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Napirendi javaslat 

 
 
1. Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló szerződés és kiegészítő 

dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges 
felfüggesztéséről szóló T/4979. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

 
2. 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  
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) 
Dr. Nagy Andor (KDNP) 
Ertsey Katalin (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 

Vargha Tamás (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz) 
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP) 
Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz) 
Mihalovics Péter (Fidesz) dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP) 
 

Meghívottak részéről  
 
Hozzászóló 
  
Sztáray Péter helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) 



 5 

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

 

Elnöki megnyitó 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kérem, hogy kezdjük el a mai munkánkat. Ahhoz, hogy a határozatképességet 
megállapítsam, helyettesítéseket kell bejelentenem: Daher Pierre képviselőtársunk Mihalovics 
Pétert, Pintér László képviselő úr Vargha Tamás képviselőtársunkat, Vejkey Imre Braun 
Márton képviselőtársunkat, Szabó Vilmos képviselő úr Harangozó Gábor képviselőtársunkat, 
Nagy Andor képviselőtársunk pedig Gruber Attila képviselő urat helyettesíti. Megállapítom, 
hogy a bizottságunk határozatképes.  

A tisztelt bizottsági tagok megkapták a mai napirendünket. Egy napirendi pontunk 
van, illetve az egyebek. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban megküldött 
napirendhez van-e kiegészítés, hozzáfűznivaló. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja.  

Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkr ől szóló szerződés és kiegészítő 
dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges 
felfüggesztéséről szóló T/4979. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Az első napirendi pontunk az európai hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződés 
és kiegészítő dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges 
felfüggesztéséről szóló T/4979. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátása. Ehhez 
a napirendi pontunkhoz tisztelettel köszöntöm Sztáray Péter helyettes államtitkár urat, és meg 
is adnám az államtitkár úrnak a szót, hogy röviden egészítse ki ezt a javaslatot, és ezt 
követően a képviselőtársaim kérdéseket tehetnek fel.  

Öné a szó, államtitkár úr, és egyben természetesen nagy tisztelettel köszöntöm, de ezt 
már a folyosón megtettem, csak a jegyzőkönyv számára is köszöntöm az államtitkár urat. 
Parancsoljon! 

Sztáray Péter hozzászólása 

SZTÁRAY PÉTER helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a hagyományos fegyveres erőkről 
szóló szerződéssel kapcsolatos előterjesztésről röviden szólhatok. 

Az köztudott, hogy ez a szerződés 1990-ben az egyik legfontosabb nemzetközi jogi 
instrumentuma volt a kialakuló európai helyzetnek, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a 
biztonság és a stabilitás erősödjön a kontinensen. A CFE-szerződés - ahogy rövidíteni szoktuk 
a nevét - elsődleges célja az, hogy öt területen meghatározott hagyományos fegyveres 
eszközök tekintetében korlátozza, illetve csökkentse az Európában rendelkezésre álló 
eszközmennyiséget, és a szerződés hosszú ideig jól működött. Sajnos 2007 decemberében az 
Orosz Föderáció felfüggesztette a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségei egy részének a 
teljesítését, ennek a lényege az, hogy 2007 óta nem osztanak meg információt a szerződésben 
előírtak szerint, illetve nem fogadnak és nem hajtanak végre ellenőrzéseket a szerződés 
keretén belül.  

A többi szerződő fél ezt követően is ugyanúgy teljesítette a kötelességeit az elmúlt 
négy évben, viszont tárgyalások folytak akár a NATO és Oroszország között, akár az 
Amerikai Egyesült Államok, illetve az Orosz Föderáció között annak érdekében, hogy hogyan 
lehetne túljutni ezen a befagyott helyzeten. A tárgyalások nem vezettek eredményre, és ezért 
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idén ősszel a NATO-ban az a konszenzus alakult ki, hogy ez az egyoldalú helyzet nem 
tartható fenn, emiatt a velünk szövetséges országokkal együtt mindannyian elhatároztuk, hogy 
hasonló jellegű, korlátozott, de - hangsúlyozom - arányos felfüggesztést fogunk bevezetni. A 
szerződésben magában egyébként a felfüggesztés mint intézmény nem szerepel, tehát ez egy 
válaszlépés, amit kényszerből hívunk felfüggesztésnek, de a tartalmát tekintve valóban erről 
szól.  

Amit még szeretnék elmondani, az az, hogy ez a felfüggesztés az éves 
adatszolgáltatásoknak a felfüggesztésére vonatkozik, illetve a bejelentések és a helyszíni 
ellenőrzések felfüggesztését is jelenti. A szövetség tagjai összehangoltan lépnek fel a 
kérdésben, holnap az EBESZ-ben lesz egy ülés, az Egyesített Konzultatív Csoportban, és ott 
születik meg a döntés, illetve a bejelentések ott fognak elhangzani, ezért volt indokolt az, 
hogy rendkívüli eljárás keretében kerüljön az Országgyűlés napirendjére a törvényjavaslat. 
Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslatban foglaltakat fogadja el.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-

e kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/4979. számú törvényjavaslat általános 
vitára való bocsátását. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Tehát a bizottság támogatja.  

Előadót kell állítanunk. (Jelzésre:) Csenger-Zalán képviselő úr jelentkezett. Ki 
támogatja a képviselő urat? (Szavazás.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Kívánnak kisebbségi 
előadót állítani? (Jelzésre:) Amennyiben nem, köszönjük szépen, akkor Csenger-Zalán 
képviselő úr vállalta, hogy elmondja a bizottság véleményét, ez késő este várható. Nagyon 
szépen köszönjük, az államtitkár úrnak is köszönjük szépen a mai napirendi pontunkon való 
részvételt. (Jelzésre:) Jelzi, hogy valamit még hozzá szeretne fűzni. 

 
SZTÁRAY PÉTER helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Egy dolgot szeretnék 

kérdezni, azt, hogy pontosan milyen eljárás várható, mikor várható döntés, mert ezt meg kell 
osztanunk az EBESZ-képviseletünkkel Bécsben, hogy megfelelőképpen tudjanak eljárni. 
Ugyanis amíg nincs meg az Országgyűlés döntése, addig csak egy politikai bejelentést tudunk 
tenni. 

 
ELNÖK: Az én ismereteim szerint, remélem, hogy jót mondok, késő este - ez rossz hír 

a képviselőknek -, az utolsó napirendi pontban lesz szavazás róla, tehát a mai nappal, elvileg a 
késő esti órákban meglesz az eredmény. (Közbeszólás: A szavazással együtt!) Köszönjük 
szépen, hogy itt volt a kollégáival. További szép napot kívánunk önnek! 

Egyebek 

Rátérnénk a második napirendi pontunkra, az egyebekre. Technikai dolgokkal 
kezdeném. Holnap 9 órakor kezdődik a bizottsági ülésünk, Dél-Amerika, kiemelten Brazília 
és Argentína témakörével fogunk foglalkozni, ezért is tettük 9 órára, és kérem, hogy minél 
többen vegyünk részt ezen már reggeltől. Egyrészt a napirendet el kell fogadnunk, másrészt 
pedig szakértői összefoglalóval, előadással kezdenénk, ezt követően lenne a politikai rész, 
tehát az első részben kifejezetten szakmai országelemzést hallgathatunk meg, és ezt követően 
térünk majd rá a politikai kérdésekre az üggyel kapcsolatban.  

24-én 15 órakor találkozunk, az én meghívásomra Magyarországra érkezik az olasz 
szenátus külügyi bizottságának elnöke, Dini elnök úr, és 15 órakor lesz egy hivatalos 
találkozónk vele itt a bizottságnál - kérem azt, hogy aki tud, az jöjjön el és vegyen részt ezen a 
találkozón. Azt hiszem, fontos lenne egy nagyon prominens, nagy tapasztalatú embertől 
meghallgatni azt, hogy ő hogyan látja az európai helyzetet, illetve hogyan látja 
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Olaszországban a jelenlegi politikai helyzetet. (Dr. Horváth János jelentkezik.) Horváth elnök 
úr jelentkezett. Tessék! 

Hozzászólások 

Dr. Horváth János hozzászólása 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Bejelentem a bizottságnak, talán illik 
ezt, hogy nyolc- vagy tíznapos amerikai útra készülök, részben az Interparlamentáris Unió és 
az Egyesült Nemzetek évi szokásos gyűlése lesz, utána pedig Washingtonba megyek, ahol a 
kongresszus, a törvényhozás különböző szerveivel találkozom. Hadd kérjem tréfásan, 
zárójelben: kívánjatok nekem jó utat. (Derültség. - Közbeszólások: Jó utat!)  

 
ELNÖK: Nagyon jó utat kívánunk. Miután a 90. születésnapodon elmondtad, hogy 

neked tíz évre van teendőd, úgy látszik, a tíz évnek az első feladatát most ezzel el is kezded, 
hogy az Egyesült Államokba utazol. Nagyon jó utazást és jó tárgyalásokat kívánunk neked! 

Ertsey képviselő asszony, mivel két héttel ezelőtt zajlott az „Északi Modell” 
nemzetközi konferencia, ha van kedve hozzá, egy-két mondatban foglalja össze az ott 
tapasztaltakat, mert ez egy nagyon fontos konferencia volt.  

Ertsey Katalin hozzászólása 

ERTSEY KATALIN (LMP): Nagy örömmel, köszönöm, elnök úr. Egy páran ott is 
voltak a bizottság tagjai közül, köztük az elnök úr is.  

Ez az IPU skandináv tagozatának a szervezésében volt, Ékes Ilona alelnök asszonnyal 
még tavaly, nem sokkal az új parlament összeülése után kitaláltuk azt, hogy nézzük meg, 
mitől működnek ezek az északi gazdaságok, ha már egy ilyen bizottságunk van, amelyben 
több ország képviselteti magát, és „Északi Modell” címmel egy konferenciasorozatot 
terveztünk. Ennek az első alkalma november 9-én volt a felsőházban, és ezúton is szeretném 
megköszönni mind a Ház-vezetés, mind az IPU segítségét. 200-250 közötti résztvevő volt, az 
akadémiai szektorból, kormányzati résztvevők, civilek, és két fantasztikus előadónk volt: az 
egyik Matlary professzor asszony, aki a volt külügyminiszter-helyettese Norvégiának, most 
egyetemi tanár, illetve Arni Hole, aki a jelenlegi esélyegyenlőségi, gyermekügyi és társadalmi 
befogadásért felelős miniszter Norvégiában, valamint 8 nagykövet volt ott, szinte az összes 
térségi nagykövet a balti országokból is és mások, és fantasztikus sikere volt.  

Egy összefoglalót a kollégáim készítettek, úgyhogy ezt örömmel továbbküldöm, ha 
már megszerkesztettük. Alapvetően a fenntarthatóság kérdéseiről, a helyi demokráciáról és 
nagy hangsúllyal a nők társadalmi esélyegyenlőségéről volt szó, elsősorban arról, hogy ők az 
adófizetői körbe bevonják a nőket, attól tudnak magas adókat szedni és magas szociális 
szolgáltatásokat nyújtani, és a demográfiai mutatókat is - sajnos a térségünkben nem 
tapasztalható módon - magasan tartani, úgyhogy nagyon tanulságos volt. 

Köszönöm a lehetőséget.  

Az elnök hozzászólása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony, hogy ezt megosztotta velünk.  
Két rövid gondolatban összefoglalnám, hogy a bizottságunk elnöksége múlt héten 

szerdán-csütörtökön kétnapos tárgyalássorozatot bonyolított le Dublinban és Londonban - egy 
nap Dublin és egy nap London -, ahol egyrészt a külügyi bizottsági elnökséggel, elnökökkel 
találkoztunk, illetve mindkét helyen az alsó- és a felsőházzal, valamint Dublinban 
találkoztunk a diaszpóraügyekért felelős hivatal vezetőivel, ami nagyon érdekes volt 
számunkra, hiszen tudjuk, hogy az íreknek mennyire fontos a határaikon túl élő írekkel való 
kapcsolattartás.  
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Ezt követően a miniszterelnöki európai uniós főtanácsadóval beszélgettünk az európai 
válságról, illetve azokról a kihívásokról, amelyekkel nemcsak Magyarország, hanem Írország 
is ugyanúgy szembesül, illetve szembesült az elmúlt években - ők is keresik a megoldásokat, 
a válaszokat. Dublinban egy kifejezetten jó vacsorának is a részesei lehettünk a követségen, 
ahol pártpolitikusok, külpolitikai háttérintézmények vezetői, illetve gazdasági szereplők közül 
vettek részt hárman, és kifejezetten jó hangulatú volt, illetve kitűnt az is, hogy mennyire 
hasonlóan látjuk a világ sorát, vagy hogy hogyan próbáljuk alakítani közepes országként a 
pozícióinkat, illetve a lehetőségeinket az Európai Közösségen belül, illetve a világban. 
(Kovács László megérkezik.) 

A londoni tárgyalásokról csak röviden annyit, hogy ott is volt egy nagyon intenzív 
tárgyalási napunk, ahol a Lordok Házának az európai ügyekért felelős bizottsági elnökével, 
Lord Roperrel találkoztunk, és az alsóházban a külügyi bizottság vezetőjével, Ottaway 
képviselő úrral találkoztunk. Illetve találkoztunk még a Nemzetbiztonsági Tanács helyettes 
vezetőjével, amit azért fontos tudni, mert a britek egy éve hozták létre - részben hasonlít, 
részben néhány dologban különbözik - azt a Nemzetbiztonsági Tanácsot, ami például az 
Egyesült Államokban is működik, tehát annak a mintájára, de más feladatokkal, és egy 
általános nemzeti védelmi stratégiai kérdésekkel foglalkozó hivatalként működtetik ezt a 
miniszterelnök, illetve a kormány mellett lévő hivatalt. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos 
és kifejezetten jó tárgyalásaink voltak a két napban. Természetesen erről fog készülni egy 
összefoglaló, és akkor majd a részletekbe is bele lehet tekinteni, lesz rá mód és lehetőség. (Dr. 
Vejkey Imre jelentkezik.) 

Dr. Vejkey Imre hozzászólása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én csak nagyon 
röviden szeretnék arról beszámolni, hogy múlt csütörtökön és pénteken kétnapos ülés volt 
Berlinben Club 27 címen, ezt a Club 27-et Merkel hozta létre, illetve a németek alapították 
néppárti és kereszténydemokrata frakciók részére, és mind a 27 európai tagállam néppárti és 
kereszténydemokrata képviselőit meghívták, illetve minden országból egyet-egyet.  

Ezen két téma volt: az egyik Európa jövője, erről tárgyaltunk, a másik - ami még 
izgalmasabb volt - a migráció kérdése. A migráció kérdésében egy elég erős közös álláspont 
alakult ki, úgy tűnik, ami abba az irányba fog tolódni, hogy a határok elég erős ellenőrzés alá 
fognak kerülni Európában; esetleg úgy lesz kialakítva, hogy bizonyos országok közös 
határokat fognak felállítani. Ennyit szerettem volna elmondani egyelőre. Holnap a napirend 
előtti felszólalásom tárgya ez lesz egyébként.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez részben jó hír, részben kevésbé jó hír, ha 
úgy vesszük.  

Amennyiben nincs több egyebek közötti kiegészítenivaló, köszönöm szépen, hogy 
jelen voltak a bizottsági ülésen, ezzel a bizottsági ülésünket bezárom, és további szép napot, 
jó munkát kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc) 

 

 

 Balla Mihály   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


