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Napirendi javaslat

1. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és
Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő
kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2370. szám) (Általános vita)

2.  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a
közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és
kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk.
szerződésről (T/2421. szám) (Általános vita)

3.  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a
kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló
megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2422. szám)
(Általános vita)

4.  Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita
Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló
törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2423. szám) (Általános vita)

5. Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik
Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési
megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről
szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2371.
szám) (Általános vita)

6. A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való
létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk.
szerződésről (T/2420. szám) (Általános vita)

7.  Egyebek



- 4 -

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
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Szabó Vilmos (MSZP)
Vona Gábor (Jobbik)
Samu Tamás Gergő (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Olajos Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Horváth István főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)

Megjelentek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! A bizottságunk határozatképes, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az előzetesen
megküldött napirendi pontokat támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a
mai napirendet.

Köszöntöm is az első napirendi pontunkhoz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkárát, Völner Pál urat. A minisztérium hatásköréhez két napirendi pontunk tartozik, az
1-es és a 4-es, a nemzetközi vasúti árfuvarozásról szóló T/2370. számú törvényjavaslat, illetve
a T/2423. számú törvényjavaslat az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita
Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás. Gondolom, a bizottság tagjai
egyetértenek abban, hogy államtitkár úrnak akár egyben is lehessen lehetősége ezt a két
napirendi pontot előterjeszteni, és utána külön-külön hoznánk meg a döntéseket az általános
vitához.

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és
Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő
kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2370. szám) (Általános vita)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita
Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló
törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2423. szám) (Általános vita)

A kérésem Völner államtitkár úrhoz az, hogy terjessze röviden szóban elő a két
törvényjavaslatot.

VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr. A nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás eddig is élt a magyar
jogrendszerben, csak a mellékletei eddig kormányrendeleti szinten kerültek meghatározásra,
közvetlen jogokat és kötelezettségeket érint a jogalanyokra vonatkozóan, ezért a nemzetközi
szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény alapján törvényi szintre kell
ezeket is emelni. Lényegében erről szól ez a módosítás, és ezt kellene jóváhagyni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-
e vélemény  a törvényjavaslatokhoz. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem a
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/2370. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatja.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/2423. számú törvényjavaslatot.
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen
államtitkár úrnak is.
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A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a
közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és
kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről
(T/2421. szám) (Általános vita)

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a
kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás
kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2422. szám) (Általános vita)

A második-harmadik napirendi pontunkat is javaslom, hogy tárgyaljuk egyben. Hiszen
mind a kettő a szénhidrogén-, illetve a kőolaj és kőolajkészletekről szóló magyar-horvát
megállapodásnak a törvény erejű kihirdetéséről szólna, méghozzá a T/2421. számú és a
T/2422. számú törvényjavaslat, amelynek a napirendi előadója Olajos Péter helyettes
államtitkár úr, akit nagy tisztelettel köszöntök. Kérem, hogy röviden terjessze elő ezt a két
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzet Fejlesztési Minisztérium): Én is nagy
tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait. A magyar és a horvát miniszterelnök ez évben,
február 8-án aláírt két megállapodást, illetve tulajdonképpen három megállapodásról van szó,
csak az egyiket azért nem terjesztjük ide, mivel jogalkotási kötelezettség keletkezik belőle és
az majd külön érkezik ide, amikor minden anyagot elkészítünk.

Ebből a hármas csomagból, ami a horvát és a magyar miniszterelnök közötti
megállapodás volt február 8-án, kettő érkezik most az önök bizottságához. Az egyik a közös
határ mentén való szénhidrogén-kutatás, illetve ezt követően a kitermelésről szólna ennek a
nemzetközi szerződése.

A másik pedig a kőolaj-készletezésnek, az Európai Unió által megkövetelt 90 napos
kőolaj-készletezésnek a Horvát-, illetve Magyarország közötti együttműködési megállapodás
a témája. Ennek az a lényege, hogy Horvátország még nem EU-tag, de miután tárgyalások
folynak a csatlakozásról, ezért neki is ezt az uniós direktívát be kell tartania, és itt lehetőség
nyílik arra, hogy Magyarországon a meglévő olajkészletező kapacitásokat jobban
kihasználjuk, tehát a horvát fél azt bérelhesse, és itt bértárolást tegyen lehetővé, amit a
jogszabály engedélyez. Ez számunkra szintén egy nagyon előnyös megállapodás lenne. Ezt a
két megállapodást szeretnénk most a bizottság elé terjeszteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy
kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakhoz. (Nincs jelentkező.) Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy ki támogatja a T/2421. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag
támogatta a bizottság.

Ki támogatja a T/2422. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) A bizottság ezeket is
egyhangúlag támogatta. Nagyon szépen köszönöm.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik
Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési
megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/2371. szám) (Általános
vita)

Az 5. napirendi pontunk az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik
Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési
megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési
megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv
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kihirdetéséről szóló T/2371. számú törvényjavaslat általános vitája. Köszöntöm a
Külügyminisztériumból dr. Horváth István főosztályvezető urat, és kérem, hogy röviden
foglalja össze a törvényjavaslatot.

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Jó napot
kívánok, elnök úr. Ez a törvényjavaslat egy jogtechnikai elvű normaalkotás a Magyar
Országgyűlés részéről, az alapmegállapodást, a partnerségi megállapodást a 2008. évi XIII.
törvény hirdette ki, a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv
osztja az alapmegállapodás sorsát, ezért szintén törvényi kihirdetést igényel. Ezt egyébként az
Európai Unió tanácsa tárgyalta le, a kötelezettségvállalás a Magyar Köztársaságra nézve az
uniós tagságunkból ered. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem: kérdés, vélemény az
elhangzottakhoz? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki
támogatja a T/2371. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, hogy velünk volt.

A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való
létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről
(T/2420. szám) (Általános vita)

Rátérünk  a 6. napirendi pontunkra, a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia
nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló,
T/2420. számú törvényjavaslat általános vitájára. Köszöntöm a Belügyminisztériumból dr.
Eiselt György koordinációs és szabályozási helyettes államtitkár urat. Államtitkár úr, kérem,
röviden egészítse ki a törvényjavaslattal kapcsolatos tudásunkat.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid leszek, hiszen a nevében is benne van, hogy mire hozták
létre ezt a nemzetközi szervezetet. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnmegelőzési Hivatala, illetve
az osztrák csalás elleni hivatal közreműködésével azzal, hogy a Magyar Köztársaság alapító
tagként csatlakozik hozzá, ezzel elismeri, hogy hatékonyan közre akar működni a belső
korrupció és a nemzetközi csalások visszaszorításában. Röviden ennyi lenne, ez igenis egy
jelentős körülmény lenne, hiszen gyakorlatilag a Magyar Köztársaságban, akik ezzel
foglalkoznak, rendészeti szervek, illetve civil szervezetek vehetnének részt az akadémia
munkájában és a képzésein.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? Horváth János!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt javasolom, hogy
fejezzük ki azt a kívánságunkat, hogy ez a nemzetközi szervezet alkalmazzon számvevői
tálentumot, amennyiben az csak praktikus és lehetséges. Tehát, ne egyedül jogi és
bűnüldözési személyek és tálentumok vegyenek részt benne, hanem a nemzetközi
tapasztalatok során kialakult számviteli lehetőségek is alkalmazásra kerüljenek. Tudom én
azt, hogy ez már megvan, törvény, itt már csupán kihirdetésről van szó, mégis ebben a
stádiumban is talán kívánatos, hogy kifejeztessék, hogy számunkra, a törvényhozás számára
ez a szempont sose legyen mellőzendő. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értem, az indítvány arról szól, hogy a
törvényjavaslat mellé jegyzőkönyvileg szerepeltessük azt is, hogy ezen az akadémián olyan
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lehetőség is legyen, ahol pénzügyi emberek vennének részt a különböző feladatokban vagy
egyáltalán a képzésben részt vehessenek ennek az akadémiának a működése során. Jól értem?

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): A korrupcióellenes tevékenységről van szó, de a
korrupció jó feltárása, számoknak a megértése.

ELNÖK: Értem képviselő úr. Kérdezem az államtitkár urat, hogy mi a véleménye
ezzel kapcsolatban. Tehát pénzügyi-számviteli szakemberek együttműködése is
kapcsolódhasson ehhez a feladathoz.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Mint a
bevezetőben is jeleztem, az akadémiai képzésen való részvételt mindig a küldő állam
határozza meg, tehát nemcsak rendészeti szerveknek, hanem valamennyi olyan szervnek
rendelkezésére áll, aki ezen a területen dolgozik. Tehát nincs korlátozva, hogy ügyész, bíró,
közgazdász, köztisztviselő vagy hivatásos vegyen részt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel meg is kaptuk a választ a felvetett kérdésre.
Kérdezem a bizottságot, hogy még kérdés, vélemény van-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincs, a jegyzőkönyvünk azzal kiegészül, hogy hangsúlyozottan szerepeljen adott esetben a
pénzügyi és számviteli szakembereknek is a korrupcióellenes képzése. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy ki támogatja a T/2420-as számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A
bizottságunk egyhangúlag támogatta. Nagyon szépen köszönjük államtitkár úr, hogy velünk
töltötte ezt a néhány percet, és további szép napot kívánunk.

Egyebek

A 7. napirendi pontunk az egyebek. Tájékoztatom  a bizottságot, és döntést is kellene
hoznunk, hogy a Külügyi bizottságnak az Elmúlt nyolc év esetleges kormányzati visszaéléseit
vizsgáló albizottságába a Jobbik parlamenti frakciója Szávay István képviselő úr helyett Samu
Tamás Gergő képviselő urat jelöli. Kérdezem a bizottságot, hogy ezzel a személyi döntéssel
egyetért-e. (Szavazás.) 18 igen és 1 tartózkodással a bizottság Samu Tamás Gergő
képviselőtársunkat támogatja ebben a bizottsági feladatában. Gratulálunk ebben képviselő úr.

A következő bizottsági ülésünket várhatóan március 8-án tartanánk 10 órakor, ahol
többek között tájékoztatást fogunk kapni a honosítási eljárással kapcsolatos külképviseleti
tapasztalatokról.

POTÁPI ÁRPÁD (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy ma este
lesz-e döntés bizottsági helyekről. Nekem éppen holnap lesz 11 éve, hogy a Külügyi bizottság
tagja vagyok, tehát ma este jár le ez a 11 év, épp ez a szerencseszámom is, úgyhogy
szeretném közölni a Külügyi bizottsággal, hogy én a bizottsági tagságomról lemondtam, bár
nem tudom, hogy mikor jön ez a parlament elé, de szeretnék az elnök úrnak, alelnök uraknak,
a bizottság többi tagjának jó munkát kívánni a következő időszakban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár most a 11-es szám, nem tudom, mennyire szerencsés
dolog, hogy itt hagyja a bizottságunkat. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, és további jó
munkát kívánunk bizottsági elnökként a Nemzeti összetartozás bizottságának vezetőjeként.
Kőszegi képviselő úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Én ugyan nem mondhatom el ezt magamról, sőt még
11 hónapja sem vagyok ennek a bizottságnak a tagja, és hát sajnos mégis átmegyek egy másik
bizottságba, illetve Potápi úr bizottságában és az Oktatásiban fogok dolgozni, ezért
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lemondtam erről a bizottsági tagságomról. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eddig is
részt vehettem, jó munkát kívánok az egész bizottságnak.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Természetes dolog, hogy a munkánkban vannak közös
pontok, ezután is nagy tisztelettel bármikor elnök urat, képviselőtársaimat a Nemzeti
összetartozás bizottságából nagy tisztelettel várjuk, és amennyiben közös dolgaink vannak,
megpróbáljuk úgy szervezni az ügyeinket, hogy ez látszódjon is.

Amennyiben nincs további, bizottsági ülésünket bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 19 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


