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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

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

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Baun Márton (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)
Potápi Árpád (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) távozása után Szabó Vilmosnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Horváth István főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Schváb Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)

Jelen volt

Dr. Simon Brigitta szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja:12  óra 04 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Elkezdenénk a munkát, megállapítom, hogy a helyettesítésekkel határozatképesek
vagyunk, Pintér képviselő úr helyettesíti Potápi Árpádot, Vejkey képviselőtársunk Braun
Mártont. Így a bizottságunk, amennyiben Gyöngyösi alelnök úr is visszaér, határozatképes
lesz. Köszönöm szépen.

Szeretném, hogyha röviden meg tudnánk tárgyalni az előttünk fekvő napirendeket. Öt
napirendi pontunk van, amelyeket megosztva fogunk tárgyalni. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy támogatja-e a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy
egyhangúlag támogattuk.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti
Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/1924. szám)
(Általános vita)

 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság
közötti átfogó partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló
törv.j. nemzetk. szerződésről (T/1925. szám) (Általános vita)

Az első és második napirendi pontunknak, a T/1924. számú törvényjavaslatnak,
másrészt pedig a T/1925. számú törvényjavaslatnak az előterjesztője a Külügyminisztérium.
Javaslom a bizottságnak, hogy ebben a két napirendi pontot összevontan tárgyaljuk, majd
külön-külön szavaznánk a két törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról. Előre
jelzem a képviselőtársaimnak, hogy mindkét törvényjavaslatnál előadót állítunk. Majd fogom
várni a jelentkezést a képviselőtársaimtól. Nagy tisztelettel köszöntöm a Külügyminisztérium
képviseletében dr. Horváth István főosztályvezető urat. Meg is adnám önnek a szót.

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Hóvári János helyettes államtitkár úr nevében kérek elnézést. Külföldön tárgyal jelen
pillanatban, és azért nem tud a bizottságban megjelenni.

Két nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot nyújtott be a
Külügyminisztérium, az egyik az Európai Unió és tagállamai egyrészről, másrészről a Koreai
Köztársaság közötti keretmegállapodás, illetve az Európai Közösség és tagállamai egyrészről,
másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési
keretmegállapodás kihirdetéséről. Mindkét megállapodásnál az Országgyűlés nemcsak a
kihirdető törvényben felhatalmazást ad, hogy a Magyar Köztársaság nemzetközi
kötelezettséget vállaljon a két szerződés tekintetében, de egyben a szöveget is kihirdeti. A két
megállapodás tartalmát tekintve nagyon hasonló, azoknak a megállapodásoknak a sorába
illeszkedik, amit korábban az Európai Közösségek és most az Európai Unió harmadik
országokkal köt. Úgynevezett vegyes megállapodás mind a kettő. Vegyes megállapodás a
szerződő felek tekintetében is és a tartalmát illetően is, a szerződő felek tekintetében nemcsak
az Európai Közösségek, illetve az Európai Unió, hanem a tagállamok is részesei ennek a
megállapodásnak, ezért a tagállamok jóváhagyására, megerősítésére van szükség.

Két megállapodás azonban tartamában is vegyes megállapodásnak tekinthető, mivel a
két megállapodás az együttműködésnek különböző területeit átfogja. Ezek a területek vagy
közösségi jogi hatáskörbe vagy tagállami hatáskörbe tartoznak. Nyilvánvaló, hogy a politikai
együttműködésről szóló fejezetek tagállami hatáskörbe tartoznak, de más fejezetek is
foglalkoznak ezzel. Az aláírásra a Koreai Köztársaság részéről a 1109/2010-es
kormányhatározat adott felhatalmazást a kormánynak és az aláírást követően elrendelte azt,
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hogy nyújtsuk be a törvénytervezetet, az Indonéz Köztársaság tekintetében pedig az
1182/2009-es kormányhatározat tette ugyanazt.

Kérem a Külügyi bizottságot, hogy a törvénytervezeteket tárgyalásra alkalmassá
nyilvánítsa. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy
van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakhoz. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/1924-e számú törvényjavaslat
általános vitára való alkalmasságát. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
Kérdezem, hogy ki mondaná el előadóként az Országgyűlésben. Kalmár képviselő úr
jelentkezett, a következő Vejkey képviselő úr. Kérdezem, hogy ki támogatja Kalmár
képviselőtársunkat abban, hogy előadója legyen ennek a javaslatnak. (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Egyhangúlag támogatta a bizottság.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a T/1925. számú törvényjavaslat általános vitára
való bocsátását ki támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta. Vejkey képviselő urat, a bizottság nevében mint előadót támogatjuk-e? (Szavazás.)
A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen főosztályvezető
úrnak az előterjesztést.

Az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér
létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről
(T/1942. szám) (Általános vita)

A következő, a harmadik napirendi pontunk következik. Az Európai Unió és
tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás
kihirdetéséről szóló, T/1942. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátása. Az
előterjesztő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és a minisztérium képviseletében köszöntöm
Schváb Zoltán helyettes államtitkár urat és Simon Brigitta szakmai tanácsadót. Meg is adom a
szót államtitkár úrnak.

SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! A Tanács 2009 közepén felhatalmazást adott a Bizottságnak,
hogy átfogó légiközlekedési megállapodási tárgyalásokat folytasson Grúziával. 2010
december elején az Európai Unió tagállamai, valamint Grúzia ideiglenes közös légtér
alkalmazásáról írt alá határozatot, mivel egy ilyen horderejű kérdés a Magyar Köztársaság
külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő nemzetközi szerződésnek minősül, így az
Országgyűlés hatáskörébe tartozna. Korábban Európa és Grúzia kétoldalú bilaterális
légiközlekedési megállapodásokat kötött, azonban ezek a megállapodások csak egy-egy
légifuvarozóra terjedtek ki. Az Európai Bizottság az Open Sky, a nyitott égbolt ügyekben
hozott ítéletei nyomán a piacnyitás szükségessé vált. Azt mindenképpen szeretném
elmondani, hogy pillanatnyilag Magyarország és Grúzia között nincsen közvetlen
menetrendszerinti járat. Ennek a megállapodásnak a nyomán magyar vállalkozók számára
piacnyitási lehetőség lépne föl, hiszen 2008-ban és 2009-ben hivatalosan két légitársaság
jelezte ilyen menetrendszerinti járatra vonatkozó igényét, ami természetesen nem jelenti azt,
hogyha ezt most aláírjuk, akkor holnapután egy légitársaság be fog jelentkezni, de a
piacnyitás a magyar vállalkozók számára lehetőséget hordoz magában.

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség
arra, hogy szorosabb kapcsolatot tudjunk ápolni Grúziával, illetve tény és való, ha jól tudom,
akkor néhány nap vagy hét múlva megy az első szervezett turistacsoport Grúziába a
következő időszakban. Itt nem tudom, hogy nem jelent-e gondot, hogy Grúzia hivatalosan is



- 7 -

kérte a Georgia megnevezést. Ez befolyásolja-e a törvényjavaslatot? Nem, ha jól tudom. János
bátyánk, ebben az ügyben, tessék!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Oda kell figyelnünk, mert az az ország hivatalosan,
ismételten kérte nagykövete útján, magam ottani tartózkodásom során, amikor képviseltem
valamit Magyarországról vagy keleti partnerségben, ismételten felkerült. Tehát ez hivatalos.
Konvenció az, sőt több, mint konvenció, hogy a világban egy országot úgy nevezünk, ahogy
ők azt kérik. Még hozzátartozik az, hogy itt ismételten előkerült, ebben a Külügyi
bizottságban volt, amikor magam kértem a kormány képviselőjét, az akkori külügyi
államtitkár, külügyminisztert, mindig rábólintottunk, vagy valami hasonló. Nos, azt
tanácsolom, hogy ezt vegyük úgy, ahogy ez a nemzetközi protokollban szokásos. Még egy
rövid mondat: örülök, hogy a kormány idehozta ezt, mert hiszen vagyunk, akik ebben a
témában évek óta mozgunk, és úgy látszik, hogy vagy azért vagy más miatt, de eljutottunk
idáig. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottságot, további kérdés,
vélemény? Gyöngyösi alelnök úr!

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon rövid kérdésem lenne,
természetesen nem vitatkozva Horváth János képviselőtársammal, és elismerve annak
fontosságát, hogy minden országot valóban úgy kell nevezni, ahogy ők azt szeretnék, de azért
azt is érdemes megjegyezni, hogy én látok ebben egy kis geopolitikai, meg nagypolitikai –
hogy mondjam? – szándékot is amögött, hogy ezt most így tárgyaljuk, és ebben a formában
tárgyaljuk. Tehát én arra lennék igazából kíváncsi, hogy az orosz kapcsolatainkat ez milyen
módon érinti, hiszen azért tudjuk azt, hogy most az Európai Parlamentben is nagy vitát kavart
az orosz és a grúz félnek a szembenállása és a közelmúltbeli konfliktus tisztázása. A
kereskedelmi kapcsolatokat nagyon fontosnak tartjuk, és azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy
minél több országnak legyen közvetlen kapcsolata Magyarországgal, itt viszont ezek a
kérdések, hogy hogyan nevezzük, hát nekem a georgiai elnevezés egy kicsit ilyen
amerikanizmusnak tűnik, és hahotában törtem ki. (Dr. Horváth János: Amerika nem létezett
2000 évvel ezelőtt, amikor Georgiának nevezték magukat.) Világos, de mi Magyarországon
meg úgy szoktuk meg, hogy Grúzia, tehát nekem ebben van ilyen Amerika-Oroszország
közötti kötélhúzásszerűség. Természetesen támogatjuk az általános vitáját, és azt is, hogy ez a
magyar nemzeti érdek szempontjából nagyon fontos, de kíváncsi lennék, hogy orosz
szemüvegen keresztül ehhez ők hogy viszonyulnak, vagy van-e esetleg valamiféle negatív
reakció ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitottuk ezt a névvitán keresztüli nagypolitikai
szakmai párbeszédünket. Szabó Vilmos képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Én támogatom és támogattam eddig is
a georgiai elnevezést, de itt egy aláírt megállapodásról van szó az Európai Unió és Grúzia
között. Tehát, ha ezt a megállapodást Grúzia aláírta úgy, hogy ő ebben Grúziaként van
megnevezve, akkor nyilván az csak egy másodlagos vita, amit most folytatunk, hogy
egyébként Georgia legyen. De ha nem így, persze, az államtitkár úr majd reagál.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor egy rövid választ erre a felvetett kérdésre.

SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Grúzia
2011. február 8-án ratifikálta a megállapodást. Szerintem ez egy rövid válasz volt. Orosz
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vonalról nincs visszajelzésünk, hogy bármilyen gondjuk lenne vele, de egyébként ez nem is
azt a piacot veszi célba, Grúzia és Magyarország között olyan 25 ezer fős turistaforgalommal
lehet számolni, ez olyan 9 millió eurós forgalom évente. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a
T/1942. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) Egyhangúlag
támogatta a bizottság. Köszönöm szépen. Gruber képviselőtársam jelezte mint fő repülőse a
bizottságnak, hogy ebben a kérdésben elvállalná a bizottsági álláspont ismertetését. Kérdezem
a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta
Gruber képviselőtársunkat. Államtitkár úr és tanácsadó asszonynak tisztelettel köszönjük,
hogy velünk volt, szép napot kívánunk.

A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében
és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló
törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2169. szám) (Általános vita)

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án
kelt Egyezménye kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2206. szám)
(Általános vita)

A következő napirendi pontunkra lépnünk. A 4-5. napirendi pontok előterjesztője a
Belügyminisztérium. A T/2169-es és a T/2206-os számú törvényjavaslatoknak az általános
vitára való bocsátását tárgyaljuk, egyrészről a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság
között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló
Megállapodás kihirdetéséről szól, az 5. napirendi pontunkban pedig az Európa Tanács
terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye
kihirdetéséről. Ehhez nagy tisztelettel köszöntöm Simonné dr. Berta Krisztina európai uniós
és nemzetközi helyettes államtitkár asszonyt és munkatársait, és meg is adnám önnek a szót.

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
Elnök Úr! Képviselő Urak! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a
szerződésről. Ez tulajdonképpen egy sorozatszerződés része, az elmúlt években, akivel
értelme volt, tehát a környező országokkal kötöttünk már hasonló tárgyú és tartalmú
szerződést, a legelsőt 2004-ben Ausztriával, ezt követte Szlovákia, Horvátország. Most a
Bolgár Köztársasággal kötnénk meg ezt az egyezményt. Igazándiból a rendészeti munka
jelentős elősegítése múlik ezen. Valójában, ami jogsegély-területre tartozik, az nem tárgya
ennek a szerződésnek és ugyanúgy az sem, ami a büntető eljárási jog hatálya alá tartozik,
tehát kifejezetten a bűnmegelőzés és a bűnfelderítés során a rendészeti szervek
együttműködési módozatairól szól. Ezek az együttműködési módozatok azonban jelentősen
befolyásolják a tevékenységet. Itt az információcserétől a fedett nyomozó alkalmazásáig az
ellenőrzött szállítások alkalmazásáig közös műveletek létrehozásáról tartalmaz ez a
megállapodás szabályokat, nyilvánvalóan teljesen összhangban mind a két ország az elmúlt
években erre a területre létrehozott kerethatározattal és két határozattal, tehát az uniós
joganyaggal, az adatvédelmi szabályokra tekintettel. Az előbb említett műveletek esetében
nyilvánvalóan mindig pontos szabályozása kell legyen, hogy ki az ügy ura, tehát kinek a
parancsnoksága alatt zajlik, és milyen jogok illetik meg a különböző közös műveletben lévő,
általában a kérő tagállam hivatalos személyét.

Tavaly ugyan hosszabb előkészítés után, de tavaly került aláírásra ez a megállapodás
és most a kihirdetése ügyében vagyok itt, és kérem a támogatásukat.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Kérdezem a
bizottságot, hogy ki támogatja a T/2169. számú törvényjavaslat általános vitára való
bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a T/2206-os számú törvényjavaslat általános
vitára való bocsátását ki támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság.
Köszönöm szépen.

Előadót állíthatunk, elsősorban a 4. napirendi ponthoz, a bolgár nemzetközi szerződés
ma lesz, az 5. pedig a jövő heti ülésen fog sorra kerülni. Kérdezem, hogy ki vállalja a 4.
napirendi pont bizottsági álláspontjának ismertetését. Vargha képviselőtársunk jelentkezett.
Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

A jövő héten sorra kerülő, T/2206-os törvényjavaslathoz van-e jelentkező, aki vállalná
az előadó szerepét? Mihalovics képviselőtársunkat ki támogatja ebben? (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak, hogy velünk volt. További
szép napot kívánok.

Egyebek

Az egyebek között szeretném a bizottságot tájékoztatni arról, hogy holnap 10 órakor
tartanánk bizottsági ülést. Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem volna két egyebek. Egy
kérdés és egy rövid bejelentés. Megalakult most ez a Nemzeti összetartozás bizottság, egy
kicsit sebtiben összehozva, de azért támogattuk természetesen, és ha egy pár szót, ha
hallhatnánk arról, hogy hogyan látja elnök úr, hogyan fognak azok az ügyek, amelyek
kifejezetten a határon túli magyarokat érintik, tárgyalva. Nem látjuk pontosan és erről nem is
volt szó, hogy hogyan lehet ügyeket adott esetben szétválasztani. Józan paraszti ésszel úgy
látjuk, hogy azok a kérdések, amiket ott tárgyalni fogunk, azoknak egy része meg kell hogy
járja a Külügyi bizottságot is, továbbra is. Tehát van-e erre valami elképzelés, hogy mi
mentén lesznek az ügyek osztva vagy adott esetben párhuzamosan tárgyalva? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdést. A december 23-i parlamenti döntés alapján a
Nemzeti összetartozás bizottsága létrejött a parlamentben, ennek elnöke Potápi
képviselőtársunk, és én a Fidesz részéről, illetve az eddig leadott képviselőtársaimat látom,
akik szerepelnek ennek az új bizottságnak a tagnévsorában. Úgy látom, hogy azok az ügyek,
amelyek a határon túli oktatási, nevelési, egészségügyi, Bethlen Gábor nevű Alap
történéssekkel fog foglalkozni, tételesen költségvetési szempontból vagy ennek a munkának,
tevékenységnek, kormányzati munkának, tevékenységnek kormányzati oldalról szóló
ellenőrzését vagy a parlamenti ellenőrzését fogja végezni, én ebben látom elsősorban eddigi
ismereteim alapján ennek a bizottságnak a munkáját. Természetes dolog, hogy a Külügyi
bizottság nem veheti le teljesen a válláról a határon túli magyar ügyeket, részben a honosítási
eljárás következtében nekünk elég fontos feladatunk, hogy ezt a konzuli munkát figyelemmel
kísérjük, másrészt pedig szomszédságpolitikában, Közép-Európa politikában, tengeren túli
ügyekben, úgy gondolom, hogy a határon túli magyarok nélkül vagy a velük való egyeztetés
nélkül igazából álláspontot nehezen tudunk kialakítani. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen
mezsgyén a Külügyi bizottság továbbra is fog foglalkozni a határon túli magyar ügyekkel, de
elsősorban azzal a résszel, ami kifejezetten a nemzeti összetartozásról, illetve arról a
határozatról, amelyet a parlament megalkotott az üggyel kapcsolatban, úgy látom, hogy az ő

feladatuk intenzívebben elsősorban arra fog irányulni, hogy a Bethlen Alap, illetve az
oktatási, nevelési, kulturális, egészségügyi ügyekben figyelemmel kísérjék a határon túli
ügyeket.  Én így látom. Szávay képviselő úr.
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Lenne még egy dolog, itt Zagyva képviselőtársam,
barátom nevében is mi elköszönünk a Külügyi bizottságtól. Örülünk, hogy önökkel, veletek
dolgozhattunk az elmúlt időszakban, én magam a Nemzeti összetartozás bizottságában fogok
tovább dolgozni, Gyula pedig az Emberi jogiban. Úgyhogy a holnapi ülésen mi már nem
vagyunk, amennyiben a parlament ezt megszavazza. Úgyhogy én további jó munkát kívánok
a tisztelt Külügyi bizottságnak, azzal együtt, hogy valószínűleg lesznek további érintkezési
pontok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Jó munkát kívánunk az esti döntést
követően az új bizottsági feladatában, de természetes dolog, hogy mivel a bizottság
nyilvánosan hirdeti az üléseket, és ha esetleg olyan ügyek vannak, amelyek határon túli
magyar ügyekkel foglalkoznak, itt a bizottsági kereteken belül, természetes dolog, hogy nagy
tisztelettel várjuk önöket. Én ezt jeleztem Potápi elnök úrnak is, hogyha lesznek közös témák,
ez természetes dolog, nem szeretném, ha csak a Külügyi bizottság önmagában gondolkodnak
bizonyos kérdésekről. Természetesen szoros kapcsolatot szeretnék Potápi elnök úrral a
határon túli ügyekben egyeztetés terén, illetve a különböző fórumokon való megjelenés
ügyében. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk az új bizottsági tevékenységükhöz.

Amennyiben nincs egyéb felvetés, a mai bizottsági ülésünket bezárom, és holnap 10
órai kezdéssel várom önöket újra.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 29 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


