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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 46 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Akkor elkezdenénk a munkánkat. Engedjék meg, hogy megállapítsam a
határozatképességet. A helyettesítések: Kőszegi Zoltán képviselőtársam helyettesíti
Mihalovics Pétert, Gruber képviselő úr Vargha Tamást, Pintér képviselőtársam Braun
Mártont, Vejkey képviselő úr pedig Kalmár Ferencet. Megállapítom, hogy határozatképesek
vagyunk.

Írásban a bizottság megkapta a mai napirendünknek a tájékoztatóját, illetve a
napirendi pontokat. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja mai napirendünket.
(Szavazás.)

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.

Tájékoztató az Európa Tanács által 2011 januárjában tárgyalandó, Grúziáról
szóló jelentésről

Az 1. napirendi pontunkhoz, mint arról képviselőtársaimnak egy jelentős része tud,
különösen azok, akik az Európa tanácsi delegációnak a tagjai, hogy az Európa Tanács
parlamenti közgyűlése január végén tűzi napirendjére a Georgiával foglalkozó jelentést.
Részben ez adta az apropóját a mai napirendi pontunknak, illetve a nagykövet úrral való
találkozásom, a külügyminiszter-helyettes úrral való találkozás, illetve a partnerbizottságunk
levélbeli tájékoztatója alapján kerítünk ma sort erre a találkozóra.

Nagy tisztelettel köszöntöm a georgiai delegációt: Chumburidze nagykövet urat,
Kacharava tanácsos urat, Datiashvili első titkár urat és Khrurtsilava és Sardi asszisztenseket -
és elnézést, hogyha rosszul mondtam volna a neveket, a magyar nyelv pörgésével nehéz
ezeket kiejteni.

A napirendünk arról szólna, hogy a nagykövet úr tartana egy rövid tájékoztatót, ezt
követően képviselőtársaim tehetnek fel kérdéseket, és utána folytatjuk a bizottsági ülésünket
más napirendi pontokkal. Nem tudom, hogy a nagykövet úrnak jó-e a fejhallgatója. (Zviad
Chumburidze jelzi, hogy igen, működik.)

Nagykövet úr, öné a szó. Ha egy 10-15 perces tájékoztatót, információt kaphatnánk, és
aztán ezt követően a kollégáinknak lesznek kérdései, amelyekre szeretnénk kérni a válaszát,
illetve az esetleges állásfoglalását. Öné a szó!

Zviad Chumburidze georgiai nagykövet tájékoztatója

ZVIAD CHUMBURIDZE Georgia magyarországi nagykövete: (A napirendi pont
tárgyalása folyamatos angol-magyar szinkrontolmácsolással zajlik.) Köszönöm szépen, elnök
úr. Először is engedjék meg, hogy kifejezzem őszinte köszönetünket Balla Mihály úrnak, a
parlament külügyi bizottsága elnökének, a bizottság tagjainak, és ezen mai találkozó
előkészítőjének. Igyekszem egészen rövid lenni. Én azt hiszem, körülbelül 10-12 percre lesz
szükségem, nem többre.

Az Oroszország és Grúzia közötti 2008 augusztusi háborút követően a magyar
hatóságok úgy döntöttek, hogy nagykövetséget nyitnak Tbilisziben, amely jól bizonyította a
politikai támogatásukat. Ezen súlyos időszak alatt, amelyet az országom megélt,
Magyarország teljes politikai spektruma támogatta a grúz nemzetet, mert a magyarok
pontosan jól emlékeznek 1956 budapesti eseményeire. A tapasztalatok és a két ország közötti
élmények rendkívül szorosra fűzik a kapcsolatokat, ezért rendkívül nagyra értékeljük a
politikai támogatását a magyar félnek.
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A magyar nagykövetség megnyitását követően Tbilisziben a grúz elnök 2009-es
határozatának értelmében Grúzia is nagykövetséget nyitott Budapesten, és büszkén kell
kijelentenem, hogy én vagyok az első rezidens nagykövete hazámnak, amely egy olyan
országban van, amelyik a grúzok számára, tehát Magyarország, a szabadság és a hősiesség
szimbóluma.

Hadd hangsúlyozzam azt, hogy a legutóbbi időszak kétoldalú kapcsolatai
Magyarország és Grúzia között jelentős mértékben fejlődtek. Magyarország aktív politikai
támogatást nyújtott Grúziának az ENSZ, az EBESZ és a NATO, az Európa Tanács, az
Európai Unió keretein belül. A legutóbbit tekintve mindenféleképpen alá kell húznom azt az
aktív részvételt, amelyet Magyarország mutatott az Európa Tanács parlamenti közgyűlése
monitorbizottságának a munkájában. Őszinte köszönetemet kell kifejeznem az Európa Tanács
parlamenti közgyűlése magyar tagjainak, hogy segítettek mindazon vitában, egyeztetésben,
amely a grúz-orosz háború következményeit tárgyalta. Mint ahogy azt önök is jól tudják,
2011. január 17-ére tervezik ezen monitorbizottságnak a meghallgatását, számítunk
Magyarország értékes támogatására ezen a meghallgatáson.

A mai előadásom az országom jelenlegi helyzetéről szól. Miközben részletekről is
szeretnék majd beszélni, röviden szeretném bemutatni az elmúlt húsz év fejleményeit
Grúziában. 1991-ben a demokratikusan megválasztott kormány és Grúzia első elnöke
kikiáltották a függetlenséget, és ez jelezte hazámban a szovjet hatalom végét. 1990-től kezdve
mondhatjuk azt, hogy elkezdődött ez a fontos, de rendkívül nehéz történelmi fázis.

A Szovjetunió összeomlását követően Grúzia esélyt kapott a többi köztársasággal
együtt arra, hogy egy független, szabad és demokratikus államot hozzon létre. Ez a folyamat
egyszerűnek, könnyen teljesíthetőnek, elérhetőnek tűnt, és Grúzia és a grúz társadalom is
készen volt az államépítésre. Azonban ki kell hangsúlyozni azt, hogy Európa akkoriban
rendkívül nagy érdeklődéssel követte a Szovjetunió összeomlását követő eseményeket.

Fontos aláhúzni, hogy Európa rendkívül nagy erőfeszítéseinek köszönhetően a balti
köztársaságokat támogatták, és azok visszatérhettek az európai nagy családba. Azonban ez a
folyamat nem volt egyszerű. Litvánia, Lettország és Észtország különböző nehézségekkel
kellett, hogy megküzdjön. Ez sikerült neki, hogy aztán elfoglalhassa saját helyét a nagy
európai családban.

Több és nehezebb fejlemény volt a többi köztársaságban, ezek között Grúziában is.
Mint ahogy azt önök talán nagyon jól tudják, a mi régiónkban történelmileg Grúzia mindig is
vezető szerepet játszott, mint stratégiai, földrajzi és politikai fontossággal bíró ország, illetve
mint olyan ország, amelynek gazdag kulturális és történelmi öröksége van. Nem szabad
elfelejtenünk azt a tényt, hogy 200 évbe tellett Oroszországnak, hogy ezt a régiót, Grúziát
megszállja, és ezt rendkívül nagy erőfeszítésekkel tehette meg.

Ezen két évszázad során az én hazám számára az élet a folyamatos függetlenségért
vívott küzdelemről szólt. A grúz nemzet 3000 éves történelmi államisággal pontosan értette és
érezte a szabadság és a függetlenség árát. 1921-ben az orosz bolsevik hadsereg teljes
mértékben annektálta Grúziát, és emigrációba kényszerítette a demokratikus kormányzatot.

Hosszú időre létrehozták Grúziában a kommunista hatalmat, ennek ellenére a grúzok
soha nem adták fel a függetlenségért folytatott harcukat. Az elmúlt évszázad húszas éveiben
Grúziában jöttek létre az abház és úgynevezett dél-oszétiai autonóm régiók. Sajnálatunkra a
politikai összeomlás, szétszakadás egyik létrehozója grúz volt maga is, Sztálin. A Szovjetunió
politikai elitje és a KGB felismerték azt, hogy hamarosan szükségük lesz valami módon
megállítani, lelassítani Grúzia függetlenségi harcát. Pontosan ezért volt az, hogy Abházia és
az úgynevezett Dél-Oszétia tökéletes ketyegőbombának minősülhettek, amelyet felhasználtak
az orosz hatóságok.

1992-93-ban Oroszország jelentős katonai kampányba kezdett Abkhaziával és a
Chinvali- régióban. Ezen konfrontációnak köszönhetően körülbelül 50 ezer ember halt meg az
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abháziai és Chinvali-régióban az 1990-es évek elején, és több, mint 300 ezer grúz
nemzetiségű kényszerült arra, hogy elhagyja az otthonát. A grúz ügyészi hivatal 1993-2008-ig
folytatott adatgyűjtése alapján az ellenségeskedésben több, mint 2000 grúz nemzetiségű
ember vesztette életét.

A Tagliavini-jelentés szerint a 2008-as orosz katonai hadműveleteket jól tervezték és
hajtották végre. Ráadásul a jelentés megerősíti azt is, hogy rendszeresített orosz erők és
zsoldosok illegálisan behatoltak Grúzia területére 2009. augusztus 8. előtt. Az orosz
támogatású szeparatista erők a nemzetközi jogot megszegve augusztus 7-e előtt grúz civilekre
támadtak, miközben a Chinvaliban élő lakosságot ugyanekkor evakuálták.

Augusztus elején a dél-oszét hatóságok úgy döntöttek, hogy a civil lakosságot az orosz
föderáció területére menekítik. Úgy tűnt, hogy minden készen áll egy katonai konfliktusra.
Oroszország több, különböző módon volt érintett a konfliktusban. Először is, az orosz
békefenntartók, akik Dél-Oszétiában állomásoztak a szocsi megállapodás alapján, részt vettek
a Chinvalival folytatott harcokban. Másodszor, az orosz rendszeresített erők Dél-Oszétiában,
Abháziában és mélyen grúz területen harcoltak. Harmadsorban pedig észak-kaukázusi
fegyveresek is részt vettek a harcokban. Végül Oroszország támogatta az abház és dél-oszét
erőket. Több különböző módon, kiképzéssel, felfegyverzéssel, felszereléssel, pénzzel és
egyéb támogatással.

A Tagliavini-jelentés azt mutatja, hogy az augusztus 7-éről 8-ára virradó éjszaka
kialakult események egy nagyobb, szélesebb, folyamatban lévő konfliktus egyik lépései
voltak, és csak egyféle beteljesülései voltak a hosszú ideig tartó feszültségnek,
provokációknak és erőszakos cselekedeteknek. Ezen tényeket mindegyiket megerősítette a
Tagliavini-jelentés.

Azonban a legsúlyosabb, legkegyetlenebb cselekedeteket, amelyeket a 2008-as
augusztusi agressziót követően végrehajtottak, közte a megszállt területeken élő grúzok
etnikai tisztogatását, egyébként megerősítette az EU nemzetközi tényfeltáró missziója, illetve
az EBESZ nemzetközi intézmények és emberi jogi szervezete 2008-as jelentése.

Ezen jelentések szerint 2008 augusztusában az orosz hadsereg által végrehajtott
események a nemzetközi jog megsértésének minősültek. A jelentés egyértelműen megmutatja
azt, hogy az agresszió nem volt magyarázható sem önvédelemmel, sem az orosz
békefenntartók védelmével, békefenntartási feladatok megerősítésével, kollektív
önvédelemmel, humanitárius integrációval vagy bármilyen, külföldön élő nemzetisége
mentésével.

Konklúzióként elmondhatom azt, hogy a Grúziában történt orosz intervenció nem
magyarázható mint olyan mentőakció, amelyet Grúziában lévő orosz nemzetiségűek
érdekében indítottak volna vagy a humanitárius intervenció magyarázta volna. A jelentés
megerősíti azt, hogy a grúz nemzetiségűek etnikai tisztasága folyamatban volt, ezért a
felelősség Chinvali és Oroszország hatóságait illeti. Nagyon sok grúz nemzetiségű falut Dél-
Oszétiában ma senki nem lakja. A szakértők azt tapasztalták, hogy ezeket a falvakat leégették
vagy teljes mértékben a földig rombolták. Több nemzetközi szervezet elismerte,
megállapította az etnikai tisztogatást, az EBESZ budapesti csúcstalálkozója, az EBESZ
isztambuli csúcstalálkozója és az EBESZ lisszaboni csúcstalálkozója is.

Oroszország mindeközben folyamatosan folytatja a katonai erők felállítását. Négy
katonai bázis, Chinvaliban, Dzhvariban, Sukhumiban és Ochamchirében, a legutóbbi egy
tengerészeti bázis, építés alatt áll. Ezek már csak kiegészítik a meglévő Gudauta katonai
bázist, amelyről Oroszország kénytelen volt visszavonulni az 1999-es isztambuli vállalása
alapján. Oroszország majdnem 10 ezer katonát állomásoztat a két megszállt területen
együttesen, de új információnak tekinthető, hogy ebben a pillanatban ez a szám növekedett, és
információink szerint körülbelül 12 ezer katona állomásozik mindkét régióban.
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És egy nagyon fontos dolog, amit meg kell említenem, az a tény, hogy orosz erők még
mindig állomásoznak az elfoglalt Chinvali térségében. Ez mindössze negyven kilométerre van
Grúzia fővárosától, Tbiliszitől. Az ENSZ és az EBESZ monitormisszióinak a jelenlétét
akadályozta Oroszország, amely továbbra is gátolja az elvándorolt, illetve elmenekült
emberek visszatérését, miközben azok, akik az orosz megszállású területen élnek, elnyomás
alatt vannak. Oroszország folyamatosan dolgozik azon tervének megvalósításán, hogy Grúzia
megszállt területeit annektálja. Külön hangsúlyt kéne helyezni az EU monitormissziójának a
térséghez való hozzáférésére. Mindenféleképpen szeretném itt megköszönni a magyar félnek,
hiszen hét monitorja rendkívül hatékonyan működött ebben a térségben, és nagyon nagyra
értékeljük az ilyen támogatást. Oroszország azon kötelezettségeinek ellenére, melyeket a
2008. augusztus 12-ei tűzszüneti megállapodásban vállalt, illetve a szeptember 8-án vállalt
végrehajtási megállapodásban vállalt, a rezsim változatlanul megakadályozza a civil
monitorok, ellenőrök bejutását a területekre, azon területekre, amelyek effektíve orosz
ellenőrzés alatt vannak.

A lehető legnagyobb fontossággal bír, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk az
Orosz Föderációra, hogy tartsa be kötelezettségvállalásait, és engedje be az EU megfigyelőit a
megszállt területekre. Grúzia aktívan részt vesz a genfi tárgyalásokban, és ezt alapvető szintű
platformnak tekinti a konfliktus békés megoldása érdekében az Orosz Föderációval. 2008
októbere óta 12 darab tárgyalási fordulóra került sor, azonban Oroszország és társhatóságai
nem konstruktív hozzáállása miatt a genfi tárgyalások nem hoztak jelentős eredményeket.
Ezzel szemben mindkét társelnök méltatta a grúz delegáció kooperatív, együttműködő és
rugalmas hozzáállását.

A fenti tények alapján az orosz katonai jelenlét Grúzia területén gyakorlatilag
megszálló erővé teszi őket, miközben Grúzia szeretné, hogyha a nemzetközi közösség
megfelelő terminológiát használna, és Abháziával és Dél-Oszétiával kapcsolatban a
megszállás szót használná. A megszállás és az etnikai tisztogatás tényének megfelelő

elismerése jogot ad a nemzetközi közösségnek arra, hogy Oroszországot arra kényszerítse,
hogy védje az emberi jogokat, és biztosítsa a menekültek biztonságos visszatérését azon grúz
területekre, amelyeket Oroszország most elfoglal.

Figyelembe véve a fentieket, a grúz fél azt kéri, hogy megfelelő módon értékeljék az
orosz fél által elkövetett cselekedeteket a megszállt területeken, hiszen ezek a teljes európai
biztonsági rendszert veszélyeztetik. Ugyanakkor szeretném kérni önt is, igen tisztelt elnök úr
és a külügyi bizottság igen tisztelt tagjait, de ugyanígy kérjük Litvániát, Lengyelországot, a
Cseh Köztársaságot, Romániát, Lettországot és Észtországot, hogy fogadjanak el egy-egy
nyilatkozatot vagy esetleg egy határozatot, bármilyen jogi definíciót használhatunk erre a
dokumentumra, tehát fogadjanak el egy nyilatkozatot, amely Grúzia megszállt területeivel
kapcsolatos vagy azzal foglalkozik. Határozottan hiszem azt, hogy a magyar Országgyűlés
tagjai, akik egy olyan ország, nemzet képviselői, amely 1950-ban megélte a megszállást és a
terrort, támogatni fogják Grúzia ezen kérését.

Köszönöm szépen, ennyi volt tehát a, mondhatnám azt, hogy rövid tájékoztatás vagy
bevezetés, és mint ahogy azt az elnök úr is említette, természetesen ha bármilyen kérdésük
van, készen állok arra, hogy válaszoljak.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr.
Tisztelt Képviselőtársaim! A kérdések és vélemények köre következik, de engedjék

meg, hogy egy gyors kérdést feltegyek, nem feltétlenül csak ezekkel az ügyekkel
kapcsolatban, a nagykövet úrnak. A magyar elnökségnek, az európai uniós elnökségnek



- 10 -

kiemelt célja lesz a keleti partnerség. Május 27-én Budapesten lesz a keleti partnerségi csúcs,
előtte pedig május 5-6-án a külügyi bizottságok elnökeinek lesz találkozója, tehát a tagországi
külügyminisztereknek, és ott is kiemelt szerepet kap a keleti partnerség, melyre nagy
tisztelettel ezúton is, és ezt majd hivatalos formában is meg fogom tenni, erre a találkozóra
megfigyelőként meg fogjuk majd hívni az érintett országok külügyi bizottságainak elnökeit,
tehát az önök parlamentjének a bizottsági elnökét is.

A kérdésem az, hogy ön georgiai szemmel - nekem nagyon nehéz megtanulni ezt a
Grúzia-Georgia-váltást, de gondolom, hogy a Georgia a helyes ma már, és nézze el nekem,
hogyha esetleg van nyelvbotlásom -, tehát a kérdésem arról szólna, hogy Georgia mit vár a
keleti partnerségtől, hogy gondolják, milyen tartalommal lehet még feltölteni ezt az
együttműködési formát.

Gyűjtsük össze a kérdéseket, és akkor egyben, egy csomagban kérünk majd rá
válaszokat. (Jelzésre:) Horváth János képviselőtársam, az Interparlamentáris Unió
magyarországi delegációjának az elnöke. Elnök úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Talán egyszerűbb lesz, hogyha angolul
szólok.

Exellenciás uram, rendkívül nagyra értékeljük az előadását. Csak néhány szót
engedjenek meg nekem, mert nagyon jól ismerjük egymás gondolkodását és álláspontját.
Abban a megtiszteltetésben volt részem többször is, hogy beszélhettem, tárgyalhattam az
exellenciás úrral, a miniszterelnök úrral, a miniszterelnök-helyettessel, a köztársaság
elnökével, amikor országában, Tbilisziben jártam.

Tehát mint régi öreg motoros a magyar-grúz ügyekben, csak megismételni tudom az
álláspontunkat - talán a saját álláspontomat, de bízom benne, hogy ez a magyar álláspont is,
amit már oly sokszor kinyilatkoztattunk -: igen, külpolitikánk, a magyar külpolitika
folyamatosan és ismételten kinyilatkoztatta , hogy Grúziával kapcsolatban az a kívánságunk,
az a vágyunk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásával élhesse az életét, és hogy a világ
ezt biztosíthassa neki. (Szabó Vilmos megérkezik a bizottság ülésére.)

Másodszor pedig, hogy Grúzia, amely egy demokratikus ország, ragaszkodhasson
ehhez az elvhez, és gyakorolhassa a képviseleti kormányzás elvét. Harmadszor pedig, ami
talán a legsokatmondóbb, a legtartalmasabb állásfoglalás ebben a jelenlegi, feszültségekkel
teli helyzetben, hogy Grúzia egy szuverén nemzet, és Magyarországnak vágya - és ennek
érdekében mindent meg is tesz -, hogy támogassa ezen elv érvényesülését.

Jómagam, ahogy az elnök úr volt szíves bemutatni, a Magyar Interparlamentáris Unió
delegációjának elnöke vagyok, és szeretnénk felhasználni ezt az eszközt is arra, hogy az
Interparlamentáris diplomácia eszközeit kiaknázzuk. Ezért kérjük Grúziát, a grúz parlamentet,
a grúz nagykövetet, hogy keressék a kapcsolatot, kössenek szövetségeket, használják fel
ezeket a csatornákat is, amelyeket a parlamenti mechanizmusok nyújtanak, hiszen nekünk is
az a kívánságunk, hogy Grúzia ezen céljai megvalósulhassanak. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Más kérdés, vélemény esetleg van-e? (Senki sem jelentkezik.)
Mielőtt visszaadnám a szót a nagykövet úrnak, elmondanám, hogy ezen nyilatkozat,

deklaráció kérdése, ahogy már beszélgettünk róla az elején, összetettebb kérdés.
Természetesen az ön kérésével kapcsolatban az elnökséggel tartunk majd egy megbeszélést,
ahol szeretném kikérni esetleg a frakciók véleményét.

Ahogy jeleztem önnek, azért ebben a kérdésben nem minden szempontból teljes az
egyetértés a bizottságon belül. Amennyiben ezt az ügyet tisztáztuk egymás között, a frakciók
között, akkor természetesen erről tájékoztatást fogunk adni. Másrészt én fontosnak tartom azt
is, hogy képviselőtársaim, akik közül többen az Európa tanácsi delegációk tagjai is, kaptak
egy tájékoztatást erről az álláspontról, amelyet ön képvisel. És nagyon sok kérdésben egyet is
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értünk Horváth János elnöktársammal, elnök úrral is. Én fontosnak tartom azt, hogy a január
közepén esedékes Európa tanácsi jelentésben szereplő dolgokhoz képest mi is fel tudjunk
egyfajta igazolást mutatni, és ebben képviselőtársaim, mint ahogy máskor is, igen aktív
szerepet szoktak vállalni. Bízom benne, hogy ez a tanácsi delegációink kapcsán is így fog
megjelenni a strasbourgi találkozásunkkor.

Természetesen nagyon nehéz politikai ügyekben nyilatkozatot tenni a bizottság vagy a
parlament nevében, ez egy összetettebb feladat, a házszabály szerint is. Természetesen az ön
kérését figyelembe véve az elnökséggel majd lefolytatjuk ezt a megbeszélést, és kialakítunk
erről egy álláspontot.

Meg is adnám Szabó képviselő úrnak a szót.

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Nagykövet Úr!
Elnézését kérem a késésért, de más feladataim voltak. Természetesen mint az Európa tanácsi
delegáció tagja, mindent megteszünk azért, hogy a magyar delegáció ebben az önök
legnagyobb segítségére legyen, hiszen fontos érdekünk az együttműködés Georgiával. És ön,
aki a nagyköveti helyének elfoglalása óta igen aktív, ezt pontosan tudja, hogy már az előző
kormányzat idején is jó együttműködésünk volt.

A levele kapcsán, amit itt most csak gyorsan tudtam átfutni, nyilván alaposan meg kell
néznünk, én azonban azt mondanám, hogy nyitottak vagyunk arra, és azt gondolom, nagyon
fontos, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy megtegyünk egy nyilatkozatot, amely segíti
ennek a helyzetnek a megoldását. Magyarország részéről - nyilván a helyének és méretének, a
súlyának a kellő figyelembevételével - egyértelmű kell, hogy legyen, hogy mi pozitívan
támogatjuk ezt, és azt szeretnénk, ha önök minél előbb rendelkeznének a területükkel a
szuverenitásuknak megfelelően, és ez az áldatlan helyzet megszűnne, ami már nagyon sok
áldozatot követelt a georgiai nép részéről.

Úgyhogy azt tudom önnek ígérni, hogy amikor az elnök úr kezdeményezi ezt a
megbeszélést, mi azon leszünk, hogy egy ilyen nyilatkozatra megtaláljuk a módot. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Szocialista Párt ellenzéki státuszából
adódóan ezzel tulajdonképpen elindult az egyeztetésünk, nagykövet úr. Természetesen, ahogy
ezt a munkát elvégezzük, tájékoztatni fogjuk önt a lehetőségeinkről és az ügy menetéről.

Viszont arra a két-három kérdésre, amit képviselőtársam és én feltettünk, kérem, hogy
röviden válaszoljon! (Dr. Dorosz Dávid jelentkezik.) Elnézést, még van egy kérdés.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni
a kiváló előadását.

Az LMP-frakció nevében szeretném kijelenteni, hogy mindent megteszünk, ami
lehetséges, hogy a többi frakcióval folytatandó konzultáció jól menjen, és hogy támogassuk
az önök ügyét. Hiszünk abban, határozottan hiszünk abban, hogy az a megállapodás, amelyet
Sárközy elnökkel aláírtak, amelyet ő közvetített, mindenképpen ez kell, hogy képviselje az
alapját és a kiindulópontját annak, ami alapján a két nemzet, illetve az összes érintett fél el
kell, hogy járjon. Mindent megteszünk tehát, hogy támogassuk az ügyüket.

Személyes felvetésként engedje meg, hogy elmondjam, hogy 2 hónappal a háború után
volt alkalmam Grúziában járni. Ott láthattam, megtapasztalhattam a háború hatásait az önök
országára. Személyesen együtt érzek önökkel, és ilyenformán, talán személyes indíttatásból,
tudom támogatni az önök ügyét.

ELNÖK: Nagykövet úr, öné a szó!



- 12 -

ZVIAD CHUMBURIDZE Georgia magyarországi nagykövete: Kedves Barátaim!
Igen Tisztelt Bizottsági Tagok! Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az ügyünkkel
kapcsolatban mutatott érzékeny és nyitott hozzáállásért.

El tudják képzelni, mit érzek, amikor az ország 20 százaléka megszállás alatt van! Én
vagyok itt az ország arca, igyekszem önöket tájékoztatni a helyzetről. Nem egyszerű a
helyzetem, nagyon megindító számomra, de én azt hiszem, hogy nagyon jó és nagyon közeli
barátokat találok Magyarországon.

A kérdésekkel kapcsolatban. Mi számítunk a keleti partnerségre. Én azt mondom,
hogy minden egyes lépés, minden egyes eszköz, amely Grúziát a nagy európai családhoz
közelebb hozza, az mindenféleképpen pozitív és üdvözlendő a grúz nemzet számára. Az
elmúlt húsz évben a mi vágyaink, a mi álmaink arról szóltak és most is arról szólnak, hogy
közelebb kerüljünk és aztán végül bekerüljünk ismét a nagy európai családba. Tudjuk, hogy
nem könnyű feladat, egészen komplikált, összetett, nehéz feladat, de mégis végezzük a
feladatunkat, azt hiszem, elég sikeresen haladunk, tehát a vízumkönnyítés, a
szabadkereskedelmi megállapodás az ilyen jellegű területeken, azt hiszem, hogy nagyon
hatékonyan haladunk. Tehát valóban, tényleg az a szándékunk, hogy közelebb kerülhessünk a
nagy európai családhoz.

A keleti partnerség kiváló alkalmat ad Grúzia számára, hogy közelebb és egyre
közelebb kerüljön az európai dimenziókhoz. Őszintén szólva a hat ország között, és tudják,
hogy rendkívül nagyra értékeljük a békés együttműködést a szomszédainkkal,
Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Fehéroroszországgal, szoros kapcsolatunk van
Moldáviával, Ukrajnával, azt mondhatom, hogy ez egy teljesen természetes együttműködés a
hat ország között. Mégis szeretném határozottan aláhúzni azt a tényt, hogy Grúzia ezen
országok között - hogy is fogalmazzak - sokkal közelebb áll és sokkal hatékonyabban halad
az úton. Őszintén megfogalmazva, azt hiszem, egy kulcsfontosságú ország lehetünk az
európai nagy család számára. A régió szomszédos országai, a baráti országok, igen, ők is
vizsgálják, figyelik a helyzetet. Mi lesz a grúzokkal? - mondják ők. Milyen fogadtatásban
részesülnek majd. Tehát ennek alapján úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az európai oldalról
is, hogy szigorúbbak legyenek, aktívabbak legyenek, hatékonyabbak legyenek. Ebben az
esetben, ennek alapján azt mondhatom, hogy a magyar fél nagyon hatékonyan működik. Most
Magyarország a közép-kelet európai régióban, azt mondhatjuk, hogy egy kulcsfontosságú
ország, és EU-s elnöksége során ez a hat ország, amely tagja a keleti partnerségnek, mindezen
hat ország nagyon hatékony és eredményes elnökségre számít. Ez azt jelenti, hogy a budapesti
csúcstalálkozó május 27-én egyféle összegzését kell nyújtsa majd az együttműködés
különböző aspektusainak, és bizonyos vagyok abban, hogy a hat hónapi elnöksége alatt
Magyarország nagyon sikeres lesz.

Ezt egy fantasztikus kezdeményezésnek tartom a magyar fél oldaláról, hogy
megszervezi ezt a csúcstalálkozót, hogy nem is csak a hat tagországot vagy a hat résztvevő

országot, hanem az összes európai uniós országot asztalhoz ülteti, hogy megvizsgálják azt,
hogy egyáltalán milyen kilátásai vannak a keleti partnerségnek. Nekem az a személyes
véleményem, hogy ha tényleg abban a helyzetben leszünk, hogy szorosabbra fűzhessük a
kapcsolatokat a keleti partnerséggel, önök is, akkor ennek nagyon nagy hatásai lehetnek. Ezért
láthatják azt, hogy az én elnököm, az én országom készen áll arra, hogy részt vegyen ezen a
rendezvényen, és rendkívül nagy várakozással tekintünk a rendezvény elé Budapesten.
Ugyanakkor hadd mondjam el azt is, hogy mindenkinek a saját maga feladatát el kell
végeznie, a házi feladatát. Ezen dolgozunk, heti-havi szinten jönnek grúz delegációk,
kormánydelegációk, Brüsszelbe sokat járunk tárgyalni, sokszor egyeztetünk a fontos
kérdésekről. Ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy tudjuk, hogy ez egy hosszú távú
együttműködés. Nem könnyű csatlakozni az Európai Unióhoz, két-három év alatt, tudjuk,
hogy időre lesz szükség, tudjuk, hogy idő kérdése az egész, de mégis rendkívül optimisták
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vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy a történelemben tíz év semmi, addig is a közeljövőben
szorgosan dolgozhatunk a házi feladatunkon, hogy csatlakozzunk az európai családhoz.

Még egy kérdés: földrajzilag Grúzia nincs közel az európai nagy családhoz, de a
mentalitását tekintve a szokásai, a nemzetnek az általános léte nagyon is hasonlít az
európaiakhoz, és szeretnénk visszatérni a nagy európai családhoz, mert mi grúzok vagyunk,
de osztozunk mindazon értékekben, amelyekben önök hisznek, mert a grúzok, a grúz nemzeti
mentalitás teljes mértékben, egyértelműen európai. Ez a fontos.

Azt hiszem, hogy még egy kérdés van, igen. Horváth úr, nagyon szépen köszönöm a
meleg, elismerő szavakat az országommal, nemzetemmel kapcsolatban. Igen, Grúzia
demokratikus állam, és ha veszünk olyan országokat, amelyek régen a Szovjetunió részét
képezték, hát nem szeretnék itt az oroszokat bármilyen módon érintő mondatokba bonyolódni.
Minden, amit elmondtam a jelentésemben, dokumentumokkal alátámasztható. Azért egy
dolgot hadd mondjak el: ha az Orosz Föderációt vesszük, és néha-néha meghallgatják az
orosz nemzeti himnuszt, akkor azt fogják hallani, hogy ez a Szovjetunió himnusza. Mi a
különbség tehát ezen országok és Grúzia között? Azt mondjuk, hogy demokratikus ország
vagyunk, talán néha nem a tökéletes demokrácia, ilyen sehol sem létezik a világon.
Elképzelhető, hogy néha hibákat követünk el, ez, azt hiszem, teljesen természetes. Csak az
tévedhet, aki dolgozik. De egy dolog egyértelmű, hogy bár néha hibázunk, azonban rögtön
igyekszünk azt korrigálni, és ez nagyon fontos.

Még egyszer, Horváth úr, nagyon szépen köszönöm kedves szavait. Én azt
tapasztalom, hogy Magyarország valóban támogatja Grúziát. Nemrégiben az önök országa
csatlakozott az új grúz baráti körhöz, országok baráti csoportjához. Ez egy nagyon fontos
döntés volt. Augusztus végén találkoztam a külügyminiszter úrral, Martonyi úrral, és amikor a
grúz-magyar kapcsolatokról beszéltünk, egyértelműen kinyilatkoztatta, hogy ez egy nagyon
fontos, nagyon szilárd együttműködés, és hogy Magyarország továbbra is támogatja Grúzia
területi integritását és szuverenitását, és ez nekünk fontos. Köszönöm szépen ismételten a
kedves hozzáállásukat.

Szabó úr, köszönöm szépen szintén. Tisztában vagyok azzal, hogy mindent
megtesznek annak érdekében, hogy támogassák Grúziát ebben a nagy intézményben, amelyet
Európa Tanácsnak hívnak. Ezt nagyra értékeljük. Egy dolgot meg kell említenem, hogy mi a
legfontosabb alapelve ennek a támogatásnak. Néha az én barátaim Grúziában azt kérdezik
tőlem, hogy hogyan állt hozzátok a korábbi kormányzat és a mostani kormányzat. És én
ilyenkor nagyon büszkén tudom azt válaszolni nekik, hogy azt hiszem, talán ez az egyetlen
kérdés, a grúzokkal kapcsolatos álláspont, és ez semmiféle minősítése az ellenzéknek vagy a
kormánypártoknak, hanem őszintén mondhatom, hogy az egész magyar nemzet őszintén kiáll
Grúzia azon szándéka mellett, hogy csatlakozzon az EU-hoz, a NATO-hoz, hogy teljes
mértékben független ország legyen. Tudom, hogy januárban is támogatni fognak bennünket,
és ezt a támogatást nagyra értékelem.

És ismételten nagyon röviden: nem szeretném ismételten kérni önöket, csak arra
szólítanék, hogy amikor a mi kérésünket megvitatják, akkor valamilyen nyilatkozat vagy
határozat szülessék. Ki tudja, talán ebben a bizottságban, amikor ezt megvitatják, nagyon
szépen kérem, hogy mélyüljenek el a kérdésben! Frázisnak tűnik, de próbálják magukat a mi
cipőnkbe képzelni! Mert az, hogy Grúzia háborút vívott, ez egy üzenet volt Európa és az
Egyesült Államok számára. 2008-ban ez az üzenet megfogalmazódott, hogy az oroszoknak
megvan az ereje, és mindent megtesznek, amit akarnak. Ezért mindig ismételten mondom,
amikor baráti országokkal beszélünk: szeretnénk kinyilatkoztatni azt, hogy legyenek
aktívabbak, vegyék komolyan ezt a kérdést, mert senki nem tudja, hogy ki lesz a következő,
ez pedig nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes az átfogó európai biztonsági rendszer
szempontjából.



- 14 -

Ezért van az, hogy talán - tehát nem tudjuk, talán - ez csak a lakmusz próbája volt. Egy
olyan helyzeté, hogy ki tudja, valahol a szomszédomban ül valaki esetleg, és azt mondja,
hogy várjuk meg, hogyan reagálnak erre a megszállásra, hogyan reagálnak az etnikai
tisztogatásra. Mert azért ne felejtsük el az embereket, 50 ezer ember halt meg ezen
konfrontációk alatt; 300 ezer menekült, több, mint 300 ezer menekült volt Grúziában.

Ezért kérem ismételten, hogy beszéljünk róla, hiszen ez a XXI. század, és hogyha
megvizsgáljuk a világ modern politikai történetét, akkor egy dolgot látunk, tapasztalunk: ott
van egy kérdés, Ciprus kérdése, 30 éve próbáljuk megoldani, és nincs semmilyen tényleges
pozitív eredmény.

Az egyik dolog nagyon egyértelmű: nem szeretnénk, hogy Grúzia a Cipruséhoz
hasonló esetté váljon, hogy akár 20, 30, 40 évet kelljen várnunk. Ez földrajzilag egy kis
ország, de egy dolog nagyon egyértelmű: szabadságra és szuverenitásra van szükségünk, és
minden országnak kötelessége, hogy a szomszédos, baráti országok szuverenitását tiszteletben
tartsa. Ezért kérjük azt, ismételten megerősítjük, hogy fontolják meg ezt a kérdést! (A
teremben folyamatosan hangosan kattog a fűtőtest.)

Nem arról van szó, hogy állandóan gyakoroljanak nyomást az oroszokra, hiszen nekik
is megvan a maguk problémája. Grúzia ügye fájdalmas ügy, nagyon kemény dió az orosz
politikusok számára. Ha az asztanai EBESZ-csúcson, vagy a lisszaboni NATO-csúcson
történteket vizsgáljuk, akkor egyértelművé válik, hogy minden ország, minden demokratikus
állam szeretné azt, hogyha a tűzszüneti megállapodásban foglaltak megvalósulnának. Ez
nagyon fontos, ugyanakkor az is, ha Grúzia szuverenitását és integritását tiszteletben tartanák
az európai országok, illetve barátunk, az Egyesült Államok. Teljes mértékben támogatják azt
az elgondolást, hogy kezdődjön meg az abháziai, dél-oszétiai kivonulás. Én úgy gondolom,
hogy mindenképpen szükség van arra, hogy folytatódjék ez a fajta aktív együttműködés a
nemzetközi szervezetekben, az EBESZ-ben, az ENSZ-ben, az Európa Tanácsban, a NATO-
ban, mert azt hiszem, hogy így lehet esélyünk arra ismételten, hogy meggyőzzük az oroszokat
arról, hogy szükséges megkezdeni a kivonulásukat, mert ez fontos Grúzia számára.

Azt hiszem, itt mintha jeleznének nekem! (Derültség.) Kihasználom ezt az alkalmat
arra, hogy igyekezzem meggyőzni önöket arról, hogy egyeztessenek erről. Amikor az
elnökünk az Európai Parlamenthez szólt, azt mondta, hogy készen állunk a tárgyalásokra, nem
akarjuk a katonai eszkalációt.

A mi prioritásunk az, hogy békés megoldásokkal oldjuk meg ezt a problémát.
Mindenki tudja, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Nem szeretnénk, ha itt azt gondolnák,
hogy óriási nagy elvárásaink vannak, hogy 1-2 hónap alatt oldjuk meg ezt a problémát, de
készen állunk erre az együttműködésre.

Sajnos azonban a szomszéd országokból az az üzenet jön, hogy nem akarnak az
ügyvezető elnökkel, az ügyvezető kormánnyal tárgyalni. Nem akartak a korábbival sem, ő
sajnos meghalt - Sevarnadzéval sem akartak tárgyalni. A demokratikus állam második
elnökével nem akarnak most tárgyalni, Szaakasvilivel. Kinek van tehát garanciája arra, hogy
ha ő lesz, akkor majd vele tárgyalnak? Mégis azt kell mondani, hogy egy opció nagyon
fájdalmas számukra, régi mentalitás van bennük, mert ott van a Szovjetunió régi himnusza,
Grúzia pedig a nagy birodalom része szerintük. Ezért van ez a fajta hozzáállásuk ehhez az
ügyhöz.

A grúzok mit akarnak? Be akarnak lépni a NATO-ba, az Európai Unióba, és arra
gondolnak, hogy szó se lehet róla. Higgyék el nekem, soha nem fogjuk feladni. Megvan a
saját utunk, és ezt végigjárjuk. A végső pont számunkra pedig: csatlakozás a nagy európai
családhoz és a nagy európai szövetséghez.

Köszönöm szépen még egyszer, kedves barátaim, a figyelmüket. Én azt hiszem,
számomra rendkívül pozitív volt, hogy találkozhattam önökkel. Nagyrabecsülésem azért,
hogy amikor találkozom önökkel, a magyar kormányzat képviselőivel, mindig nagyon
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határozott erkölcsi támogatást kapok, és büszke vagyok arra, hogy én lehetek az első rezidens
nagykövet ebben az országban. Büszke vagyok erre. Sokszor olvasok történelmi írásokat,
nézek fényképeket ’56-ról, hogy mi volt Budapesten, és rájövök arra, hogy ez egy olyan
ország, amely tökéletesen el tudja képzelni, hogy Grúziának milyen problémákkal kell
megküzdenie, de nemcsak Grúziának. Azt hiszem, együtt kell működnünk abban, hogy ne
legyen terrorizmus, ne sértsék meg az emberi jogokat, ne legyen etnikai tisztogatás, mert a
XXI. században élünk, a technológia, a civilizáció fejlődésének évszázadában. És ami a
legfontosabb, a fiatal generációk évszázadában. Idővel pedig ők is azt fogják kérdezni, hogy
mi történt? Ez a XXI. század volt, és mégis mi történt Grúziával, miért nem reagáltunk mi
erre a fájdalmas kérdésre?

Köszönöm szépen még egyszer, elnök úr, köszönöm, nagyon kedves volt, hogy
megszervezte ezt. Én kértem, de ez nagyon kedves volt öntől, hogy megszervezte. Ezt nagyra
értékeljük mindannyian, akik itt vagyunk. Nagyon kedves, hogy megszervezte, és ismételten
arra kérem, elnök úr, hogy koordinálja ezen tárgyalásokat, egyeztetéseket, és egy egyoldalas, -
2-3 mondatos nyilatkozat szülessen erről! Tudom, hogy nem tudnak határozott szóhasználattal
élni, de nyilatkoztassák ki azt, hogy ellene vannak az emberi jogok megsértésének, a
megszállásnak és az etnikai tisztogatásnak.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót a tárgyalásainkról a bizottság elnöksége
nevében. Köszönöm szépen a tájékoztatást és azt, hogy eljött. Boldog karácsonyt, boldog új
évet kívánunk, ha addig nem találkozunk! Köszönöm még egyszer, nagykövet úr.

ZVIAD CHUMBURIDZE Georgia magyarországi nagykövete: Nagyon szépen
köszönöm. (Rövid szünet. - A napirendi pont tárgyalására meghívott vendégek távoznak az
ülésről.)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérem, folytassuk a munkánkat! Szeretném látni azt is,
hogy határozatképesek vagyunk, hiszen döntenünk kell több nemzetközi szerződés ügyében
is. A mai programunknak a legfontosabb része, hogy a Bethlen Gábor Alapról szóló
törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatokról is hozzunk döntést.

A Magyar Köztársaság kormánya és a Moldovai Köztársaság kormánya között a
Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó
személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt
megállapodás kihirdetéséről szóló 2000. évi XXIV. Törvény hatályon kívül helyezéséről
szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános vitára való alkalmasságának
megtárgyalása (T/1803. szám)

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő
csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,
másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló
megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános vitára való alkalmasságának
megtárgyalása (T/1804. szám)

Rátérnénk a 2. napirendi pontunkra, és amennyiben a feljegyzések igazak, akkor nagy
tisztelettel köszöntöm dr. Eiselt György urat, a Belügyminisztérium szabályozási és
koordinációs helyettes államtitkárát - üdvözlöm, államtitkár úr - és Fógel Regina asszonyt, a
nemzetközi szerződések osztályának vezetőjét. Engedjék meg, hogy azzal a tiszteletteljes
kéréssel forduljak önökhöz, hogy a nemzetközi szerződéseket, amelyek a
Belügyminisztériumot érintik, egyben kérem, hogy terjesszék elénk röviden, hiszen
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képviselőtársaim áttekinthették a nemzetközi szerződéseket. Ezt követően a bizottság kérdez,
illetve döntést hozunk - viszont a döntést tényleg külön-külön kell meghoznunk.

Kérem, hogy akkor röviden foglalják össze a T/1803. számú törvényjavaslatot a
Magyar Köztársaság kormánya és a Moldovai Köztársaság kormánya között a jogellenesen
tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről, illetve
hasonló témakörben az 1804. számú törvényjavaslatot a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a személyek szabad
mozgásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről. Kérem, ezt egyben foglalják össze, és akkor
képviselőtársaimmal külön fogunk ezekről szavazni.

Önöké a szó!

Dr. Eiselt György előterjesztése

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Megpróbálok nagyon rövid lenni. Az első előterjesztés, illetve a 2. napirendi pontban lévő

törvényjavaslat egy technikai jellegű előterjesztés, tekintettel arra, hogy a hatályban lévő

törvényt csak törvénnyel tudjuk hatályon kívül helyezni.
Illetve tájékoztatom a bizottságot, hogy a tárgykörben az Európai Unió egy

keretmegállapodást kötött korábban a Moldovai Köztársasággal, az azzal kapcsolatos
végrehajtási felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság idén tavasszal megkötötte a régi
nevén toloncegyezményt, és annak a kihirdetésére vár a kormányrendelet, de addig a
kormányrendeletet nem lehet kihirdetni, míg a jelenleg hatályos törvény hatályon kívül
helyezésre nem kerül.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdés, vélemény,
hozzáfűznivaló van-e a törvényjavaslathoz. (Senki sem jelentkezik.)

Határozathozatalok

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/1803. számú
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.)

Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.
A T/1804. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását ki támogatja? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak. További szép napot kívánunk!
Van lehetőségünk előadó állítására ezekben a kérdésekben. Kérdezem

képviselőtársaimat, van-e érdeklődés, hogy a bizottság véleményét, ezt az egybehangzó
véleményt elmondják az Országgyűlésben. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs rá
jelentkező... (Csenger-Zalán Zsolt jelentkezik.) Van? (Csenger-Zalán Zsolt: Akkor
vállalkozom rá! - Dr. Vejkey Imre jelzésére:) Csenger-Zalán Zsolt, a másikra pedig Vejkey
Imre képviselőtársunk jelentkezett, tehát ők az 1803., 1804. számú törvényjavaslatok
bizottsági előadói.

Ki támogatja képviselőtársainkat ebben a megmérettetésben? (Derültség. - Szavazás.)
Köszönöm szépen.

Egyhangúlag támogattuk képviselőtársainkat.
Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk és a türelmüket is.

A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő
állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának
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kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános vitára való
alkalmasságának megtárgyalása (T/1809. szám)

A 4. napirendi pontban a Washingtonban, 1973. március 3-án elfogadott, a
veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény
módosításának kihirdetéséről szóló T/1809. számú törvényjavaslat általános vitája. Az
előterjesztő a Vidékfejlesztési Minisztérium, és ha jó a feljegyzésünk, akkor a minisztérium
képviseletében köszöntöm dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat és Kőrösi
Levente szakmai tanácsadó urat.

Kérünk egy rövid előterjesztést, és ezt követően bizottságunk dönt a
törvényjavaslatnak az általános vitára való alkalmasságáról.

Dr. Andréka Tamás előterjesztése

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény 1973-ban jött létre, akkor huszonhat ország
aláírásával jött létre, jelenleg 175 részes fele van.

A megállapodáshoz Magyarország 1985-ben csatlakozott. Magyarország három
vonatkozásban érintett az egyezmény kapcsán. Egyrészt tranzitútvonalként érintve vagyunk
az Európai Unió más országaiban található felvevőpiacok vonatkozásában. Másrészt maga a
Magyar Köztársaság is egyre nagyobb mértékben tekinthető felvevőpiacnak az egyezmény
hatálya alá tartozó állat- és növényfajok, illetve a belőlük készült termékek vonatkozásában.
Harmadrészt pedig számunkra a legfontosabb vonatkozás, hogy hazánkban is jelentős
számban élnek olyan növény-, illetve állatfajok, amelyek az egyezmény védelme alá
tartoznak, például ilyen többek között: a mérsékelt övi orchideák, a hóvirág, a tokfélék, a
rákosi vipera, a túzok, illetve valamennyi ragadozó madárfaj.

Az egyezmény legutóbbi módosítására idén márciusban került sor a katari Dohában.
Ennek a magyar jogrendbe történő átültetését hajtja végre a jelen törvényjavaslat, amely
módosítja az egyezmény 1., 2., illetve 3. függelékét.

ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztést. Ha jól értelmezem, akkor ez a törvény
kifejezetten a nagyfejű hóvirágokat védi. Ez nagyon fontos dolog, hiszen szoktunk különböző
illegális kereskedésekről híreket hallani és bejátszásokat kapni. Sok esetben ez az állatok
pusztulásával is együtt jár, ami okán, én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos törvényjavaslat.
Horváth János képviselő úr!

Kérdések, észrevételek

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, a kormány részéről az előterjesztés
persze, alaposan végiggondolt. Nekem mégis eszembe jut az, hogy cserkészkoromban úgy
mentünk kirándulni, hogy jó a cserkész dolga, és szedjünk kék ibolyát a zöld nyakkendőnkre,
anyukának, a nagymamának pedig vigyünk haza egy hóvirágot. Mostantól fogva ez
törvénytelen lesz? Vagy milyen súlyos büntetés jár érte?

Nem is kérek én erre választ, csak azt kívántam, hogy a jegyzőkönyvben jegyeztessék
meg, hogy azért ezeknek a nemzetközi egyezményeknek a szimbolikus jellege és az
alkalmazása lehet, hogy generációkat fog igénybe venni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ibolyaszedéssel kapcsolatban nekem is vannak
fiatalkori élményeim. Az egyik rockzenekarnak volt egy száma, amit nem akarok szó szerint
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ideidézni, de más megközelítésben szólt az ibolyaszedésről. (Derültség.) Nagy Gábor Tamás
képviselőtársam!

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Én csak arra
szeretnék visszakérdezni, hogy ha most jól értettem, és nem sikkadt el a figyelmem, akkor
2010 márciusában módosították ezt a nemzetközi egyezményt. Mi a módosítás lényege? Mert
csak azt említette, hogy ez mennyiben érinti Magyarországot is. Mi ennek a most kihirdetett
módosításnak a lényege? Ez számomra nem derült most ki.

KŐRÖSI LEVENTE szakmai tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium): A jelenlegi
módosítás az egyezményfüggelékek útján működik. Tehát három függelékben sorolja fel
azokat a fajokat, amik a hatálya alá tartoznak, azok veszélyeztetettsége alapján.

A konferencián ezeknek a függelékeknek a módosításáról döntöttek. Összesen 42
ilyen módosító javaslat érkezett, erről döntöttek a részes felek, és ezeket a módosításokat kell
a hazai jogrendbe átültetni.

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Kőszegi Zoltán jelentkezik.) Elindult a hozzászólások
menete. Emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy még sok szavaznivalónk van hátra.

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem is a gyerekkori élményeim
jutnak eszembe. Ahol én felnőttem, illetve születtem, az a rákosi vipera egyik élőhelye.

És nagyon érdekes, nem szakbizottságban vagyunk, csak szeretném én is elmondani,
hogy milyen ellentmondások vannak. Most ezen a területen, az Ócsai Tájvédelmi Körzetben a
vizes élővilágot próbálják meg megmenteni vízvisszatartással, és ezzel gyakorlatilag a rákosi
vipera élőhelyét szorítják vissza. Tehát itt a különböző szakterületek és a szakemberek
ellentmondásba kerülnek egymással. A rákosi vipera élőhelye egyébként ma Magyarországon
többek között a Felső-Homokhátság, Dabas környéke, és ott pont a kettő találkozik, tehát a
vizes élőhelyek és a Felső-Homokhátság - az első a tavasodás következménye. Ez nagyon
érdekes. Nem vagyunk szakbizottságban, csak mi magunk tapasztaljuk azt, hogy valamit
védenek, de egy nemzetközi egyezményben védett faj ellen tesznek közben. Jó lenne, hogyha
a szakemberek ebben egyeztetnének. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ezt a külügyi
bizottság ülésén mondtam el.

Határozathozatal

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, újra tanultunk valamit! Ez egy ilyen bizottság,
univerzálisak vagyunk, tehát minden belefér a tevékenységi körünkbe.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a törvényjavaslatot. (Szavazás.)
A bizottság egyhangúlag támogatta. Állíthatunk előadót, akár a nagy érdeklődésre való

tekintettel is.

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én vállalom.

Bizottsági előadó kijelölése

ELNÖK: Nagy Gábor Tamás alelnök úr vállalja. Nem is gondoltam, hogy ilyen
aktivitást vált ki a dolog, és csak a hóvirágoktól indultunk el. (Dr. Horváth János:
Jelentkeztem! - Közbeszólások: Persze, János bácsi! - Dr. Nagy Gábor Tamás: Átengedem! -
Szabó Vilmos: Támogatjuk.) Nagy Gábor Tamás képviselőtársam átadta a lehetőséget, ezt
természetesnek is veszem, és köszönjük szépen, képviselő úr.
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Tehát akkor ki támogatja Horváth János képviselőtársunkat a bizottság nevében.
(Szavazás.)

Köszönjük szépen, egyhangúlag támogatta a bizottság. Nagyon szépen köszönjük,
hogy itt voltak nálunk és türelemmel voltak. Köszönjük szépen. További szép napot
kívánunk!

Rátérünk az ötödik napirendi pontunkra, de mielőtt ezt megtennénk, engedjék meg,
mivel szavazni is fogunk, hogy tájékoztassam önöket a bizottsági helyettesítésekről,
bejelentve a jegyzőkönyv számára is ezeket: Szabó Vilmos képviselőtársunk helyettesíti
Kovács László alelnök urat; Gyöngyösi képviselő úr helyettesíti Szávay képviselőtársunkat.

A Bethlen Gábor Alapról szóló T/1811. számú törvényjavaslat módosító
javaslatainak megvitatása

Az ötödik napirendi pontunkban a Bethlen Gábor Alapról szóló T/1811. számú
törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokról döntünk. A kiosztott ajánlási tervezet
szerint haladunk. Az ajánlási pontokról egyesével szavazunk, továbbá az Emberi jogi
bizottság által benyújtott módosító javaslatról is szavaznunk kell. Ennek a száma: 1811/24.
számú módosító javaslat. Ennél a napirendi pontunknál köszöntöm Ulicsák Szilárd miniszteri
biztos urat.

Engedjék meg képviselőtársaim, mielőtt még elszélednének, hogy egy rövid
tájékoztatást adjak arról is, hogy a hatodik napirendi pontunkat, az „Egyebek”-et csak azért
hoznám előre, mert szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a következő ülésünk 15-én
lenne 13 órakor. Az ülésen az Információs Hivatal fog tájékoztatást adni számunkra az
aktuális külpolitikai ügyekről. Azért szeretném most hangsúlyozottan tájékoztatni a
bizottságot, hogy a bizottsági tagokon kívül csak olyan szakértők lehetnek jelen, akik
rendelkeznek „C” típusú nemzetbiztonsági vizsgálattal, a titokra való tekintettel. Ezt
előzetesként el szerettem volna mondani, hogy ez nehogy kimaradjon a tájékoztatásból, és
hogy elkerüljük az esetleges „kik vehetnek részt, kik nem vehetnek részt a bizottsági ülésen”
című polémiát, és hogy ettől megvédjem a titkárságunkat, illetve saját magunkat.

Most visszatérnénk a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslathoz. Módosító
javaslatokat Kovács László, Szabó Vilmos, Harangozó Gábor, Dorosz Dávid, Szávay István
és Zagyva György is beadott. Kérdezem őket előzetesen, hogy kívánnak-e hozzászólni az
egyes módosító javaslatokhoz.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Most egyelőre nem, csak a reakciókra reagálnék.

ELNÖK: Most nem. Csak azért, hogy ha ott tartunk, akkor tudjam, hogy szót is adjak
az előterjesztőknek.

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Szeretnék majd Szávay István módosító
javaslataihoz hozzászólni, mert ő nincs itt.

ELNÖK: Ez természetes dolog. Tehát akkor maradjunk abban, hogy aszerint
haladunk, hogy olvasom az ajánlási pontokat, az előterjesztő nevében hozzászólásokra van
mód, majd a kormány álláspontjának ismertetését követően szavazunk. Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Csak azért szólok generálisan, mert
akkor külön-külön nem kívánnék hozzátenni semmit.

A módosítók megfelelnek az előző bizottsági ülésünkön az általános vitára való
alkalmasságnál jelzett álláspontunknak, kifejtett véleményünknek, illetve a parlament ülésén
az általános vitában elmondottaknak. Ehhez illeszkedve fogalmaztuk meg őket, részben
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külön, részben pedig az LMP képviselőivel együtt. Tehát külön-külön nem kívánnánk
részletesen megindokolni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor az ajánlási sorban fogunk haladni.
Az 1. ajánlási pontban Szávay képviselő úr módosító javaslata, a T/1811/15. számú

javaslat. Zagyva képviselő úr? (Zagyva György Gyula jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem
kíván hozzászólni. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja.
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Így egyharmadot sem kapott...
(Konzultál a bizottság munkatársaival.) Megkapta? Akkor bizottság nem támogatja, elnézést,
csak most matematika következik.

A 2. ajánlási számon Pálffy képviselőtársunk módosító javaslata, a T/1811/23.
számon. Kérdezem az előterjesztőt.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Ki támogatja képviselőtársaim közül? (Szavazás.)
A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm.

A 3. ajánlási számon Szávay képviselő úr 1811/16. számú módosító javaslata.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. (Kőszegi Zoltán: Én tartózkodtam!) 13 nem és 1
tartózkodás. Tehát 6 igen, 13 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta,
egyharmadot kapott.

A 4. ajánlási számon Szabó Vilmos és képviselőtársai, illetve Dorosz Dávid és Mile
Lajos képviselő urak T/1811/11/1. számú és 1811/14/1. számú módosító javaslatai.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Elnök Úr! Egy ügyrendi észrevételem van.
Bocsánatot kérek, de a korábbiaknál 6 támogatás volt és 14 nem. Akkor egyharmadot sem
kapott.

ELNÖK: A 6 az egyharmad.

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): 14+6 az 20. A 20-nak a 6 az nem az
egyharmada, az kevesebb, mint az egyharmada, nagy tisztelettel, és ez mind a kettőre igaz.
20-nak az egyharmada 7. Ahhoz 7-et kell kapni, hogy meglegyen az egyharmad, nem?
(Potápi Árpád: 18-nak az egyharmada 6! - Közbeszólások.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Némi matematikai visszaemlékezés...

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Bocsánatot kérek! Egyharmadnál többet kell
kapni. 20-nak az egyharmada az 6,66, annál többet kell kapni, az 7. Tehát nem kapta meg az
egyharmadot.
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ELNÖK: Akkor tehát, tisztelt bizottság, a jegyzőkönyv számára: ahol 6 igen szavazat
volt a módosító javaslatoknál, ott egyharmadot sem kapott, és eszerint fogunk továbbhaladni.

Nem idézném föl a képviselőtársaimnak, hogy milyen volt a matematika érettségim,
de nem vagyok rá büszke. (Kőszegi Zoltán: De te jól mondtad először, elnök úr!) Igen, az én
számításom úgy hirtelenjében osztás-szorzásban ehhez közelített, de én bíztam a
kollégáimban. De ez nem minősíti a kollégáimat, jogi végzettség esetében ez felmentés is a
matematika alól.

Tisztelt Képviselőtársaim! Akkor folytassuk a 4. ajánlási számon lévő módosító
javaslattal.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Egyharmadot sem kapott.

Az 5. ajánlási számon Szabó Vilmos, Kovács László, Harangozó Gábor, valamint
Dorosz Dávid és Mile Lajos képviselő urak javaslata a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdésének
módosítására az 1811/11/2., illetve az 1811/14/2. számú módosító javaslatokban. Kormány?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A tisztelt bizottságot kérdezem: Ki
támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem
kapott.

A 6. ajánlási számon Dorosz Dávid és Mile képviselő urak T/1811/13. számú
módosító javaslata. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. (Dr. Dorosz Dávid: Kérdeznék!) Dorosz képviselő úr!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Egy indoklást nagyon szívesen meghallgatnék, főleg
hogy az összeg emelését miért nem támogatják ennek tekintetében.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Természetesen. Az indoklás nagyon egyszerű:
a jövő évi költségvetésben nincs erre forrás előirányozva, és ezt nem tudjuk módosítani. Tehát
mi megigényeltük korábban az NGM-től ezt a kétmilliárdot, az NGM nem tudta biztosítani,
így kénytelenek vagyunk a törvényben valami olyan alapszámot beírni, ami tartható is a
költségvetésben, és ez az egymilliárd forint. Tudniillik az alapnak a pályázati úton kiosztható
része 1,235 milliárd forint, ez belefér ebbe a keretbe. Csak emiatt, hogy a jogszabályoknak
meg tudjunk felelni.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): De akkor tervezik a későbbi években valamilyen
szintű emelését.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Ha lehetséges, persze.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Jó, értem. Tehát tárcaharcok. Köszönöm szépen.
(Kőszegi Zoltán: Az egész összeg emelését tervezzük.)
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztő nem támogatta. Kérdezem
képviselőtársaimat, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott.

A 7. ajánlási számon Szabó, Kovács, Harangozó, Dorosz és Mile Lajos
képviselőtársaink T/1811/11/3. számú és T/1811/14/3. számú módosító javaslatai.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja.
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott.

A 8. ajánlási számon ugyanez a csapat - elnézést, hogy így mondom (Derültség.) -, a
T/1811/11/4. számú, és az 1811/14/4. számú módosító javaslatok.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Képviselőtársaim! Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem. Tehát egyharmadot sem kapott.

A 9. ajánlási számon Szávay képviselő úr T/1811/17. számú módosító javaslata.
Hozzáfűznivaló? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Ki támogatja képviselőtársaim közül?
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1
tartózkodással a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem kapott.

A 10. ajánlási számon Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor képviselő
urak, nem csapatba állva, módosítást nyújtottak be T/1811/11/5. számon. Kérdezem az
előterjesztőt.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a
módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás?
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Tehát 3 igen, 14 nem, 3 tartózkodás mellett a bizottság nem
támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 11. ajánlási számon Dorosz Dávid és Mile képviselő urak T/1811/14/5. számú
módosító javaslata. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a javaslatot.
(Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem szavazat. Egyharmadot
sem kapott a javaslat.

12. ajánlási számon Szávay István 1811/18. számú módosító javaslata. Kérdezem az
előterjesztőt.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a javaslatot.
(Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Ki tartózkodik?
(Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott a javaslat.

A 13. ajánlási pontban Szávay István 1811/19. számú módosító javaslata. Az
előterjesztőt kérdezem.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a javaslatot.
(Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. Egyharmadot
sem kapott a javaslat.

A 14. ajánlási pontban szintén Szávay képviselő úr 1811/21. számú módosító
javaslata. Az előterjesztőt kérdezem.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő ezt egy olyan pontosításnak
tartja, amit támogat.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatta Szávay képviselő úr módosító javaslatát.

A 15. pontban Szávay István és Zagyva György képviselő urak az 1811/22. számú
módosító javaslatot nyújtották be. Zagyva képviselő úr!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ez a módosító javaslat arról szól, hogy a
törvényjavaslatban az van benne, hogy nem lehet a kollégium tagja politikai párt, vagy
közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet tisztségviselője. Nekünk ez a közvetlen
politikai tevékenységet folytató tisztségviselő nem eléggé nyerte el a tetszésünket, mert ez
olyan tág fogalom szerintünk, hogy ez azért módosításra szorulna.

Mi abban szeretnénk módosítani, hogy olyan szervezet tisztségviselője, amely
parlamenti, tartományi vagy európai uniós választáson jelöltet állított. Mert például egy
erdélyi kérdésben mondjuk Erdélyben számtalan olyan civil szervezet van, amelyik mondjuk
az autonómia kérdésében megszólal. Az akkor politika, vagy nem politika? Tehát kerüljük el
ezeket a vitákat, mert már mi is számtalanszor kerültünk olyan helyzetekbe, hogy mondjuk
egy adott minisztérium, vagy akár csak egy iskola vezetése úgy értékelte, hogy mondjuk egy
adott tárgynak a képviselete mondjuk politikai tevékenység, holott szerintünk az a politikai
tevékenység, hogyha választáson indulunk.

És mondjuk vannak olyan szervezetek, amelyek indultak választáson mondjuk
Erdélyben, a Felvidéken, azok akkor ne pályázhassanak, ne kapjanak támogatást ebből az
alapból, de aki mondjuk az autonómiát felvállalja mondjuk a kommunikációban, az hadd
kapjon, mert elméletileg erről szólna szerintünk a civil szervezetek támogatása. És az egy
nagyon gumiszabály, hogy akkor kit fognak politikusnak vagy politikai szervezetnek
tekinteni, és kit nem. Tehát szerintem ez a módosító javaslat így egyértelművé tenné ezt.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Értem, képviselő úr. Ha már így részletezi, akkor az önkormányzati
választások azért kimaradtak. (Zagyva György Gyula: Önkormányzati tartományi!) Az nem
önkormányzati, de ez csak egy megjegyzés volt, képviselő úr.

Kérdezem az előterjesztőt.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztőnek annyi a véleménye ezzel
kapcsolatban, hogy nagyjából ez a megfogalmazás él már 20 éve a határon túli magyarok
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támogatása kapcsán, mert valóban egy gumiszabályról van szó, de nagyon nehéz az egész
világ magyarságát ebbe valamilyen formában beleszuszakolni.

És itt most nem csak a környező országokra gondolok. A képviselő úr Erdélyt
említette, de ha mondjuk Ausztriában egy szervezet el akar indulni egy tartományi
választáson, lehet, hogy esélye sincs, de bepróbálkozik azért, hátha be tud juttatni egy
képviselőt az adott tartományba. Akkor nem kellene őt egyértelműen politikai szervezetnek
determinálni, mert ugyanakkor mondjuk egy grazi magyar iskola fenntartásában meghatározó
szerepet lát el, és utána nem is folytat politikai tevékenységet, csak azt az egy főt állította.
Vagy az amerikai magyarság tekintetében, vagy egyéb helyeken viszont a jogszabályban,
tehát magában a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényben van egy olyan rész, hogy
amennyiben kétség merül fel egy adott szervezet kapcsán, hogy politikai tevékenységet
folytat-e vagy sem, akkor a szervezet felügyeletét ellátó 3 tagú bizottság döntést hoz, és
vállalja is ezt a döntését e tekintetben. Tehát mi így próbáljuk meg kivédeni azt, hogy valóban
direkt politikai tevékenységet ne támogassunk ebből az alapból, hanem tényleg csak a civil
szférát.

ELNÖK: Zagyva képviselő úr!

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Hát pontosan ezért nincs benne egyébként az
önkormányzati választás, mert az egy olyan helyi érdekképviselet, ami pontosan lehetővé
teszi a civil szervezeteknek, hogy beleszóljanak valamilyen szinten a helyi politikába, de
mégse az országos politikába folyjanak bele.

Viszont ez engem nem annyira győzött meg. Teljesen értjük egymást egyébként, hogy
miről van szó, csak ez a szabályozás mégis olyan szinten gumi lesz, hogy túl nagy lehetőséget
ad arra, hogy ha valaki nem tetszik, akkor ráfogjuk, hogy politikai tevékenységet folytat,
amikor a nyilatkozataiból az derül ki, vagy azt fogja leszűrni a 3 tagú bizottság, és nem lesz
jogorvoslati lehetőség.

És akármennyire egyetértünk majd ezzel a 3 emberrel, meg tiszteljük a
munkásságukat, de azért mondjuk 3 ember kezébe adni 10-20 éve működő szervezeteknek
mondjuk a támogatását, úgy, hogy ha ez valakinek nem tetszik, hogy miben mit nyilatkozott,
mondjuk egy kérdésben, akkor majd azt fogja mondani, hogy ennél ez politikai volt, hogy
mondjuk az autonómiát zászlóra tűzte annál a szervezetnél, vagy nem volt az. Tehát engem
még mindig nem győzött meg. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Csenger-Zalán képviselő úr!

CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm. Én úgy látom, hogy itt a kollégiumi
tagságról van szó, és nem a támogatásról, ezt csak hozzáteszem.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem lehet a kollégium tagja. (Zagyva György Gyula: A
nem lehet a kollégium tagja, ez azért összefügg a támogatással!) Köszönjük szépen, képviselő
úr.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Elnézést, olyan értelemben talán nem függ
össze, hogy pont a kollégium tagjai nem részesülhetnek támogatásban, tehát maguknak ne
osszanak támogatást. És politikai párt vagy szervezet se üljön be a kollégiumba.

ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): De adott kérdésben véleményük lesz, meg
lehet is, gondolom, nyilván azért lesznek ott.
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ELNÖK: Erről szól a módosító javaslat. Kormány?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a javaslatot.
(Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem szavazat. Egyharmadot
sem kapott a javaslat.

A 16. ajánlási pontban Szávay képviselő úr a T/1811/20. számú módosító javaslatot
nyújtotta be.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő ezt támogatja, olyan
pontosításnak tekinti, ami segíti a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.)A
bizottság egyhangúlag támogatta a képviselő úr módosító javaslatát.

A 17. ajánlási pontban Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó Gábor
képviselőtársaink az 1811/6. számú módosító javaslatot adták be.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja
a javaslatot. (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem szavazat. A
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott a javaslat.

A 18. ajánlási pontban Szabó Vilmos, Kovács László és Harangozó képviselőtársaink
a T/1811/7. számú módosító javaslatot nyújtották be. Kérdezem az előterjesztőt.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Köszönjük a kodifikációs pontosítást,
támogatjuk ezt a javaslatot.

ELNÖK: Az előterjesztő egyetért. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a
javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.

A 19. ajánlási számon ugyanez a hármas, Szabó, Kovács és Harangozó
képviselőtársaim az 1811/11/6. számú módosító javaslatot nyújtották be. Kérdezem az
előterjesztőt.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot: Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 20. ajánlási számon Dorosz és Mile képviselő urak a 1811/14/6. számú módosító
javaslatot nyújtották be. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
17 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 21. ajánlási számon Szabó, Kovács és Harangozó képviselőtársaink az 1811/11/7.
számú módosító javaslatot nyújtották be.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja.
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3
tartózkodás. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 22. ajánlási számon Dorosz és Mile képviselő urak az 1811/14/7. számú módosító
javaslatot nyújtották be. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 23. ajánlási számon Szabó, Kovács és Harangozó képviselőtársaink a T/1811/11/8.
számú módosító javaslatot adták be. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaim? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 24. ajánlási számon Dorosz és Mile képviselő urak a T/1811/12. számú módosító
javaslatot nyújtották be.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatjuk.

ELNÖK: Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
17 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 25. ajánlási számon Dorosz és Mile képviselő urak a T/1811/14/8. számú módosító
javaslatot nyújtották be.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 26. ajánlási számon Szabó, Kovács és Harangozó képviselő urak a T/1811/11/9.
számú módosító javaslatot nyújtották be.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
17 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 27. ajánlási számon Dorosz és Mile képviselő urak T/1811/14/9. számon nyújtottak
be módosító javaslatot.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 28. ajánlási számon Szabó, Kovács és Harangozó képviselő urak a T/1811/11/10.
számú módosító javaslatot nyújtották be.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja.
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. A bizottság nem támogatja,
egyharmadot sem kapott.

A 29. ajánlási számon Dorosz és Mile képviselő urak a T/1811/14/10. számon
nyújtottak be módosító javaslatot. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 igennel és 16 nemmel a bizottság
nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 30. ajánlási számon Szabó, Kovács, Harangozó képviselő urak a T/1811/8/1. számú
módosító javaslatot nyújtották be. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 6 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 31. ajánlási számon Szabó, Kovács és Harangozó képviselő urak a T/1811/9/1.
számú módosító javaslatot nyújtották be. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
14 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 32. ajánlási számon Szabó, Kovács és Harangozó képviselő urak a T/1811/9/2.
számú módosító javaslatot nyújtották be. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Nem támogatja.

ELNÖK: Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
14 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 33. ajánlási számon Szabó, Kovács és Harangozó képviselő urak a T/1811/8/2.
számú módosító javaslatot nyújtották be. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
14 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 34. ajánlási számon Szabó, Kovács és Harangozó képviselőtársaink a T/1811/9/3.
számú módosító javaslatot nyújtották be. Előterjesztő?

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
14 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

A 35. ajánlási számon - és bízom benne, ez az utolsó - Szabó, Kovács és Harangozó
képviselőtársaink az 1811/10. számú módosító javaslatot nyújtották be.



- 28 -

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Ezt támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Bizottság! Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot.

És van egy még egy módosító javaslatunk, amelyet az emberi jogi, kisebbségi, civil-
és vallásügyi bizottság nyújtott be, a T/1811/24. számú módosító javaslatot. Kérdezem az
előterjesztőt.

ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos: Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja.
(Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? Tehát 17 igennel és 3
tartózkodással a bizottság támogatta a módosító javaslatot.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy szavaztunk-e minden módosító javaslatról az
önök ismeretei szerint. (Senki sem jelentkezik.)

Nagyon szépen köszönjük, ezzel ezt a napirendi pontunkat is lezárjuk. A miniszteri
biztos úrnak köszönjük a jelenlétet és a türelmet, további szép napot kívánok!

És még egyszer emlékeztetőül: tehát 15-én 13 órakor tartanánk bizottsági ülést, ahol
az Információs Hivatal a meghívottunk, zárt ülés lesz, és kérem, hogy csak olyan szakértők
vegyenek részt a bizottság tagjain kívül, akik rendelkeznek megfelelő átvilágítással.

Tisztelt Bizottság! Akkor az egyebek között más kérdés, óhaj-sóhaj, felvetés? (Senki
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a mai bizottsági ülésen való
részvételt… (Jelzésre:) Vejkey úr!

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Elnök Úr! Nekem 14-én 10 órára be volt írva egy
külügyi bizottsági ülés.

ELNÖK: 14-ére?

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Igen, igen.

ELNÖK: Kedden. Igen, valamikor volt erről szó. Viszont 15-e lesz azért is, mert
lesznek esetleg olyan módosító javaslatok, amelyek minket is érintenek. A részletes vita
kedden fog lezárulni, és ezért a szerdai napon tudunk csak szavazni a bizottsági módosítókról,
és ezért 15-ére tettük át a bizottsági ülésünket. Bízom benne, hogy minél többen leszünk jelen
ezen a bizottsági ülésen, jó a téma, illetve adott esetben szavazunk módosító javaslatokról a
költségvetéssel kapcsolatban, ami a bizottságunkat érinti.

Amennyiben tényleg nincs további kérdés, vélemény, észrevétel, a jegyzőkönyv
számára is nyilvánvalóvá teszem, hogy az ülésünket bezártuk, berekesztettük. Köszönjük
szépen a türelmet és a kitartást. További szép napot kívánunk mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Farkas Cecília és Madarász Mária


