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Napirendi javaslat  
 

1. A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás 

kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/3292. szám)  

(Általános vita)   

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Braun Márton (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Vona Gábor (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Ertsey Katalin (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel határozatképes: Szabó 
képviselő úr helyettesíti Kovács László alelnök urat. 

Egyetlen napirendi pontunk van az „egyebek” mellett: a Közép-európai Funkcionális 
Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló T/3292. számú 
törvényjavaslatnak az általános vitára bocsátása. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja 
a napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendet. 

A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/3292. szám); általános 
vita 

A napirendi ponthoz nagy tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumból Völner Pál államtitkár urat és kollégáit. Megadom államtitkár úrnak a szót. 

Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. A funkcionális légtérblokkról szóló nemzetközi egyezmény létrehozását, 
illetve a szerződés aláírását az tette szükségessé, hogy túlságosan felparcellázottak a légterek 
a nemzeti határok miatt itt a térségben, és az egységes európai égbolt kialakítása felé is egy 
fontos mérföldkövet értünk ezzel el. Szeretnénk, ha ezzel mind a késések, mind pedig adott 
esetben a balesetveszélyes szituációk kialakulása csökkenne. 

Szakmailag teljes mértékben az uniós irányelveknek megfelelő egyezmény került 
aláírásra. Ehhez kérjük a bizottság támogatását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kérdés, 

vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.)  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/3292. számú 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Előadót is kell állítanunk. Gruber képviselő úr jelezte, hogy szívesen vállalná a mai 
általános vita és határozathozatal során a bizottság álláspontját elmondani. Ki támogatja 
ebben képviselő urat? (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez is egyhangú. Akkor képviselő úr lesz 
a bizottságunk előadója a mai plenáris ülésen. 

Köszönjük szépen, államtitkár úr, hogy velünk voltak. 

Egyebek 

Az „egyebek” között engedjék meg, képviselőtársaim, hogy röviden tájékoztassam 
önöket arról, hogy a következő bizottsági ülésünkre a holnapi napon kerül sor 10 órakor, és a 
napirendünk elsősorban nagykövetjelöltek meghallgatása lesz, zárt ülés keretében. 

Engedjék meg, hogy néhány mondatban tájékoztassam a tisztelt bizottságot arról, hogy 
a múlt héten a bizottság elnöksége, Nagy Gábor Tamás, Gyöngyösi Márton alelnök urakkal – 
egyedül Kovács László alelnöktársunk mondta le röviddel az utazás előtt a részvételt – 
Moszkvában találkoztunk a Külügyminisztérium helyettes vezetőjével, Tyitov úrral, illetve a 
partnerbizottságunkkal Koszacsov elnök úr vezetésével, valamint az Európai Unió helyi 
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misszióvezetőjével volt megbeszélésünk, illetve egy vacsora keretében Oroszországban 
működő különböző kül- és biztonságpolitikai intézeteknél dolgozó vezetőkkel találkoztunk. 
Nagyon nyitott és őszinte találkozó volt. Persze vannak nyitott és adott esetben vitatott 
kérdések is, de én azt láttam, hogy az orosz fél részéről és a magunk részéről is törekedtünk 
arra, hogy az álláspontjaink az esetlegesen vitatott kérdésekben is közeledjenek. A vitatott 
kérdések közül az egyik, amit nem is feszegettünk: a Malévvel kapcsolatos ügyek 
tisztázásában megegyeztünk, hogy ezt bízzuk azokra, akik át is látják ezt, és fel tudják tárni a 
problémákat. A másik pedig, amiről igazából szó volt, azok a különböző együttműködési 
formák, amelyek elsősorban gazdasági érdekek kölcsönös tükröztetése volt.  

Azt láttam, hogy valóban komoly partnerként tudtunk tárgyalni különböző 
kérdésekről. S amennyiben igénylik, egyrészt Íjgyártó István nagykövet úr közreműködésével 
el fog készülni egy rövid összefoglaló tájékoztató erről az útról a fontossága miatt, és akit 
érdekel, természetesen írásban is meg fogja kapni ezt a részletes összefoglalót és tájékoztatót. 

Van-e kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Nagyon szépen köszönöm. 
A bizottsági ülésünket bezártnak tekintem. Holnap 10 órakor kezdjük a nagykövetek 

meghallgatásával a következő bizottsági ülésünket. 
Köszönöm szépen. További szép napot! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 12 perc)  
  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


