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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Külügyi bizottságának 
2011. november 7-én, hétfőn, 12 óra 10 perckor  

az Országház főemelet 55. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                           
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában 
megtalálható. 
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Napirendi javaslat 
 
 
1. A közép-európai légiforgalmi szolgálatokról szóló (CEATS) megállapodások 

felmondásáról rendelkező CEATS felmondási megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/4787. számú törvényjavaslat általános vitája  

 
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  
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 

Vargha Tamás (Fidesz) Tilki Attilának (Fidesz)  
Dr. Braun Márton (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Mihalovics Péter (Fidesz) dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig Kalmár Ferenc Andrásnak 
(KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről   
Hozzászóló 
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

Megjelent 
Kiss Attila (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdjük az ülésünket. A helyettesítésekre való tekintettel - Daher Pierre 
képviselőtársunk helyettesíti Mihalovics Pétert - bár képviselőtársunk most éppen kint van -, 
Pintér képviselő úr Braun Mártont, Tilki Attila Vargha Tamást és Kalmár Ferenc 
képviselőtársunk Vejkey Imrét - megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

Az írásban elküldött napirendi pontok szerint egy napirendi pontunk van. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy a napirendhez kiegészítenivaló, vélemény, hozzáfűznivaló van-e. 
(Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

A közép-európai légiforgalmi szolgálatokról szóló (CEATS) megállapodások 
felmondásáról rendelkező CEATS felmondási megállapodás kihirdetéséről szóló T/4787. 
számú törvényjavaslat általános vitája  

Első napirendi pontunkban a közép-európai légiforgalmi szolgálatokról szóló 
megállapodás felmondásáról rendelkező felmondási megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/4787. számú törvényjavaslat általános vitáját folytatjuk le. Ehhez a napirendi pontunkhoz 
nagy tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból Völner Pál államtitkár urat 
és munkatársát, ha jó az információm, Kiss Attila közigazgatási tanácsadó urat. (Kiss Attila 
bólint.) Köszöntöm önöket.  

Államtitkár úr, egy rövid összefoglalót kérnénk. Ezt követően képviselőtársaim 
kérdéseket tehetnek föl. 

Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. A 193/2005-ös kormányrendelet hirdette ki a közép-európai légiforgalmi 
szolgálatokról szóló egyezményt. Az Unió egységes európai égboltról szóló 
jogszabálycsomagja időközben szükségessé tette, hogy a funkcionális légtérblokkokat a 
tagállamok kialakítsák. 

Ennek az egyezménynek az aláírása május 5-én megtörtént, és a 2011. évi LXV. 
törvénnyel kihirdetésre is került. Mivel itt törvényi szintű jogalkotás történt, ezért a korábbi 
kormányrendeletet csak törvénnyel lehet hatályon kívül helyezni. Ezért vagyunk itt, a tisztelt 
bizottság előtt, és kérjük a támogatásukat. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
kérdés van-e. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, szavazzunk arról, hogy a T/4787. törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását támogatja-e a bizottság. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak is, hogy előterjesztette. (Kovács László 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

Bizottsági előadó kijelölése 

Előadót kell állítanunk. Gruber képviselő úr, mivel a légiforgalmi szolgálatokról szóló 
törvényjavaslat van előttünk, lelkesen jelentkezett.  
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Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Gruber képviselő urat ebben a 
feladatában. (Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. (Dr. Vejkey Imre megérkezik a 
bizottság ülésére.) 

Egyebek 

Rátérnénk a második napirendi pontunkra, az „Egyebek”-re. Tájékoztatom a tisztelt 
bizottságot, hogy a holnap reggel 8 óra 30 perckor kezdődő ülésünkön tárgyaljuk a 
bizottságunk feladatkörébe tartozó költségvetési módosító javaslatokat. Kérem a bizottság 
tagjait, hogy jöjjenek el, hiszen szavaznunk kell a módosító javaslatokról. Ennek a bizottsági 
forgatókönyvét a titkárságunk elkészítette. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek a 
bizottságunkat érintik, kiválogatta, és a táblázatot a hétvégén kiküldte önöknek e-mail-ben.  

A holnapi itteni bizottsági ülésünket követően lehetőségünk van az Információs 
Hivatalba látogatást tenni, méghozzá a XVII. kaputól indulnánk a költségvetési módosítók 
szavazása után, egy kis technikai szünetet követően. Tehát fél tíz fele tervezzük az indulást a 
XVII. kaputól, busszal. A más egyéni érkezési módokat pedig kérem, hogy jelezzék a 
titkárságnak, hogy ők is tudják ezt egyeztetni.  

Ezen kívül arról is tájékoztatnám a tisztelt bizottságot, hogy november 24-én 
Magyarországon lesz az olasz szenátus külügyi bizottságának az elnöke, Lamberto Dini úr, 
akit volt szerencsém meghívni, és ő el is fogadta a meghívásomat. November 24-én 15 órakor 
kerülne sor a külügyi bizottsággal közös találkozóra, ahova nagy tisztelettel várom a bizottság 
tagjait. 

Az „Egyebek” között egy harmadik témáról szeretnék még tájékoztatást adni. Tudom 
azt, hogy a bizottságban ebben a kérdésben konszenzus van, és magát a napirendi pontot 
Horváth Jánosnak hívják (Derültség.). Engedd meg, János bátyám, hogy bizottságunk 
nevében a 90. születésnapod alkalmából nagyon nagy tisztelettel köszöntsünk, és jó 
egészséget, további sok-sok sikerben, erőben, egészségben gazdag életet kívánjunk a 
bizottság és a parlament Doyenjének - ez nem összekeverendő a Don Juannal. (Derültség.) 
János bátyánk esetében nem tudjuk, ez pontosan hogy is van, de hogy a Ház Doyenje, ez 
természetes dolog, az életkora miatt is.  

Van egy régi mondás, hogy a kor nem érdem, hanem állapot, de János bátyám is 
bizonyíték arra, hogy aki így tud és ilyen intenzitással, aktivitással 90 évet is leélni, abban 
nagyon-nagyon sok érdem is van. És én kívánom János bátyámnak, hogy továbbra is ilyen jó 
erőben, aktivitásban vegyen részt a munkánkban, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm őt. Ezt 
meg szeretnénk erősíteni egy kis pezsgővel. (Közbeszólások: Éljen! – Taps.)  

Kovács alelnök úr. 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Hogy a másik oldal is szólhasson, 

én azt kívánom, hogy egyszer majd a magyar parlamentben mind a két oldalon csupa Horváth 
János üljön - most nem a nevére, hanem a személyiségére, a mentalitására, a politikai 
kultúrájára gondolok. Sokkal kevesebb lenne az indulat, és sokkal több lenne a szakmaiság. 
Ennyit akartam mondani. Köszönöm. (Taps.) 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Alelnök Úr! Képviselőtársaim! 

Barátaim! Hálát adok a jó barátoknak azért, hogy jó barátok, és a munkatársaknak azért, hogy 
munkatársuk lehetek. A kedves szavakat értettem és az üzenetet értem. Olyan sokat jelent ez, 
olyan jó!  

Hallottatok engem beszédeket mondani sokszor, most ez nem az az alkalom. 
(Derültség.) De ha kicsit, vagy nagyon is magabiztosan hallanám, mint ahogy hallom, 
hallgatom az üzeneteket, szavakat - köszönöm -, akkor magabiztosan azt kérem: hallgassuk 
egymást továbbra is, ti engem, én benneteket, és alkossuk együtt azt, ami ránk bízatott.  
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És a következő mondatban nagyon erős és következetes vagyok: annál szebb dolog 
nincs, mint dolgozni olyan témákon, amiknek látszata van, és azt gondolni, hogy amit mi 
teszünk, annak van értelme. Tennivalóink vannak és tesszük.  

Köszönöm, hogy ezt együtt tehetjük, és megköszönöm, hogy ilyen módon 
emlékeztethetjük egymást arra, hogy mi mindenben összetartozunk. Akkor is, ha 
különbözőképpen látjuk, akkor is, ha egyféleképpen látjuk. Hogy van az az Illyés Gyula-vers? 
Egy sor valahol: mert ha kell, tótágast állok, de akkor is az az igaz, ahogy én látom a világot. 
(Derültség.) Ezzel Illyés Gyula nem közösített ki senkit sem a magyar nemzetből vagy 
társadalomból. Gyulának volt nézete a világról, és szerintem, még ha tótágast kell állni, akkor 
is ragaszkodom az enyémhez, és mindnyájan ragaszkodjunk ahhoz, hogyan látjuk a világot, a 
magyar világot, mert abból lesz aztán az a magyar világ, amit az a nemzet elvár tőlünk, 
amelyik idekötött bennünket. Köszönöm a köszöntést. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc) 
 
 
 

 

 Balla Mihály   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 

 
 


