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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó megállapodás 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/3084. szám) 

(Általános vita)  

 

2. A Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-

én létrejött egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ 

kiváltságairól és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én 

létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről 

(T/3086. szám)  

(Általános vita)  

 

3.  Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Vona Gábor (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Kiss Norbert jogi főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)   
 

Megjelentek  
 
Dr. Orbán Zsolt szakértő (Belügyminisztérium Európai Együttműködési 
Főosztály) 
Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes referens (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat! A jelenléti ív alapján úgy látom, hogy bizottságunk 
határozatképes. A helyettesítések rendjéről: jómagam helyettesítem Nagy Gábor Tamás 
alelnök urat, és így a bizottságunk határozatképes.  

Az írásban elküldött napirendi pontok alapján kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, 
hogy ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy bizottságunk 
egyhangúlag támogatta. 

A mai napirendünkben a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről, T/3084. számon, 
általános vitára való bocsátását kell megszavaznunk, illetve a 2. napirendi pontunk a Délkelet-
európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-én létrejött egyezmény, 
valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeiről szóló, 
Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat, T/3086. számon, illetve az egyebek.  

Az elnök tájékoztatója 

Még mielőtt napirendi pontjainkhoz hozzákezdenénk, az elsőhöz, engedjék meg, hogy 
tájékoztassam a tisztelt bizottságot arról, hogy a szlovák külügyi bizottság elfogadta az 
együttes ülésünkre szóló meghívást, illetve az időpontot. Ennek az időpontja, ennek a 
találkozónak az időpontja június 8-án lenne, várhatóan 10 órai kezdéssel. A részletekről a 
későbbiekben kapnak képviselőtársaim tájékoztatást. Én mindenkit biztatok arra, hogy ezen a 
találkozón vegyenek részt.  

Illetve körbeadunk majd egy anyagot, amelyben a Külügyminisztérium arról tájékoztat 
bennünket, hogy az ENSZ BT-tagság melletti támogatás, érdekérvényesítés keretében ENSZ 
állandó képviselők egy csoportjával nyílik tárgyalási lehetőség június 15-én. Kérem, hogy a 
téma fontossága miatt minél többen vegyenek részt ezen a találkozón. Előreláthatóan ekkor a 
bizottság elnökségével, ha minden igaz, akkor éppen Bukarestben fogunk tartózkodni, de én 
kérem a bizottságunk tagjait, illetve az Európa tanácsi delegációnkat, hogy ebben a munkában 
aktívabban vegyenek részt, amennyiben módjukban áll. 

A Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános vitára való 
alkalmasságának megtárgyalása 

Térjünk rá 1. napirendi pontunkra, a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot 
létrehozó megállapodás kihirdetéséről szóló T/3084. számú törvényjavaslatra. Tisztelettel 
köszöntöm Kiss Norbert főosztályvezető urat, és, ha nálam jól szerepel, akkor Szabó Ágnest 
is köszönthetem a Vidékfejlesztési Minisztériumból. Kérnék egy nagyon rövid összefoglalást 
a törvényjavaslathoz, ezt követően képviselőtársaink kérdéseket fogalmazhatnak meg. Illetve 
a mai napon lesz ennek az általános vitája ennek a törvényjavaslatnak, előadót állíthatunk - 
kérem képviselőtársaimat, hogy gondolják végig, hogy ki az, aki a mai napon felszólalna 
néhány mondat erejéig a bizottsági álláspont ismertetésének érdekében. 

Öné a szó, főosztályvezető úr! 
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Dr. Kiss Norbert összefoglalója 

DR. KISS NORBERT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Röviden ismertetném a Nemzetközi Mezőgazdasági 
Fejlesztési Alapról, hogy mi is ez a szervezet, illetőleg mi a legfontosabb feladata. 

Ez a Fejlesztési Alap az ENSZ szakosított szerve, 1977-ben jött létre a ’74-es 
világélelmezési konferencia ajánlása nyomán. Jelenleg 166 tagállama van ennek az alapnak. 
Ennek az alapnak az alapokmánya az a megállapodás, amelyik a törvényjavaslatban is 
szerepel. A törvényjavaslat ezen megállapodás kihirdetéséről szól, a törvényjavaslat 
tartalmazza a hivatalos angol nyelvű szöveget és annak a hiteles fordítását. (Kovács László és 
Szabó Vilmos megérkeznek a bizottság ülésére.) 

Az alap feladatairól röviden. Az alap elsőrendű feladata a fejlődő országokban a 
mezőgazdaság és a vidék fejlődésének az előmozdítása. Három stratégiai alapelve van az 
alapnak, ezek a kapacitásbővítés, a természeti és technológiai erőforrásokhoz való hozzáférés 
javítása, illetőleg a pénzügyi forrásokhoz, illetőleg a piachoz jutás elősegítése.  

Az alap a kormányokkal, tehát a tagállamok kormányaival együttműködve dolgoz ki 
és finanszíroz mezőgazdasági fejlesztési programokat. Ennek elsőrendű eszközei a hosszú 
távú kedvezményes kamatozású hitelek, bizonyos kivételes esetekben és korlátozott körben 
van vissza nem térítendő kölcsön nyújtására is lehetőség. Ezeknek a programoknak a nagy 
része a kisgazdaságokat, a kistermelőket támogatja. Nagyjából ez lenne az alap feladata. 

Még annyit jegyeznék meg, hogy egy szövegpontosítás került benyújtásra, ugyanis az 
angol nyelvű szövegben a 2. számú függelék 3. részében a 25. pont után kimaradt egy alcím, a 
b) alcím, ennek a pontosítása megtörtént már.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

kérdés, vélemény van-e. (Senki sem jelentkezik.) 

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/3084. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Ki vállalná ennek az álláspontnak az ismertetését a mai plenáris ülésünkön? (Jelzésre:) 
Kalmár képviselő úr jelentkezik. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Kalmár képviselő urat ebben a 
munkájában. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag támogatta önt, 
képviselő úr. 

Nagyon szépen köszönjük. További szép napot kívánok! (A napirendi pont 
tárgyalására meghívott vendégek távoznak az ülésről.) 

A Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-
én létrejött egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól 
és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános vitára való 
alkalmasságának megtárgyalása 

Térjünk rá a 2. napirendi pontunkra, a Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló 
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/3086. számú törvényjavaslatra. Ehhez a napirendi ponthoz 
köszöntöm Eiselt György helyettes államtitkár urat és Orbán Zsolt szakértő urat a 
Belügyminisztériumból. Önöké a szó! Kérünk egy rövid összefoglalót erről a 
törvényjavaslatról, ezt követően képviselőtársaim kérdéseket és véleményeket 
fogalmazhatnak meg. 
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Dr. Eiselt György összefoglalója 

DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az országhatárokon átnyúló szervezett bűnözés visszaszorítására vonatkozó 
délkelet-európai együttműködés alapjai ’99-re vezethetők vissza, ekkor született meg a 
délkelet-európai együttműködési kezdeményezésről szóló egyezmény, angolul rövidítve a 
SECI. Ezen 13 tagország vett részt. Megalakulását követően mintegy három-négy évvel 
kezdeményezték a tagországok, hogy a formális együttműködésből tovább kéne lépni a 
konkrét együttműködési formákba, és így került sor 2009. december 9-én a Délkelet-európai 
Rendészeti Központról szóló egyezmény aláírására, illetve 2010. november 24-én egy 
jegyzőkönyv aláírására. Ezzel, az egyezmény, illetve a jegyzőkönyv kihirdetésével ez a 
szervezet, ez a Rendészeti Központ minden olyan jogosítvánnyal rendelkezne, jogi 
személyiséggel, illetve jogosítvánnyal, mint a többi hasonló, nemzetközi bűnügyi 
együttműködés területén lévő szervezet. 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak találja és fogadja el. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 

kérdés, vélemény az elhangzottakhoz van-e. (Senki sem jelentkezik.) 

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/3086. számú 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Nagyon szépen köszönjük, államtitkár úr és tanácsadó úr. (A napirendi pont 
tárgyalására meghívottak távoznak az ülésről.) 

Előadót kellene állítanunk. Kérdezem, hogy ki vállalja ennek a napirendi pontnak az 
ismertetését a mai plenáris ülésen. (Jelzésre:) Csenger-Zalán képviselő úr jelentkezett. 

Ki támogatja a képviselő urat ebben a feladatában? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönjük szépen. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az egyebek. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
engedjék meg, képviselőtársaim, hogy két-három mondatban összefoglaljam azt, hogy múlt 
héten a házelnök úr örményországi és georgiai utazáson vett részt, az első részben, az örmény 
úton magam is részt tudtam venni. Csak egy rövid tájékoztató arról, hogy mindkét helyszínen 
a legmagasabb szintekkel sikerült találkozni, nagyon komoly találkozók voltak, én úgy érzem. 
Ez az utazás maga azért volt időszerű, mert már három-négy éve volt meghívása a 
házelnöknek, és ezelőtt két évvel Szili Katalin házelnök asszony csak az út első felének tudott 
eleget tenni - itt, ebben a térségben fontos az, hogy mind a három országban nagyjából 
egyenlő módon történjenek a találkozók. Ennek az akkor megkezdett útnak volt még egy 
hátralévő része, ami Tbiliszit és Jerevánt kellett hogy érintse, ennek a meghívásnak tett eleget 
a házelnök úr.  

Azt kell mondjam, hogy véleményem szerint egy nagyon sikeres út volt, különösen 
azért is, mert az ottaniak számára nagyon fontos volt az, hogy Magyarország mint az Európai 
Unió soros elnöksége képviseletében is utazott a házelnök úr. Másrészt pedig azért volt 
fontos, mert a Keleti Partnerség a magyar elnökség számára is egy kiemelt feladatkör, illetve 
kiemelt prioritás. Én úgy gondolom, hogy ennek apropóján politikailag, illetve több más 
szempontból is gyümölcsöző és hasznos ez az út, bár a georgiai részről, a tbiliszi látogatásról 
még nincs túl sok információnk, de én úgy gondolom, hogy az előzetes programterv alapján 
az is kiemelkedő és magas színvonalú találkozókat jelentett, illetve a legmagasabb állami 
vezetőkkel lehetett találkozni. Ráadásul ez azért is fontos, hiszen Szaakasvili elnök úr, ha jól 
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tudom, akkor a héten látogat Magyarországra, és itt folytat majd tárgyalásokat a köztársasági 
elnökkel, a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel, tehát itt is lesz egy nagyon aktív 
eszmecsere a térség helyzetéről, a régió helyzetéről.  

A holnapi ülésünk 10 órakor kezdődne, ahol az Információs Hivatalnak az elmúlt évi 
tevékenységéről hallgatnánk meg egy összefoglalót, alapvetően kiélezve a magyar külpolitika 
aktuális kérdéseiről, tehát az elmúlt néhány hónap aktuális kérdéseit emelnénk ki. Ez 10 
órakor lesz holnap, és zárt ülés keretében hallgatnánk meg a főigazgató urat, illetve az egyes 
kérdésekkel kapcsolatos szakértőket. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy más kérdés, vélemény van-e az egyebek között. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, bizottsági ülésünket bezárom, és további szép 
napot kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


