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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Több képviselőtársunk jelezte, hogy úton van már, pár perc és itt vannak, de úgy 
gondolom, hogy elkezdhetjük az ülést, miután helyettesítésekkel határozatképesek vagyunk. 
Gruber képviselő úr Horváth János képviselőtársunkat, Mihalovics Péter Nagy Andort, Szabó 
Vilmos képviselőtársunk Harangozó Gábort, Vejkey Imre Kalmár Ferencet, jómagam pedig 
Csóti Györgyöt helyettesítem, így a határozatképességünk bőven megvan. 

A napirendi javaslatot írásban megkapták képviselőtársaim. Kérdezem, hogy mai 
napirendünket ki támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a mai napirendet. (Megérkezik 
az ülésre Vona Gábor.) 

Mielőtt az első napirendi pontra rátérnénk, engedjék meg, hogy először is köszöntsem 
Németh Zsolt képviselő urat a Jobbik részéről, aki új bizottsági tagként kezdi el a munkáját a 
Külügyi bizottság berkein belül. Kívánom, hogy érezze jól magát, képviselő úr, és sok sikert 
kívánok a bizottsági munkájához. 

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi meghatalmazottak rendkívüli 
értekezletén aláírt alapokmányának és egyezményének a 2010. évi guadalajarai 
meghatalmazotti értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. 
szerződésről (T/5946. szám) 

Akkor rátérnénk az első napirendi pontunkra: A Nemzetközi Távközlési Egyesület 
1992. évi genfi meghatalmazottak rendkívüli értekezletén aláírt alapokmányának és 
egyezményének a 2010. évi guadalajarai meghatalmazotti értekezletén aláírt módosításának 
kihirdetéséről szóló T/5946. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátásáról kell 
döntenünk.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot… elnézést, államtitkár úr következik. Bocsánat, csak 
ezt a számomra kiejthetetlen szót még próbálom többször átolvasni, hogy valami értelmeset is 
mondjak, de szerintem elegendő lesz, ha csak a törvényjavaslat számát fogom mondani 
ezentúl. Államtitkár úrnak adom meg a szót. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztés az elnök úr által helyesen 
idézett és 2010-ben volt konferencián elfogadott módosítás, amelynek lényege az, hogy a 
különböző okok miatt nehézségekkel küzdő tagországok a Nemzetközi Távközlési 
Egyesülettel szemben fennálló tagdíjfizetési kötelezettségüket 15 százalékkal nem 
csökkenthetik nagyobb mértékben. Ehhez a módosításhoz csatlakozott Magyarország, és 
ennek kihirdetését javasolja a mostani előterjesztés. Köszönöm szépen.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-
e kérdés. (Nincs jelzés.) Nincs. A kiejtési bizonytalanságot az okozta, hogy most az európai 
spanyol vagy a latin-amerikai spanyol szerint ejtsem-e ki. (Derültség.) 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/5946. számú törvényjavaslatot. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen, államtitkár úr, és a türelmét is, hogy várakozott ezért a néhány 
percért. 
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Előadót kell állítanunk, ez már a bizottságnak a döntése. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy ki az, aki vállalná, hogy a bizottságunk álláspontját képviselje a plenárison. 
(Dr. Vejkey Imre jelentkezik.) Vejkey képviselő úr jelentkezett.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Vejkey képviselőtársunkat. (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 

A kazettás lőszerekről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. 
szerződésről (T/5947. szám) 

A második napirendi pontunk a kazettás lőszerekről szóló egyezmény kihirdetéséről 
szóló T/5947. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátása. Itt jelzem, hogy majd 
ebben is előadót kell állítanunk, tehát kérem a tisztelt bizottságot, hogy gondolkodjon el azon, 
hogy ki szeretné ezt majd a bizottság nevében előterjeszteni. 

A Külügyminisztérium részéről pedig nagy tisztelettel köszöntöm Prőhle Gergely 
államtitkár urat és Nagy Zoltán főosztályvezető-helyettes urat. 

Államtitkár úr, kérem, hogy röviden szóban egészítse ki az írásban elküldött 
törvényjavaslatot.  

 
PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy ebben az ügyben egy puszta formalitásról van szó, 
a 2008. december 3-án aláírt egyezmény kihirdetéséről. Itt megtörtént, egy kicsit talán 
váratlan módon az eszközök megsemmisítése is, tehát így aztán a kihirdetés abszolút hiteles 
és szinte szükségszerű. Köszönöm szépen.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-
e kérdés. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 
T/5947. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  
Előadót állíthatunk. Gruber képviselő úr is jelentkezett, de előbb jelentkezett Vargha 

képviselő úr, tehát én megadnám a lehetőséget arra képviselőtársunknak, hogy a bizottság 
véleményét elmondja a plenáris ülésen. Kérdezem tehát, hogy ki támogatja ebben Vargha 
képviselő urat. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen.  

A litván civilek és parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi 
átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben címmel benyújtott határozati javaslat 
(H/5872. szám) 

A lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök 
állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben 
címmel benyújtott határozati javaslat (H/5875. szám) 

A harmadik és negyedik napirendi pontunkban a két határozati javaslatról, a litván és a 
lengyel határozati javaslatokhoz beérkezett módosító javaslatokról kell döntenünk, amelyet 
javaslom, hogy egyben tárgyaljunk, és külön szavazzunk róluk. (Megérkezik az ülésre Kovács 
László.) 

A módosító javaslatok megvitatása 

Kezdem a H/5872. számú határozati javaslattal. Kérdezem, hogy a módosító javaslatot 
beadott képviselők közül valaki kiegészítené-e szóban a módosító javaslatot. Szabó képviselő 
úr! 
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SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Röviden mondanám a három javaslathoz, azt tudniillik, hogy mind a bizottsági vitában, mind 
pedig az általános vitában kifejtett véleményünknek megfelelően fogalmaztuk meg a 
módosító indítványainkat. Ezek láthatók, követhetők, azt gondolom, hogy részletesebben nem 
szükséges, hogy indokoljam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miután úgy kell döntést hoznunk, hogy nem 

kijelölt bizottsági állásfoglalást kell megtennünk, hanem előterjesztői álláspontot fogunk 
képviselni a módosító javaslatoknál, azt is javaslom, hogy miután a módosító javaslatok 
egymással összefüggenek, akkor egy szavazással döntsünk az egyes határozati javaslatoknál a 
módosító javaslatokról, és ha jól értem, ezt szintén ebben a formában tudjuk megtenni. 

Tehát az első határozati javaslathoz, tehát a litván H/5872. számú javaslathoz érkezett 
módosító javaslat. Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e a módosító javaslatokat. 

 
PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Most úgy szavazzunk, hogy előterjesztőként fog 

bekerülni az állásfoglalása a bizottságnak, és nem bizottsági állásfoglalásként. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Szabó Vilmos, Kovács László és 

Harangozó Gábor képviselőtársaink módosító javaslatát. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Nem kapta meg az egyharmadot sem. 

Ugyanez a következőben, a H/5875. számú határozati javaslathoz érkezett módosító 
javaslat, amit szintén három képviselő, Kovács László, Harangozó Gábor és Szabó Vilmos 
képviselőtársaink jegyeznek. Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e. 

 
PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 15 nem. A bizottság nem támogatta, és ez előterjesztői álláspontként 
fog megjelenni a vitában. 

A következő napirendi pontunk az 5. számú, amely az egyebek. Köszönöm szépen 
államtitkár úrnak, hogy velünk volt. További szép napot kívánunk! 

Kérdezem, hogy az egyebek között ki kíván szólni. Gyöngyösi alelnök úr! 

Egyebek 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
A hétvégén a sajtóból értesültem, hogy Magyarországon járt az Egyesült Államok Külügyi 
bizottságának delegációja, és a mai sajtóértesülés szerint azért jöttek Magyarországra, hogy 
tájékozódjanak a helyi viszonyokról. 

Én bár nem rendelkezem túlságosan hosszú politikai tapasztalattal, de példátlannak 
tartom az eddigi tapasztalataim szerint azt, hogy egy tájékozódni Magyarországra érkező 
delegáció a partnerbizottságot nem látogatja meg. Megnyugvással értesültem arról, hogy a két 
ország relációjában legfontosabb kérdésre és prioritásra sor került, még egyből az érkezés 
napján az egyetlen nyilvános programként a Wallenberg emlékmű megkoszorúzása. Legalább 
ilyen fontosnak tartottam volna azt, hogy egy tájékozódni érkező bizottság eljön a 
Parlamentbe, és elfogadja a meghívásunkat, nem pedig a nagykövetségen rendez egy 
fogadást, ahová ők maguk hívnak meg képviselőket, illetve különböző kormánytagokat. Ezzel 
sincsen semmi probléma, ez rendben van, de a parlamenti látogatást ez nem pótolja. 
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Ennek szeretném megkérdezni az okát, hogy erre volt-e valamilyen indoklás vagy 
valamilyen típusú utalás a találkozások során. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdését, alelnök úr. A következő a helyzet. Ez egy 

nagyon furcsa helyzet volt. Egyrészt én bizottsági elnökként is megfogalmaztam ezt a 
fogadáson, hogy sajnálom, hogy nem tudtunk találkozni. De magának ennek a delegációnak 
az útja elsősorban az európai ügyekkel függött össze, méghozzá úgy, hogy néhány nap alatt 
Párizs, Brüsszel, Pozsony és Budapest érintésével egy-másfél napot töltöttek el ezekben a 
városokban, és Magyarországra is részben európai ügyek miatt jöttek érdeklődni. Ezért 
igazából kétoldalú ügyekben én nem nagyon tudom, hogy rendeztek volna megbeszéléseket, 
elsősorban európai ügyekről, a gazdasági válság kérdéseiről, az, hogy a tárgyalásokon 
elsősorban kormányzati szereplőkkel találkoztak, ez tény és való. Hogy azokon a 
tárgyalásokon mi zajlott le a kétoldalú kapcsolatokról, erről nincsen jelenleg tudomásom, de 
alapvetően én beszéltem a delegációvezető Burton kongresszusi képviselővel, republikánus 
képviselővel, és ő elmondta, hogy alapvetően európai ügyekben jöttek, és miután már 
végiglátogattak az elmúlt időszakban húsz országot, most úgy jött ki, hogy körülbelül ezen az 
útvonalon Budapestet is érintik.  

Én sem tartom szerencsésnek, hogy ilyen formában legalább egy óra erejéig a 
parlamenti bizottságokkal, akár egy összevont bizottsági keretben nem találkoztak, a 
nagykövetség kezdeményezte ezt a kongresszusnál, illetve a delegációnál, de időszűke, illetve 
a munkarendjük, az utazási programrendjük miatt, illetve az utazás célja miatt erre nem került 
sor. 

Én is nagyon sajnálom, ebben egyetértek alelnök úrral, de miután a fogadáson 
kifejezetten parlamenti dimenzióban, illetve kormányzati szereplőkkel tartottak fogadást, ott 
tudtunk néhány kérdésről beszélni, de a beszélgetésből is kiderült, hogy nem elsősorban 
magyarországi ügyek miatt jöttek a térségbe, Európába, hanem kifejezetten európai ügyekben. 
A delegáció összetételében elsősorban az dominált, hogy mindannyian tagjai az európai 
ügyekkel foglalkozó albizottságnak a külügyi bizottságon belül. 

Tehát alapvetően számomra ezek az adatok és ismeretek azok, amelyeket el tudok itt 
mondani, másrészt pedig én is ezekről tudok elsősorban az utazásukkal kapcsolatban. 

Ha a képviselő úr gondolja, akár rákérdezhetünk levélben is, hogy milyen témákról 
tárgyaltak, de amit számomra elmondtak a követségen, illetve a képviselőjük, az erről szólt, 
hogy az európai pénzügyiválság-kezelés, például találkoztak olyan szereplőkkel, akik 
felelősek az IMF tárgyalásokért is, illetve az európai gazdasági kérdésekről váltottak szót. 

Tehát ez nekem is tulajdonképpen a fogadáson derült ki, hogy konkrétan milyen 
programjuk volt magyarországi ittlétük során. Bár előzetesen kértük, tudván az utazásukról, 
hogy találkozzanak a bizottságunkkal is.  

További kérdés ezzel kapcsolatban? Kovács alelnök úr! 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Bennem is ugyanezek a gondok 

merültek fel, és ezek szerint már hárman legalább vagyunk elnök úrral együtt. Annál is 
inkább, mert korábban volt tervezve januárra egy látogatás is az Egyesült Államokba, amit 
éppen azért mondtunk le, hogy úgyis jönnek ide, és akkor úgyis találkozunk. Hát ez az 
„úgyis” nem jött létre, de értem, hogy nem magyar oldalon történt bármiféle hiba. 

 
ELNÖK: Ez részben igaz, alelnök úr, másrészt a mi utazásunkkal kapcsolatban, ahogy 

terveztük az amerikai utat, ott pontosan ez került szóba, illetve az volt az indoklás, hogy úgyis 
Magyarországra érkeznek, és majd találkozunk. De aztán kiderült, hogy ott is többször 
megváltozott a delegáció összetétele, miután kiderült, hogy ez egy nagyon feszített európai 
körút, ezért több amerikai képviselő is lemondta ezt. 
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Tehát ez tematikailag nagyon centralizált volt, tehát volt az a három-négy kérdés, ami 
miatt ők Európába érkeztek, és ilyen témák miatt érkeztek. Ez végül is az előzetes 
egyeztetések idején nem volt ismert. Véleményem szerint az utolsó néhány napban derült az 
ki, hogy konkrétan mik azok a kérdéskörök, amelyekkel a kongresszusi képviselők 
foglalkozni szeretnének. 

Tehát én beszélgettem a delegációvezetővel, illetve a helyettesével, és alapvetően a 
kétoldalú kapcsolatok nem kerültek szóba, hanem kifejezetten európai ügyek, kifejezetten 
azok a kérdések, amelyek Európát gazdasági szempontból érintik, illetve az amerikaiak 
gazdasági szempontból hogyan figyelnek az európai folyamatokra. Körülbelül ezekről a 
kérdésekről sikerült velük beszélgetnem. 

Amennyiben nincs további kérdés ezzel a kérdéssel kapcsolatban, engedjék meg, hogy 
elmondjam, hogy a mai postával érkezett a levél, amelyben Gyöngyösi alelnök úr, illetve 
Mirkóczki Ádám képviselő úr a Jobbik részéről kezdeményezte, hogy a Külügyi bizottság és 
a Nemzetbiztonsági bizottság együttes ülését hívjuk össze Charles Gati közelmúltban adott 
nyilatkozata okán március 7-ére. „Kérjük, hogy a bizottságok hallgassák meg a 
belügyminisztert, a külügyminisztert, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, az 
Információs Hivatal főigazgatóját és az Egyesült Államok nagykövetét.” Viszont a 
Házszabály rendelkezése értelmében a bizottsági ülést a bizottság elnöke a napirendi 
javaslatot tartalmazó meghívó elküldésével írásban, kivételesen szóban, a napirendi javaslat 
közlésével hívja össze. Az elnöknek azonban akkor kell a bizottságot összehívni, ha a 
bizottsági tagok kétötöde kéri. 

Tehát magát a levelet megkaptuk, köszönöm szépen az igénynek a bejelentését, 
viszont ahhoz, hogy bizottsági ülést hívhassunk össze ebben a kérdéskörben, legalább a 
bizottsági tagok kétötödének kell ezt kérnie.  

Tudniillik az a probléma, hogy jön egy levél, egy megkeresés, hogy hívjuk össze a 
bizottságot, viszont ahhoz, hogy más képviselők indítványára hívjak össze bizottságot, ahhoz 
legalább a bizottsági tagok kétötödének kellene írásban kérni. Ráadásul a levélhez nem 
csatolták legalább 8 képviselő aláírását, mert ennyi képviselőnek kellene aláírnia a napirendi 
pontra tett javaslatot. Ez viszont nem történt meg. (Gyöngyösi Márton: Mi a teendő?) 

Végül is én feltehetem napirendi kiegészítésben, csak azzal viszont az a gond, hogy 
ahhoz meg a képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. Tehát most per’ pillanat erre, 
hogy egy levelet küldtek, hogy hívjuk össze haladéktalanul ezt a több bizottságot is érintő 
bizottsági ülést, most én technikailag sem látok esélyt, másrészt pedig bizottsági elnökként 
most nem tartom aktuálisnak, hogy ebben a kérdésben én bizottsági ülést hívjak össze, illetve 
a bizottság elnöksége vagy más bizottsági ülést összehívó fórum ezt most megtegye. Tehát 
most nem látom azt, hogy március 7-ére azt tudom mondani, hogy össze tudjuk hívni a 
bizottsági ülést. 

Az a baj, hogy ennek a levélnek nem látom a házszabályszerű hátterét, nekem most 
ezzel ez is a gondom. 

Amennyiben más kérdés, vélemény nincs az egyebek között, akkor a holnapi nap 
folyamán megtartott bizottsági ülésünkön aktuális külpolitikai kérdésekről fogunk beszélgetni 
az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tájékoztatásában, amely 10 
órakor fog kezdődni. Tehát a témák kifejezetten azok az ügyek, amelyek ma 
biztonságpolitikailag nagy kérdést jelentenek, Irán, illetve Szíria ügyében, az aktuális 
fejleményekről hallgatnánk meg az ő tájékoztatásukat. 

További kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, bizottsági ülésünket 
bezárom. További szép napot kívánok! 

 
(Az ülés végének időpontja: 11 óra 30 perc)  
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Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


