném az újabb helyettesítést:
Kalmár képviselő úr helyettesíti Vejkey Imre képviselőtársunkat. Amennyiben nincs több
kérdés, vélemény, észrevétel, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja a
törvényjavaslatot. (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem.

17 igennel és 3 nemmel a bizottság tárgysorozatba vette és az általános vitára
bocsátásról is döntöttünk.

A 2-8. napirendi pontjainkban az Európai Közösségek és tagállamaiknak a különböző
társulási és partnerségi szerződéseivel kapcsolatban hozunk döntést. Nekem az a javaslatom,
hogy a 2-8. napirendi pontokat összevontan tárgyaljuk, és természetesen külön-külön
szavazzunk róluk, és ezekhez a törvényjavaslatokhoz a bizottságunknak előadót kell állítani.

Egy gondolattal engedjék meg, hogy visszatérjek az első napirendi pontra. Előadót
kell itt is állítanunk. Ma a plenáris ülésen a körülbelül háromnegyed 5-kor kezdődő részletes
vitára bocsátásról történő szavazást követően kerülne sor erre a napirendi pontra. Kérdezem a
tisztelt bizottságot, hogy ki vállalná a többségi bizottsági előadó szerepét. (Dr. Nagy Gábor
Tamás jelentkezik.) Nagy Gábor Tamás képviselőtársunk.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja ebben. (Szavazás.) Egyhangú.
Kérdezem a Szocialista Pártot, hogy kisebbségi véleményt mondanak-e. (Szabó

Vilmos: Nem kívánunk kisebbségi véleményt megfogalmazni.) Nem kívánnak megfogalmazni,
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tehát a bizottság véleményét Nagy Gábor Tamás képviselő úr fogja előadni a plenáris ülésen.
Köszönöm szépen.

Az Európai Közösség és tagállamaik, valamint Szerbia közötti stabilizációs és
társulási megállapodás kihirdetéséről szóló T/1472. számú törvényjavaslat

Akkor most már tényleg térjünk rá a 2-8. napirendi pontjainkra. A 2. napirendi pont:
Az Európai Közösség és tagállamaik, valamint Szerbia közötti stabilizációs és társulási
megállapodás kihirdetéséről szóló T/1472. számú törvényjavaslat. A 3. napirendi pont: Az
Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás
létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről
szóló T/1473. számú törvényjavaslat. A 4. napirendi pont: az Európai Közösségek és
tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási
megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának
figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/1474. számú törvényjavaslat.
Az 5. napirendi pont: az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Azerbajdzsán közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás, valamint az
ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló T/1475. számú törvényjavaslat.
Hasonlóképpen Grúziával a partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló
T/1476. számú törvényjavaslat, illetve a Moldovai Köztársasággal a partnerségi és
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló T/1477. számú törvényjavaslat, és utoljára,
de nem utolsósorban az Európai Közösségek, másrészről az Orosz Föderáció közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás és az ahhoz
csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló T/1478. számú törvényjavaslatot tárgyalnánk meg
összevontan.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy hozzáfűznivaló, kérdés, vélemény ezekhez a
társulási és partnerségi megállapodásokhoz, szerződésekhez van-e. Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Valószínűleg nem lesz nagy
meglepetés, amit akarok mondani, méghozzá a 2-es napirendi ponttal, tehát a Szerbiával
kapcsolatos résszel kapcsolatban. Volt itt egy nem túl jó hangulatú és nem túl emelkedett
vitánk két héttel ezelőtt egy interpelláció keretében államtitkár úrral. Most így első körben
szeretném ismét megkérdezni, hogy továbbra is úgy gondoljuk-e, azt tartjuk-e helyesnek, ha
minden különösebb előzetes feltétel, vélemény hozzáfűzése nélkül fogja a magyar parlament
ezt a megállapodást elfogadni, vagy esetleg államtitkár úr, illetve a kormány nyitott-e arra,
hogy bármilyen egyéb megjegyzést, ami a délvidéki magyarokkal kapcsolatban, a délvidéki
magyarság érdekében, az ő jogaikkal kapcsolatban áll, kívánunk-e ehhez fűzni?

Ezzel kapcsolatban szeretném kérni államtitkár úr válaszát, és utána kérném ismét
majd a szót ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: További kérdés, vélemény? Zagyva képviselő úr!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Szávay képviselőtársam jelezte, hogy
egyáltalán a délvidéki magyarokról nincs ebben az irományban egyébként szó. Szeretnék én is
egy pár feltételt hozzáfűzni, hogy mi mit szeretnénk, ha mondjuk szerepelne ebben a
megállapodásban vagy ebben az irományban, mert az, hogy ugyanúgy járunk, mint ahogy
annak idején Románia EU-csatlakozását csont nélkül elfogadta a magyar parlament, mint
ahogy egyáltalán Szerbiát az EU előszobájába beengedjük mindenféle feltétel
megfogalmazása nélkül, az szerintem azért vicces. A délvidéki magyarok nem ezt érdemlik,
illetve szerintem a Fidesz szavazói és az MSZP-re szavazókon kívül az összes párt szavazói
nem ezért szavaztak az egyes pártokra, hogy ezeket a lehetőségeket így elszalasszuk, és
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egyszerűen a szőnyeg alá söpörjük. Például nincs ebben a több száz oldalas irományban,
elkezdtem végigszenvedni, de egyébként borzalmas, hogy mindenről van benne szó, például
hogy a klorid-etilén palackokat hogyan kell tárolni, de hogy mondjuk az annyira egyszerű

kérdésről, hogy mondjuk az anyaországi tankönyvek, taneszközök, pedagógiai segédanyagok
akadálymentes behozatalát kérjük mondjuk Szerbiától, hogy mondjuk az ottani magyar
iskoláknak legalább ezzel ne kelljen küzdeniük, hogy magyar tankönyvekből tudjanak tanítani
vagy magyar segédanyagokat, tanszereket tudjanak használni, mert ezek jelen pillanatban
nincsenek egyébként biztosítva, és ott kell ezekkel a dolgokkal kínlódni. Ilyen egyszerű
kérdésekkel kínlódnak mondjuk a délvidéki tanárok és a délvidéki tanulók, illetve az, hogy
például mondjuk az 1944-45-ös vérengzések elismerését kérje Magyarország Szerbiától, és az
akkori áldozatok rehabilitálását, ez furcsa lesz az én számból, akár olyan áron is, hogy
mondjuk elismerjük akkor a mi háborús bűntetteinket is. Akkor ezt mondjuk miért nem
tárgyaljuk le Szerbiával, és mondjuk ezt miért nem jelezzük egy ilyen adathalmazban?

Ráadásul ezekkel a ’44-45-ös vérengzésekkel kapcsolatban már elérhetők a
dokumentumok Szerbiában, például a Terror Házában lesz erről nemsokára egy kiállítás. De
ha már idáig jutottunk, hogy Szerbia ezt már elérhetővé tette, nyilvánossá tette, akkor már
mehetünk a következő lépcsőfokra, és mondjuk itt jeleznénk, hogy a magyar állam szeretné,
ha mondjuk a ’45-ös több mint 40 ezer áldozatnak a rehabilitációja megtörténne, és esetleg
már a kárpótlásáról is lehetne szót ejteni.

Például itt nincs szó arról, hogy mondjuk a magyar állam jelezné, hogy Szerbiában
egy állami fenntartású, önálló magyar nyelvű felsőoktatási intézmény létrejöjjön majd
valamikor, tehát egy önálló felsőoktatási intézményről esetleg itt már szót lehetne ejteni.

Tehát én ezeket mindenféleképpen beletenném egy ilyen irományba, ha már jelzés
szinten benne lenne, már az is előrelépés lenne szerintem. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ne haragudjon, hogy itt teszek egy megjegyzést.
Maga ez a törvényjavaslat nem ezekről a számunkra akár bilaterális megállapodásokban is
megoldható kérdésekről szól, hanem ez elsősorban arról szól, hogy az Európai Közösség adott
esetben a stabilizációs és társulási megállapodások ratifikációjánál adjon lehetőséget arra,
hogy egyáltalán a tárgyalások elkezdődhessenek a csatlakozással kapcsolatban.

Ha megenged egy véleményt, én a pénteki Magyar Állandó Értekezleten azt
tapasztaltam, illetve beszélve Korhercz elnök úrral, illetve Pásztor elnök úrral, hogy számukra
ez a megállapodás abból a szempontból is fontos, hogy a saját lehetőségeiket is tudják
alakítani a Vajdaságban.

Én teljesen elfogadom azt, hogy önnek ebben a kérdésben van véleménykülönbsége,
én úgy gondolom, hogy ez a kihirdetésről szóló javaslatunk elsősorban már arról szól, hogy
pontosan a magyar, szerb kormányok által is már elindított különböző szerződésekben
egyfajta harmonizációt lehessen majd kialakítani, pontosan ezeknek a kereteknek a
figyelembevételével.

Engedje meg, hogy az én véleményemet így fogalmazzam meg. Úgy látom, hogy
önnek ezzel kapcsolatban más a véleménye. Úgy látom, hogy ez a három kérdés nem
feltétlenül függ össze ezzel a törvényjavaslattal, de tény és való, hogy ezeket a kérdéseket
előbb-utóbb majd rendeznünk kell, akár történészeken keresztül, akár a két ország
kapcsolatában valamiféle megállapodással.

Erre szeretne reagálni, képviselő úr? (Zagyva György Gyula: Igen.) Tessék!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni, hogy volt már
arra példa Európában az ilyen társulási szerződéseknél, hogy valamelyik állam rakott bele
pluszvéleményt vagy pluszpontot, vagy csak úgy elfogadták? Mert szerintem volt. Akkor
miért nem lehet a magyar államnak is megtennie azt vagy a Magyar Országgyűlésnek, hogy
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pluszpontokkal egészíti ki ezt? Miért kell kritika nélkül elfogadnunk azt, amit elénk tesznek?
Ezt szeretném megkérdezni.

Illetve egyébként még ki is hagytam plusz 3-4 pontot, azt már fel se sorolom, látszik,
hogy akkora a véleménykülönbség. De ha érdekli elnök urat, akkor majd elmondom privátban
- valószínűleg nem -, de miért kell nekünk kritika nélkül elfogadnunk mindent, amit elénk
raknak? Köszönöm.

ELNÖK: Ezért mondtam azt, hogy én elfogadom az ön véleményét, képviselő úr.
Szabó Vilmos képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Mi támogatjuk ezt is és a többi, most itt lévő előterjesztést is. Engedtessék meg, hogy
elmondjam erről, hogy nyilvánvalóan itt most csak arról tudunk szavazni, ami ebben az
Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti stabilizációs társulási
megállapodásról szóló egyezményben van. Tehát két dolgot tehet a magyar parlament, vagy
ezt így elfogadja vagy nem fogadja el.

Azt gondolom, hogy nemzeti érdekünk fűződik hozzá, hogy elfogadjuk, hiszen ez
most azt fogja jelenteni, hogy elindulhassanak a tárgyalások Szerbiával az Európai Unióhoz
való csatlakozásról. Nyilvánvalóan azt követően kétoldalú és más bilaterális kétoldalú
kapcsolatainkban és más helyeken is lehet arra módunk, hogy amiben mi úgy gondoljuk, hogy
nemzeti érdekeink azt kívánják, azt megpróbáljuk érvényesíteni és érvényesíthessük. De azt
gondolom, az, hogy elinduljon, ez nagyon fontos nemzeti érdekünk.

Én nem tudtam a Magyar Állandó Értekezleten ott lenni más külföldi programom
miatt, de úgy ismerem, hogy a vajdasági vagy délvidéki magyarság többsége, az őket
képviselő többségi szervezetek, így a Vajdasági Magyarok Szövetsége támogatja ezt a lépést,
és egyetért azzal, hogy a magyar parlament ratifikálja.

Ez volt a tapasztalatom, amikor jártunk a bizottsággal Belgrádban néhány héttel
ezelőtt, illetve találkoztunk Újvidéken és Szabadkán a VMSZ és a Magyar Nemzeti Tanács
vezetőivel.

A harmadik pedig, hogy elkezdődött a ’44-45-ös tragikus vérengzések, események és
ezzel kapcsolatos történések kétoldalú fórumainak a megteremtése, még az előző kormány
idején Tadics elnök úr és Sólyom elnök úr találkozóján, illetve külügyminisztériumi és más
egyeztetéseken, egy történész vegyes bizottság létrehozásához mind a két fél hozzájárult.
Ezek nyilván el tudnak indulni. Ez lehet az első lépés, tehát ez a téma nyilvánvalóan
napirendre kerül, és az, hogy majd hogyan és miként folytatódik, az persze nyilván függ
tőlünk is és tőlük is, és adott esetben a további tárgyalásoknál lehet ezeket még továbbra is
forszírozni és elővenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Gyöngyösi alelnök úr következik.

Az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti
társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás és annak módosításainak
kihirdetéséről szóló T/1473. számú törvényjavaslat

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Bocsánat, először egy ügyrendi kérdés. Most ezt a
Szerbiáról kialakult disputát nem szeretném félbeszakítani, de nekem egy másik témakörben
lenne hozzászólásom, és nem tudom, hogy az államtitkár úr most először reagálna ezekre a
kérdésekre… (Németh Zsolt: Nyugodtan lehet egyben!)… egyben. Jó. Köszönöm szépen.

Én is szombaton értem haza külföldről, úgyhogy nagyon korlátozott időm volt, hogy
átolvassam ezeket a szerződéseket, így tényleg csak egy-két pontot szeretnék kiragadni és
egy-két észrevételt tenni ezekkel kapcsolatban.



- 14 -

Alapvetően úgy látom, hogy itt az európai uniós csatlakozásunkkal mi
belecsöppentünk egy folyamatba. Egy olyan folyamatba, ami már elég régóta zajlik, és az,
ami most itt törvény formában elénk került és a Magyar Országgyűlés elé került, hogy erről
szavazzon, ez végül is értelmezésem szerint egy elég hosszú folyamatnak a végpontja.
Amikor Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor szinte
automatikusan átvette azokat a kétoldalú szerződéseket, amelyeket már korábban az Európai
Unió letárgyalt különböző harmadik felekkel.

Tehát az európai uniós csatlakozásunknál emlékszünk a sokszor butuska és cinikus
kampányra, hogy „cukrászdát nyithatunk Bécsben”, ez talán a legismertebb ezek közül, de
erről se sok szó esett, hogy ezeket a szerződéseket, amelyekről majd Magyarország a jövőben
szavazni fog vagy a Magyar Országgyűlés, igazából nem fog tudni szavazni és hozzájárulni
azokhoz a kérdésekhez, amelyeket a csatlakozás előtt már esetleg megtárgyaltak vagy
lezártak. Ez csak egy ilyen előzetes észrevétel.

Talán nem túl meglepő módon én itt a sok napirendi pont közül, nyilván Grúziáról,
Bulgáriáról és Szerbiáról is sokat lehet beszélni, én alapvetően egy másik országnak a
szerződését szeretném kiemelni, ez pedig az Izraellel kötött szerződésünk, vagy leendő
szerződésünk. Itt egy-két dologra szeretnék rávilágítani.

Tehát ez a szerződés alapvetően sok mindenről szól, sok minden van benne, de az
alapvető lényegi pontja az, hogy az izraeli gazdaságot hogyan lehet integrálni az Európai
Unió gazdaságába. Itt azért felmerül egy kérdés magyar szemszögből.

Most beszéltünk arról, hogy ez azért nyilván egy európai uniós szerződés, tehát itt nem
állhat elő minden tagállam a maga specifikus problémáival, kérdéseivel, stb. De ez a
szerződés arról szól, hogy hogyan lehet liberalizálni az Európai Unió és az Izrael közötti
gazdasági kapcsolatokat. Ez a XXI. században az áruk, személyek, szolgáltatások, a tőke
szabad áramlása, vállalkozások alapítása, stb., tehát ez alapvetően a gazdasági liberalizálásról
szól. Tudom, hogy ilyenkor mindig az a kritika érkezik, hogy persze, és ez egy kétoldalú
szerződés, tehát az, amit az egyik ország megenged, azt a másik ország is megengedi. Tehát
itt valami kölcsönösségről van szó. De azért Magyarország esetében egy nagyon speciális
helyzetben vagyunk. Ezt sokan már érzékeltettük és felszólaltunk ebben a kérdéskörben, de
2007. október 10-e óta erre konkrét referenciánk van, Simon Peresz személyében, aki
elmondott egy beszédet Tel-Avivban, mégpedig a gazdasági birodalomépítéséről Izraelnek és
a gazdasági térhódításáról is, amiben Magyarország kitüntetett szerepet kapott.

Most tényleg csak a jegyzőkönyv miatt szeretném ezt a pár sort felolvasni, ami
egyébként a Máriv című hetilapból származik, mielőtt még azt gondolnák, hogy ezt a
Kuruc.infóról szedtem le. Nyilván erről nem sokat beszéltünk, mert mélyen hallgatnak a
Magyar Országgyűlés akkori pártjai erről az elhangzott beszédről, ez a beszéd pedig így
hangzott: „Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevezetése nélkül is lehet birodalmat
alapítani. Nézzék meg, mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül
Bill Gates, és azt is láthatják, hogy micsoda ereje van neki. A kormányok ezzel szemben nem
képesek realizálni az erejüket, van költségvetésük, de nincs pénzük. A kormányok tehát
képtelenek az eredményes működésre, de a cégeket nem kötik gúzsba a korlátozások. Izraeli
üzletemberek befektetnek az egész világon, Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei
vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, felvásároltuk Manhattant,
Lengyelországot és Magyarországot.”

Szóval ez az az inkriminált beszéd, és szeretném, ha ezeknek a gazdasági
kapcsolatoknak a liberalizálását és bővítését ennek a mondatnak vagy ennek a beszédnek a
tükrében ítélnénk meg. Azóta pedig sok víz lefolyt a Dunán, volt sukorói botrány, volt
Hajógyári sziget, volt Club Aliga, szóval elég sok példa van arra, hogy az izraeli
üzletemberek milyen módon és a törvényeknek a teljes kiiktatásával érvényesítik az
érdekeiket a magyar gazdasági térben.
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Most, ha ezt a fejlődést mi így, ebben a formában elfogadjuk, én tudom, hogy nyilván
Németország, Franciaország, Olaszország lényegesen jobban tudja a gazdasági érdekeit
érvényesíteni, sokkal jobban kölcsönös alapon nyugszik ez a szerződés azoknak az
országoknak a relációjában, úgy gondolom, hogy Magyarország relációjában egy ilyen beszéd
után és ilyen precedensek, ilyen példák után életveszélyes ennek a liberalizálásnak tágabb
kereteket engedni. És még hosszan akartam arról is beszélni, hogy ennek a szerződésnek,
tényleg nem volt sok időm, de egy-két pontját kiragadtam, és megakadt a szemem egy
mondaton, ami már itt az emberi és egyéb jogoknak a taglalására irányult. Volt egy ilyen
mondat a 2. cikkelyben, egy nagyon fontos mondat: „A felek közötti kapcsolatok, valamint a
megállapodás minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus alapelvek tiszteletben
tartásán alapul, amelyek a felek bel- és külpolitikáját irányítják és a megállapodás alapvető

elemét jelentik.” Itt az általános indokolásban az előterjesztő, a külügyminiszter személyében
azt írja, hogy: „Demonstrálja a felek számos nemzetközi kérdésben meglévő politikai
nézetazonosságát, illetve értékazonosságot mutat több globális és regionális kérdést illetően,
együttműködést irányoz elő olyan fontos területeken, mint az emberi jogok védelme, a
demokratikus alapelvek tiszteletben tartása.”

Olyan mértékben cinikus ez a mondat, hogy arra nem találok szavakat. Tehát nem
tudom, hogy a politikai nézetazonosság és a közös értékek azonosságára történő utalás például
a Goldstone-jelentés tükrében mégis mit jelent. A Goldstone-jelentés, amit egyébként egy
zsidó származású ember vezetett, egy tényfeltáró bizottságot, amelyik feltárta a gázai
eseményeket, az ominózus 2008-as izraeli bombázások után. Ebben a Goldstone-jelentésben
háborús bűncselekményeknek nyilvánítják azt, amit Izrael Gázában tett. Ismerjük azt a nem
tudom mit tartalmazó bombát, amit rádobtak Gázára, ami teljesen elképesztő.

Utána volt a segélyszállító hajó, ami a Gázai-övezetbe tartott, ahol Ban Ki Mun
ENSZ-főtitkár is kimondta, hogy Izrael hazudott a támadásokkal kapcsolatban. Itt nem
valamiféle tűzpárbajról volt szó, hanem kivégzésről, tehát odatartották földön fekvő emberek
fejéhez izraeli kommandósok a géppisztolyt és sorozatot eresztettek beléjük. Mindez
nemzetközi vizeken, teszem hozzá, egy segélyszállító hajón.

Az emberi jogoknak egy teljesen más területéről, a bebörtönzött palesztinok
helyzetéről is született egy jelentés, amit izraeli emberi és jogvédő szervezetek állítottak
össze, több mint száz darab politikai fogolynak a megkérdezésével. Ez a jelentés ott van az
ENSZ asztalán, mindenki ismeri, összeállították, hogy milyen kínzásokat és milyen
emberellenes bűncselekményeket követtek el ezekkel az emberekkel kapcsolatban.

Nem szeretném túlságosan hosszan taglalni ezt a kérdéssort, csak feltenném azt a
kérdést, hogy egy ilyen ország esetében, amelyik ilyen módon iktatja ki teljes mértékben az
ENSZ jelentéseit vagy az ENSZ előírásait, a nemzetközi jogokat, ilyen mértékben hág át
mindenféle szabályt és helyezi magát jogon kívülre, az majd milyen módon fogja betartani
azokat a gazdasági szerződéseket, amiket mi most ennek a szerződésnek a keretében
próbálnánk szabályozni.

Tehát én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy vannak kételyeim. Köszönöm
szépen, és elnézést, amiért ilyen hosszúra nyúlt az észrevételeim taglalása.

ELNÖK: Kovács alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Szeretném hangsúlyozni, hogy mindazok a kérdések,
amelyeket Zagyva képviselő úr felvetett, ezeknek sem fontosságát, sem a megoldásban való
érdekeltségünket nem szeretném és nem akarom kétségbe vonni, ezek mind valóban fontos
kérdések. A kérdés az, hogy mivel tudjuk ezt előmozdítani, és ez általában kérdés, amikor
szomszédos országok, főleg ahol magyar közösség él kisebbségi helyzetben, hogy az-e a jó,
ha kívül maradnak az Európai Unión, azzal érünk-e el eredményt, vagy azzal érünk el
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eredményt, ha segítjük a bekerülésüket, ami egy hosszú folyamat természetesen, szó nincs
arról, hogy Szerbia máris csatlakozna, jó néhány évbe bele fog telni.

Ez egy régi vita a magyar külpolitikában. Az elmúlt húsz évben például vita volt ez a
magyar-ukrán, a magyar-román, a magyar-szlovák vagy időrendi sorrendben a magyar-ukrán,
magyar-szlovák, magyar-román alapszerződésnél is, hogy az-e a jó, ha kötünk egy ilyen
alapszerződést, és abban bizonyos kompromisszumok szerepelnek, vagy pedig ha csak a mi
feltételeink alapján vagyunk hajlandók alapszerződést kötni.

Úgy érzem, hogy az akkori vitákra visszautalva, az élet igazolta azt, hogy helyes volt
az alapszerződések megkötése. Ezt onnan látom, hogy akik annak idején éppen az érintett
országok magyar politikusai közül nagyon támadták az alapszerződést, azok pár évvel később
rendszeresen hivatkoztak rá, jogosan és helyesen, hogy ez az alapszerződés ezt és ezt
tartalmazza, és ez igenis, megköveteli bizonyos módosítások végrehajtását az adott országban.

Vagyis kiderült, hogy hosszabb távon feltétlenül előnyös volt ezeknek a
kompromisszumoknak a megkötése. Azt gondolom, hogy a külpolitikát is, mint annyi mást,
az eredmény minősíti, és ha a külpolitika célja a szomszédos országokban lévő magyar
kisebbség helyzetének a javítását előmozdítani, akkor azt gondolom, hogy azokat a
módszereket kell előtérbe helyezni és favorizálni, amelyek ezt elősegítik.

Számtalan problémával küszködik a romániai magyarság, számtalan problémával
küszködik a szlovákiai magyarság, nem beszélve a vajdaságiról vagy a kárpátaljairól. De azért
azt hiszem, azt nem nagyon vitatja senki, talán még a legkeményebb vonalat képviselő,
mondjuk romániai vagy szlovákiai magyar politikusok sem, hogy összességében azért a
helyzet jobbá vált azáltal, hogy Románia és Szlovákia az Európai Unió tagja lett. Más normák
vonatkoznak rájuk, más viselkedési formákra kényszeríti őket. Nem tudni, hogy ezt
meggyőződésből teszik vagy taktikából, de kétségtelen tény, hogy javult.

Én meggyőződéssel vallom azt is, hogy az a körülmény, hogy az RMDSZ több
alkalommal is kormánypárt lett, vagy a szlovákiai magyarság képviselői közül, a két párt
közül korábban az egyik, most a másik vesz részt a kormányzásban, ez jobb helyzetet ad
számukra a jogos törekvéseik érvényesítésében, és nagyobb a nemzetközi támogatás esélye is.

Tehát tulajdonképpen a cél tekintetében, ha Szerbia közeledését mi akadályozzuk,
ezzel biztosan nem segítünk a délvidéki magyarságon. Ha ezt támogatjuk, ugyanakkor ez nem
zárja ki, hogy kétoldalú tárgyalásokon ezeket újra és újra szóvá tegyük, ha a viszony javul, ha
mondjuk a szerb vezetés azt látja, hogy Magyarország támogatólag viszonyul az ő
csatlakozásukhoz, ami természetesen Magyarország érdeke is, mert szomszédos országokról
van szó. A Szerbiában, a Vajdaságban lévő magyarság érdeke is, mert jobb feltételek közé
kerülnek, ha azt látja Szerbia vezetése, hogy ezt mi támogatjuk, akkor nagyobb az esélye
annak, hogy bizonyos követeléseinket érvényesíteni tudjuk.

Mivel kétszer voltam külügyminiszter, nagyon sok példával tudnám itt most untatni a
bizottságot, de nem teszem, amikor lehetőség volt egy-egy telefonnal konkrét ügyeket
rendezni, amit egy feszült viszony esetében nem lehet, fel se veszik a telefont, tehát eleve
reménytelen lett volna.

Tehát azt gondolom, hogy a kormánynak ez az előterjesztése józan megfontoláson
alapszik, és a célt tekintve ez mindenképpen eredményes.

Ami Gyöngyösi alelnök úr megszólalását illeti, Simon Peresznek ezen emlékezetes
interjúja után ő maga rövid időn belül egy részletes magyarázatot fűzött, amiből kiderült,
hogy nem egészen helyesen interpretálta a sajtó azt, amit ő mondott. (Zaj, derültség a Jobbik
soraiban.) Azért azt, hogy Manhattant felvásárolta volna Izrael vagy az izraeli tőke, az azért
még nagyobb túlzás, minthogy Magyarországot felvásárolta volna. Meg kell nézni, hogy
milyen az izraeli befektetések aránya, meg kell nézni, hogy ezek hogyan működnek, és
Magyarországnak igenis, van lehetősége arra, hogy akár egy amerikai vagy francia vagy
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német vagy éppen izraeli befektetővel szemben érvényesítse a magyar érdekeket. Ez
Magyarország felelőssége és lehetősége.

Tehát én ilyen veszélyt nem látok, és még egy apró megjegyzés, ami nem a lényeghez
tartozik. Semmilyen jelentést nem minősít ez, se hitelesebbé, se hiteltelenebbé nem teszi,
amire Gyöngyösi úr utalt, hogy szerzője egyébként zsidó származású. Ez éppen olyan, mint
Tom Lantos zsidó származására utalni, és ebből bizonyos következtetéseket levonni.
Számomra egy jelentést a tartalma minősít és nem a szerzőnek az etnikai, nemzeti
hovatartozása.

ELNÖK: Kérdésem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólása lenne-e a
képviselőtársaimnak? (Gyöngyösi Márton: Egy mondat.) Jó, Gyöngyösi alelnök úr. Én
megadom a szót, csak szerintem parttalanná válik a vita.

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Nem, elnézést, elnök úr, csak a pontosság
kedvéért. Tehát én nem vitát szeretnék gerjeszteni, csak most nevezzük csúsztatásnak azt,
amit Kovács László alelnök úr mondott. Ez nem az izraeli sajtónak az interpretációja volt
annak, amit mondott Simon Peresz, hanem egy idézet arról, hogy mit mondott. Ezt lehet
magyarázni, ez elhangzott, és ebben a szövegösszefüggésben hangzott el. Az, hogy ezt utána
ki, hogyan magyarázza, az megint egy más kérdés, de ez a szöveg így hangzott el, ez nem
interpretáció, hanem idézet.

A másik pedig az, hogy én nem azt emeltem ki, tehát a Goldstone-jelentéssel
kapcsolatban ismertettem azt, hogy miről szól a Goldstone-jelentés. Azt, hogy egy izraeli és
palesztin konfliktusról szóló jelentésben ki, hová tartozik, csak azért érdemes számomra
megemlíteni, hogy lám-lám, még egy zsidó származású ember is, aki egyébként joggal
lehetne elfogult az izraeli oldal felé, olyan jelentést írt és tett közzé, amilyet. Tehát szerintem
nagyon nem mindegy, hogy ebben a kérdésben pont az objektivitását mutatja, hogy ő zsidó
létére is, aki többször mondta, hogy ő Izraellel szimpatizáló emberként – értelemszerűen,
mivel ő maga is zsidó származású ember – adja közzé ezt a jelentést és mondja azt, hogy az
izraeli katonák háborús bűncselekményeket követtek el Gázában.

Én ezt ezért emeltem ki, nem pedig azért, hogy most az antiszemita vádakat a
fejemhez vágja. Nagyon szépen köszönöm.

ELNÖK: Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy apró megjegyzés, azért azt
kérem jegyzőkönyvbe venni, ahogy a parlamentben szokás, Kovács képviselő úr Simon
Pereszt védő beszédéhez, hogy „derültség a Jobbik soraiban”.

Érdemben pedig annyit szeretnék hozzáfűzni, visszalépve egy pillanatra ehhez a
szerbiás témához, én azért tettem fel, és utólag jobban örültem volna, hogy ha akkor erre
azonnal válaszolt volna államtitkár úr, hogy ennyivel eltértünk volna a menetrendtől.

Most szeretném nagyon világossá tenni akkor az álláspontunkat ezzel kapcsolatban.
Most látszólag esetleg lehet, hogy úgy néz ki, hogy most itt Zagyva képviselőtársam és
köztem van valami nem teljesen egyeztetett dolog. Tehát mit gondolunk mi erről az egész
történetről?

Én azért kérdeztem, az volt a legelső kérdésem államtitkár úrhoz, hogy egyáltalán van-
e mód, lehetőség, illetve kíván-e a kormány ehhez valamilyen megjegyzést, kiegészítő
javaslatot, bármit fűzni, meg lehet-e ezt egyáltalán tenni. Tehát most itt világos, amit
elmondtak, és mi sem vitatjuk, tudjuk, hogy ez egy fontos dolog, a csatlakozás elindul, igen,
akkor kell majd a nemzeti érdekeket érvényesíteni, ez számunkra is teljesen világos. A kérdés
első körben azért merült fel és azért nem kezdtem ismét sorolni azt, amit már elmondtam
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közleményben és elmondtam interpellációban is, hogy mi mihez kötnénk ezt az egészet, hogy
egyáltalán ennek most itt van-e a helye, fóruma, hogy ehhez megjegyzést kössünk.

Ez egy 623 oldalas dokumentum, amelyben a délvidéki magyarságról egy szó nem
esik. Ezt azért szeretném világossá tenni. Ez lett volna az első kérdésem, hogy ehhez mi
egyáltalán fűzhetünk-e kommentárt, véleményt, módosítást. Egy szó nem esik a délvidéki
magyarságról, mint a legnagyobb, és gyakorlatilag a Jugoszlávia roncsain megmaradt
Szerbiának az egyetlen, most már túszként kezelt kisebbségéről, hiszen most már mindenki
más elszakadt vagy kivált onnan. Tehát erről egy szó nincsen.

Alapvetően tényleg csak azt kell mondanom, hogy üres, semmitmondó frázisok
vannak ebben az anyagban a kisebbségpolitikában, ilyenek, hogy Szerbia betartja az alapvető

kisebbségi szerződéseket és jogokat. Na, puff, ezt Trianonban is előírták nekünk annak idején,
aztán tudjuk, hogy mi történt a következő években.

Tehát azt szeretném világossá tenni, hogy mi a magunk részéről nagyon kevésnek,
nagyon gyérnek, kevés konkrétumot tartalmazónak gondoljuk ezt a szerződést, ami a
kisebbségvédelmi jogokra vonatkozik. Egyrészt azért, mert nincsenek benne külön
megemlítve a délvidéki magyarok. Nem tudom, hogy mi volt ennek a szerződéstervezetnek az
előkészítési folyamata. Itt alelnök úr is utalt rá, hogy ez valószínűleg egy hosszú, bonyolult
fázis volt. Nem tudom, hogy egyáltalán magyar ember, magyar diplomata vagy az Unió
részéről valaki részt vett-e, ennek a szövegnek az előkészítésében. Amennyiben igen, akkor
viszont súlyos hibának tartom, hogy nem kerültek ennél konkrétabb kérdések is bele a
kisebbségvédelemmel kapcsolatban.

Amennyiben pedig majd el fognak indulni azok a folyamatok, ami majd végül el fog
oda vezetni, hogy Szerbia majd csatlakozhat az Unióhoz, és erről a Magyar Országgyűlésnek
szavaznia kell, akkor, illetve ebben a folyamatban nekünk meglesznek a nagyon konkrét
javaslataink, akár azok, amelyeket itt képviselőtársam is említett, akár azok, amelyekről már
én is beszéltem, igenis, a temerini fiúk, igenis, az autonómia kérdése, és igenis, a fejlesztési és
regionális pénzek, illetve források diszkriminációmentes elosztása. Ez lett volna az egyik
hozzászólásom ehhez a témához.

A másik pedig, ami az izraeli szerződést érinti. Nekem egy dolog feltűnt, sok dolog is,
bevallom őszintén, hogy feltételezem, legtöbb képviselőtársamhoz hasonlóan nem volt módon
és lehetőségem ezt az elejétől a végéig átnyálazni, tehát feltűnt az, hogy a 7 vagy 8 szerződés
közül, ami előttünk van, egyetlenegy, és egészen konkrétan az Izraellel kötendő megállapodás
hangsúlyozza már rögtön a legelején a letelepedési jog liberalizálását, amit én nem teljesen
értek, hogy ez mit jelent, és miért pont csak ebben az egy szerződésben ennyire hangsúlyos a
letelepedési jog liberalizálása. Tekintve azt ráadásul, hogy ha valaki Izraelben le akar
telepedni, Izraelben 99 százalékban általában a zsidó származású vagy gyökerű emberek
kívánnak letelepedni, akiknek nem túl bonyolult a letelepedése, hiszen Izrael várja és
kifejezetten hívja és csábítja is a letelepedőket. Tudjuk, hogy ott komoly demográfiai
problémák vannak. Tehát nem hiszem, hogy ez a dolog arról szólna, hogy az Uniónak
szüksége lenne arra, hogy a polgárai minél könnyebben tudjanak letelepedni Izraelben, ezt
inkább fordított előjellel látjuk.

És még egyszer mondom, azt nem értem, hogy miért kifejezetten csak az izraeli
szerződés kapcsán ennyire hangsúlyos, hogy rögtön már az első oldalakon szerepel a
letelepedési jog liberalizálása. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nem azért, hogy megvonjam a szót Zagyva képviselőtársamtól, csak
belementünk egy olyan beszélgetésbe, amiben lassan kíváncsiak lennénk a kormány
véleményére is a szerződésekkel kapcsolatban, és ha megengedi, és nem szeretném korlátozni
a mondandóját, egy mondatot még Zagyva képviselő úrnak: csak azt látom, hogy
elkanyarodtunk bizonyos szempontból a témáknak egy jelentős részétől. Bár tudom, hogy
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azok a hozzászólások, amelyek elhangzottak, a témákat érinthetik, csak szerintem kezdünk
egy olyan irányba elmenni, ami nem feltétlenül a döntéshozatalunkat mutatja meg. De Zagyva
képviselő úrnak megadom a szót természetesen.

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót. Rövid leszek, nem fogok
visszaélni a türelmével. Egy gyors választ Kovács alelnök úrnak, hogy nem akarjuk mi
megakadályozni és egyetértünk Szerbia EU-s közeledésével, tehát nem vagyunk ellene, csak
feltételekhez szeretnénk kötni. Szerintem félreértett, alelnök úr.

A másik: Izraellel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést államtitkár úrnak és a
bizottságnak is, hogy fordítsuk meg az egészet. Magyarország EU-s közeledését, EU-s
csatlakozását engedte volna-e az Európai Unió, ha a magyar állam több ezer vagy több tízezer
cigányt gyilkol meg és irt ki, mint Izrael teszi a palesztinokkal? Ez a kérdésem.

ELNÖK: Államtitkár úr!

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Bizottság! Ami a szerbiai
stabilitási és társulási megállapodást illeti, szeretném idézni az 5. cikket: „A nemzetközi jog
és regionális béke és stabilitás, a jószomszédi kapcsolatok kiépítése, valamint az emberi jogok
és a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása központi jelentőségű a stabilizációs és társulási
folyamat szempontjából.”

Van egy ellenőrzési mechanizmus, létrejön az úgynevezett Stabilizációs és Társulási
Tanács, amely ezen kötelezettségvállalások betartását hivatott ellenőrizni. A nemzetközi jogi
főosztályvezető úr, Horváth István tájékoztatott arról, hogy semmilyen fenntartást nem lehet
tenni ehhez a dokumentumhoz, ami egyébként megjárta a Magyar Országgyűlést, megjárta az
Európai integrációs bizottságot, a scrutiny folyamat keretében a kormányzat előzetes
mandátumot kapott az Országgyűléstől, és a kormányzat ennek alapján írta alá, és terjeszti
most a megállapodást ratifikáció céljából az Országgyűlés elé.

Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a romániai európai uniós csatlakozás és ez a
stabilizációs és társulási megállapodás két külön dolog. Egyetértek abban a képviselő úrral,
hogy Magyarország nem használta ki a román európai uniós csatlakozásban rejlő
lehetőségeket az erdélyi magyarság jogainak a védelme érdekében. Ezt a hibát nem kívánjuk
elkövetni Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatában.

A stabilizációs és társulási megállapodás nem prejudikálja, nem irányozza elő Szerbia
európai uniós tagságát. Ezt szeretném világossá tenni, mint ahogy a többi megállapodás is, a
keleti partnerségi tagállamokat érintő megállapodások sem tesznek ígéretet ezen országok
európai uniós tagságára vonatkozóan.

Jelezném még azt is, hogy a stabilizációs és társulási megállapodásra irányuló
tárgyalások 2005 októberében kezdődtek, tehát immáron meglehetősen hosszú idő, több
esztendő telt el.

Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban az érintett kérdésekben, alapvető emberi
jogi és kisebbségjogi kérdésekben Szerbiának a teljesítménye mindenféleképpen figyelemre
méltó. Létrehozták a kulturális autonómiáról szóló törvényt. Örülnénk, ha Romániában olyan
kulturális autonómia törvény lenne, mint amilyen Szerbiában van, hogy csak egy példát
említsek. Vagy olyan kétoldalú kisebbségvédelmi megállapodást kötöttünk Szerbiával 2002-
ben, amely a kollektív jogokat és hasonló fogalmakat kiindulópontként fogad el.

A megállapodás természetesen egy bátorítás Szerbia számára, hogy haladjon tovább
ezen az úton, és úgy gondolom, hogy nagyon szigorú feltételeket kell teljesítenie Szerbiának
ahhoz, hogy az Európai Unió tagjává válhasson. Akarjuk-e ezt a bátorítást megadni
Szerbiának, hogy haladjon tovább ezen a megkezdett úton? A kormány válasza igen, és ez
alapján javasoljuk az Országgyűlésnek, hogy most, egyébként a közeljövőben megvalósuló
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miniszterelnöki belgrádi látogatás előtt kerüljön sor ennek a megállapodásnak a
ratifikációjára.

Ami pedig az izraeli euro-mediterrán megállapodást illeti, itt arra szeretném felhívni a
figyelmet, hogy ezt a megállapodást az Európai Unió és Izrael állam között 1995. november
20-án írták alá. Tehát érdekesek ezek a dolgok, Gáza, Goldstone-jelentés, Simon Peresz
kijelentése, miegymás, de ez egy 1995-ös megállapodás, amiről most szó van, és azáltal került
ide, az Országgyűlés asztalára, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és 2004-ben a
csatlakozásunkkal mi is részesévé váltunk ennek a megállapodásnak. Ennyi történik most,
tisztelt bizottság.

Nagyon izgalmas volt a vita, de szeretném jelezni, hogy ez egy 1995-ös megállapodás,
amelynek most a kihirdetésére sor kerül.

Egyébiránt úgy gondolom, hogy az összes kérdést, amit itt megvitattak, egyszer
napirendre tűzhetjük, megvitathatjuk, de bocsássanak meg, én inkább most nem merülnék el
ezeknek a kérdéseknek a részleteiben. Bizonyos kérdésekben egyébként az egyik oldallal, más
kérdésekben a másik oldallal értettem inkább egyet. Én is például rendkívül szerencsétlennek
tartom Simon Peresz kijelentését, és azt hiszem, hogy nem is nagyon magyarázható és
védhető Simon Peresznek ez az ominózus mondata. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk
azt, hogy joga van Izrael államnak a biztonságra, és nagyon komoly diplomáciai
erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a két állami, hosszú távú rendezésre sor kerülhessen,
amihez meggyőződésünk szerint ez a megállapodás a konzultációs fórumok létrehozásával is,
az Euro-mediterrán Tanács létrehozásával is közelebb segít bennünket.

A letelepedési joggal kapcsolatban pedig azt hangsúlyoznám, hogy kölcsönös
letelepedési jogról van szó. Az izraeli államnak a sajátossága az – hasonlóan egyébként az
Újvilág államaihoz -, hogy alapvetően arra építi a jövőjét, arra építi a stratégiáját, hogy minél
több zsidó származású embert Izraelbe csábítson. Tehát azt hiszem, hogy érthető, hogy miért
is helyeznek különösen nagy hangsúlyt a letelepedési jog, illetőleg a kölcsönös letelepedési
jog szerepeltetésére. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Bennem is megfogalmazódott néhány gondolat,
de a későbbiekre hagyom, és talán élni fogunk azzal a lehetőséggel, államtitkár úr, hogy
ezekben a kérdésekben, amelyek itt elhangzottak, illetve viták alakultak ki, akár politikai vagy
véleménykülönbségek, hogy ezeket a vitákat úgy látom, más formában is majd le kell
folytatnunk ahhoz, hogy mindenki a saját álláspontját elmondhassa, illetve igyekezzünk,
amennyiben lehetséges, közös nevezőre jutni a vitatott ügyekben.

Képviselőtársaim, nincs más hátra, mint az, hogy egyenként szavazzunk a
törvényjavaslatokról, és mindegyik javaslathoz előadót kell állítanunk. Tehát szavazás közben
azért szemmel fogom keresni azokat a képviselőtársaimat, akik az adott törvénynél részt
vennének előadóként a bizottság nevében.

Kezdjük az elsővel, tehát a második napirendi pontunkban az Európai Közösségek és
tagállamaik, valamint Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás kihirdetéséről
szóló T/1472. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását ki támogatja? (Szavazás.)
17 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A bizottság támogatja.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki lesz az előadó az ügyben. Kalmár

képviselőtársunk jelezte, hogy szívesen előadná a bizottság nevében ezt a törvényjavaslatot.
Kisebbségi vélemény elmondására is van mód és lehetőség. (Szávay István jelentkezik.)
Szávay képviselő úr.

Tehát a többségi véleményt Kalmár képviselő úr mondja el. Ki támogatja őt ebben?
(Szavazás.) Egyhangú. A kisebbségi vélemény megfogalmazója Szávay képviselő úr. Ki
támogatja őt? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság.
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A harmadik napirendi pontunkban szereplő, az Európai Közösségek és azok
tagállamai, valamint Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán
megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről szóló T/1473. számú törvényjavaslat.
Ki támogatja az általános vitára bocsátást? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 3 nem.

Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki vállalná ebben az ügyben az
előadói szerepet, a bizottság részéről a többségi álláspont képviseletét. (Németh Zsolt: Van
elnöke a bizottságnak.) Igen, van elnöke, csak megmondom őszintén, én kacérkodtam a
gondolattal, hogy az EU-orosz társulást vállaljam el. De jó, akkor elvállalnám ennek a
napirendi pontnak az előterjesztését. (Zagyva György Gyula: Ki akar a Kuruc.infóra
felkerülni vele?) Fel fogok kerülni valószínűleg a Kuruc.infóra. Biztosan mértékadó dolog
lesz. (Derültség.)

Ki az, aki támogatja, hogy előadóként a bizottság többségi véleményét
megfogalmazzam? (Szavazás.) Egyhangú. Kisebbségi véleményt kívánnak-e megfogalmazni?
(Nincs jelzés.) Tehát kisebbségi véleményt nem fogalmaznak meg képviselőtársaim a Jobbik
részéről, viszont valószínűleg a vitában részt fognak venni. Tehát akkor a bizottság többségi
véleményét jómagam fogom elmondani.

Az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti
stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai
Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló T/1474. számú törvényjavaslat

A negyedik napirendi pontunkban: az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről
az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság
és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló T/1474. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását ki támogatja?
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

Bizottsági előadót kell állítanunk. Potápi képviselő úr vállalta. Ki támogatja Potápi
képviselő urat az ügyben? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag támogatja a bizottság,
hogy Potápi képviselőtársunk adja elő a bizottság véleményét.

Az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Azerbajdzsán közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás, valamint
az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló T/1475. számú törvényjavaslat

Az ötödik napirendi pontunkban: az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről
Azerbajdzsán közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló T/1475. számú
törvényjavaslat. Ki támogatja az általános vitára való bocsátását? (Szavazás.) Egyhangúlag
támogatja a bizottság.

Az előadói szándékát Gruber képviselőtársam jelezte. Ki támogatja Gruber képviselő

urat, hogy előadja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság.

Egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás, valamint
az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló T/1476. számú törvényjavaslat

A hatodik napirendi pontunkban: egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészről Grúzia közötti – bár lehet, hogy ez már egy kicsit túlhaladott, hiszen Grúzia több
helyen kérte már a Georgia megnevezést - partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és
együttműködési megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló
T/1476. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását ki támogatja? (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatja.
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Az előadó Horváth János bátyánk, aki…(Horváth István jelentkezik.) Parancsoljon!

HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Külügyminisztérium): Elnézést kérek, hogy
parlamenti ügyekben közbeszólok, de az előttem lévő házbizottsági ajánlás szerint és a
Külügyminisztérium így készül, hogy közös expozé lesz. A külügyminiszter, illetve a
külügyminiszter képviseletében államtitkár úr közös expozét mond az azerbajdzsáni, a
georgiai, a moldovai és az orosz megállapodásokról.

ELNÖK: Akkor ez egy ügyrendi bonyodalmat fog okozni. Miután partnerségi
együttműködésekről van szó, ez jelenti Azerbajdzsánt, Grúziát, illetve Georgiát, Moldovát és
Oroszországot, amely tulajdonképpen egy tömbben, egy mintára, egy elven nyugvó
partnerségi és együttműködési megállapodás, bár érdekes a társítás, hogy Oroszország,
Grúzia, Moldávia és Azerbajdzsán esetében hasonló a partnerségi, együttműködési
megállapodás, ha már egyfajta szakmai vitát megnyitottunk a kérdésben. De amennyiben
ezekben közös miniszteri expozé lesz, a bizottság egyetért-e azzal, hogy bizottságunk is
állítson ebben az ügyben egy közös, egyszemélyi előadót? Egyetért a bizottság? Ki támogatja
ezt az ügyrendi javaslatot? Gruber képviselő úr!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Én azért javasolnám, hogy ebből a négyesből talán
célszerű lenne kivenni és külön foglalkozni az Orosz Föderációval. (Szabó Vilmos: Miért pont
vele?)

ELNÖK: Miért más ez? Miután nem volt nagy vita ezekben az ügyekben, de
megvallom őszintén, annak is híve lennék, most a bizottságot kérdezem erről, hogy a
bizottságok előadói külön-külön egy-egy témában elmondhassák, tehát részleteiben. Szabó
képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Én csak azért támogatnám azt, hogy egy legyen, tudniillik
kihirdetésről van szó. Az itt felsoroltaknál, bár lehetne indokolt, nyilván ha az országok súlyát
nézzük, de vita nem bontakozott ki, gyakorlatilag mindegyiknél külön-külön azt a bővített
mondatot tudjuk elmondani, hogy a Külügyi és határon túli magyarok bizottsága
egyhangúlag, vita nélkül támogatta.

Tehát úgy gondolom, hogy azért meglegyen a bizottságunknak a komolysága, én ezért
hajlok arra, hogy ez egy megszólaló legyen, aki egyébként akkor viszont sorolja fel
mindegyiket természetesen.

ELNÖK: Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, én csak annyit szeretnék azért halkan
megjegyezni, hogy világos, ahogy hallottuk is, valóban a célszerűség is azt diktálja, csak
amiatt akadékoskodnék egy kicsit, hogy azért a jövőre mutatva nem szeretném, ha ez egy
kellemes precedens lenne, hogy most akár valóban egy kis súlyú ügyben már döntéseket és
szavazásokat, jegyzőkönyvben rögzített szavazásokat hoztunk, amiket most itt nagy hirtelen
megváltoztatunk. Azért ezt csak jó tanácsként saját magunk számára szeretném javasolni,
hogy erre azért a közeljövőben majd figyeljünk oda. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Részben igaza van képviselő úrnak. Itt csak egy egyszerűsítési felvetés volt,
hogy mivel egyben hangzik el a miniszteri expozé ezekben a partnerségi és együttműködési
megállapodások kihirdetésével kapcsolatban, gondoltuk azt, hogy esetleg a bizottság
véleményét egyben mondjuk el. Végül is tarthatjuk magunkat ahhoz, hogy ha eddig úgy
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döntöttünk… eddig csak Gruber képviselőtársunkról szavaztunk… (Dr. Nagy Gábor Tamás:
Adjuk neki az összeset! – Derültség.)

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja, de először végig kell szavaznunk
magát az általános vitára való bocsátást, de javaslom azt, hogy gondoljuk végig, hogy az
azerbajdzsáni, grúziai, moldovai és orosz partnerségi megállapodások jegyzőkönyveinek
kihirdetéséről szóló előterjesztést a bizottság nevében egyben tehesse majd meg az a
képviselőtársunk, akiről szavazni fogunk.

Az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság
közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás,
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló T/1477. számú
törvényjavaslat

Tehát ott tartunk, hogy a Grúziával kapcsolatos partnerségi és együttműködési
megállapodást a T/1476. számon megszavaztuk. Tehát következik: az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló
partnerségi és együttműködési megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek
kihirdetéséről szóló T/1477. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátása.
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

Az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti
partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás, valamint
az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló T/1478. számú törvényjavaslat

Az utolsó napirendi pontunkban: az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az
Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési
megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló T/1478. számú
törvényjavaslat általános vitára bocsátása. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
Köszönöm szépen.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az utolsó négy napirendi pontunkban, amelyek
hasonló partnerségi és együttműködési megállapodások kihirdetéséről szólnak, a bizottság
Gruber képviselőtársunkat megbízza-e ezzel a nemes feladattal, hogy mind a négy napirendi
pontban előadja a bizottság véleményét. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Tehát Gruber képviselő úr együttesen fogja előadni.

Egyebek

Az utolsó napirendi pontunk az egyebek. Engedjék meg, hogy csak egy rövid
tájékoztatást tegyek az ügyben, és igyekszem 13 óráig mindezt gyorsan elmondani. Holnap
bizottsági ülésünk lesz 10 óra 30 perckor, a költségvetési törvényjavaslat tárgyalása miatt
tartjuk ezt az ülésünket és az általános vitára bocsátásról kell döntenünk, tehát szavazunk. Ezt
képviselőtársaim figyelmébe hangsúlyozottan ajánlom.

Ezt követően az előzetesen elfogadott munkatervünk alapján 14 órakor látogatást
tennénk a Katonai Felderítő Hivatalba, busszal indulnánk a XVII-es kaputól, 13 óra 15
perckor, és busszal is jönnénk vissza, a holnapi nap folyamán, tehát délután. Helyileg a
Bartók Béla útra mennénk el, ott van a Felderítő Hivatalnak a központja, ahol vendégül látnak
bennünket, előadásokkal és tájékoztatókkal együtt, és várhatóan november 16-án, kedden, 14
órakor kerülne sor a legközelebbi bizottsági ülésünkre, ahol a török EU-s integrációs bizottság
találkozót kezdeményezett bizottságunkkal. Én javaslom, hogy erre képviselőtársaim
jelezzenek vissza a titkárságon, hogy eljönnének-e és találkoznának-e a török integrációs
bizottsággal. Nagy tisztelettel javaslom minél több képviselőtársamnak.

Még egy megjegyzést a holnapi Katonai Felderítő Hivatalhoz: a képviselőkön kívül
csak olyan szakértőkre van mód és lehetőség, hogy velünk jöjjenek, akik rendelkeznek a
megfelelő jogosultsággal, tehát minimum a C-típusú vizsgálattal. Tehát eszerint kérjük a
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szakértők bevonását. Például a mi frakciónk részéről én majd fogom kezdeményezni, hogy
csak képviselők vegyenek részt ezen a tájékoztatón.

Köszönöm szépen. A bizottsági ülést ezzel bezárom, további szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 02 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


