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Napirendi javaslat  
 

1. Az európai közös értékeket valló civileknek és politikusoknak a minden európai 

polgárt megillető jogok védelméről szóló állásfoglalásáról szóló határozati javaslat 

(H/5993. szám) (Mesterházy Attila és Harangozó Gábor (MSZP) képviselők önálló 

indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)   

2. A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. 

évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe 

foglalt szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. nemzetközi szerződésről 

(T/6302. szám) (Általános vita)   

3.  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  
Csóti György (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
 

 

Helyettesítési megbízást adott   
Kovács László (MSZP) Harangozó Gábornak (MSZP)  
Dr. Horváth János (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP)  Balla Mihálynak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár   
 
 
 

Megjelent  
Marton Tamás osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Miután megállapítottam, hogy a helyettesítésekkel határozatképesek vagyunk, úgy 
gondolom, hogy elkezdhetjük a munkánkat, mivel államtitkár úrnak is több bizottságban is 
van még ma jelenése.  

Elmondom a helyettesítéseket: Nagy Gábor Tamás Mihalovics Pétert, Pintér László 
képviselőtársam Horváth János képviselő urat, Harangozó Gábor Kovács Lászlót, Kalmár 
Ferenc képviselőtársunk Vejkey Imrét, jómagam Nagy Andor képviselőtársamat 
helyettesítem. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérdezem, hogy az írásban előzetesen 
elküldött meghívóhoz képest, a napirendi pontokhoz képest egyéb bejelentés, vélemény, 
napirend kiegészítésére vonatkozó indítvány van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. 
évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. nemzetközi szerződésről (T/6302. szám) 
(Általános vita) 

Első napirendi pontunk a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat 
ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló, T/6302. számú törvényjavaslat általános 
vitája. Az előterjesztő nevében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében Fónagy 
János államtitkár urat és Marton Tamás osztályvezető urat köszöntöm. Kérem államtitkár urat, 
hogy szóban röviden egészítse ki a napirendi pontot.  

Fónagy János kiegészítése 

FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Bizottság! 
Maga a törvényjavaslat a 2005. évi L. törvény, a jogalkotásról és a nemzetközi szerződések 
kihirdetéséről szóló törvény előírása alapján kerül előbb a tisztelt bizottság, majd a Ház elé, 
lévén, hogy az e tárgyban korábban létrejött nemzetközi megállapodásokat az elnök úr által 
említett, 2010-ben Manilában elfogadott megállapodás módosította, és e módosítás, amelyet 
korábban kormányrendeletek emeltek be a magyar jogrendszerbe, a jogalkotásról szóló 
törvény alapján immáron törvényjavaslatként kell előterjeszteni. 

Úgyhogy ez egy jogalkotási procedúra, és önmagában, azt hiszem, technikai 
kérdésnek tekintendő. Ugyanakkor szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, mint 
mindenütt teszem, hogy ez gyakorlatilag ma 250-300 olyan magyar munkavállalóról szól, aki 
ilyen engedélyek birtokában hajózik a nemzetközi vizeken. Emlékeztetni szeretném a 
jelenlévőket, hogy 10-15-20 évvel ezelőtt ez több ezer ember volt, tehát részben 
Magyarország földrajzi fekvése, a Duna mentiség, részben a családi tradíciók alapján – nem 
beszélve történelmi hagyományainkról. Meggyőződésem, hogy indokolttá teszi, hogy ezt a 
most kicsit félmosollyal kezelt és távolinak tűnő szakmát komolyabban vegyük és lehetőséget 
teremtsünk ezen nemzetközi szerződéseknek is a magyar jogrendszerbe emelésével, azzal, 
hogy Magyarországon mind a folyami, mind a tengeri szakmákra a képzés helyreálljon, 
évszázados tradíciókat követve helyreálljon, amit az elmúlt tizenegynéhány évben elsősorban 
a fővárosban megszüntettek; valamint lehetőséget adjunk továbbra is részben a családi 
tradíciókat követő, részben emberi vágyaiknak eleget tenni kívánó fiataloknak, hogy a dunai 
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hajózási vagy a tengerészeti szakmát válasszák. Köszönöm a türelmüket, és kérem, hogy 
támogassák a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Előzetesen beszélgettünk, és 

mindannyiunknak van egy-egy kisebb-nagyobb története az ismeretségi köréből, hogy ez a 
tengerhajózás vagy a tengerészet sokaktól, sok fiataltól meg családtól hagyományosan nem áll 
messze. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, vélemény van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) 

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/6302. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönjük szépen, 
államtitkár úr. 

Előadót kell állítanunk a mai plenáris ülésre. (Jelzésre:) Kalmár képviselő úr jelezte, 
hogy szívesen elmondja a bizottság álláspontját. Kérdezem, hogy ki támogatja Kalmár 
képviselő urat ebben a feladatában. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a 
képviselő urat. 

Az európai közös értékeket valló civileknek és politikusoknak a minden európai 
polgárt megillető jogok védelméről szóló állásfoglalásáról szóló határozati javaslat 
(H/5993. szám) (Mesterházy Attila és Harangozó Gábor (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)   

Második napirendi pontunkban egyéni képviselői indítványról kell döntenünk, a 
tárgysorozatba-vételről. Az európai közös értékeket valló civileknek és politikusoknak a 
minden európai polgárt megillető jogok védelméről szóló állásfoglalásáról szóló H/5993. 
számú országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk. A 
törvényjavaslatot Mesterházy Attila és Harangozó Gábor képviselők urak terjesztették be az 
MSZP részéről.  

Kérdezem az előterjesztők részéről Harangozó képviselő urat. Parancsoljon! 

Harangozó Gábor bevezetője 

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném üdvözölni a 
kollégákat. Tisztelt Képviselőtársak! Ezt a határozati javaslatot azért nyújtottuk be, hogy ezen 
határozattal az Országgyűlés mondjon köszönetet azoknak az európai közös értékeket valló 
civileknek és politikusoknak, akik Magyarország demokratikus vívmányainak védelmével, 
illetve az európai demokráciák értékrendjének megtartására, betartására hívták föl a 
figyelmet, és ebben nyújtanak segítséget Magyarországnak.  

Külön nevesítjük a határozati javaslatban, hogy melyek azok a legfontosabb európai 
demokratikus értékrendek – ilyenek a hatalmi ágak ténylegesen megvalósuló elválasztásán 
alapuló működés; az, ha sértetlenül és törvényesen működik a bírói függetlenség; a sajtó- és 
véleményszabadság vagy a választói akaratot híven tükröző választási rendszer; a kisebbségek 
jogai; az egyházak egyenlő elbírálása; illetve a szerzett jogok védelme és a visszaható hatályú 
jogalkotás tilalma. 

Maga a külügyminiszter úr is elismerte abban a levélben, amit a diplomáciai köröknek 
küldött ki, hogy Magyarországon az elmúlt időszakban rendkívül nagymértékű, méretű 
törvényhozási dömping valósult meg. Mindannyian tudjuk, hogy több száz törvényt 
fogadtunk el az elmúlt bő másfél évben, és ennek a gyors parlamenti munkának köszönhetően 
előfordulhatott helyenként, hogy ezek az alapvető európai értékek, a hazai demokratikus 
vívmányok részben sérülhettek, és ennek köszönhetően jelentősen megingott a bizalom 
Magyarországgal szemben. Ebben a határozatban arra teszünk javaslatot, hogy erősítsük meg 
azon különböző civilek, politikusok szándékát, akik kiálltak ezekért az értékekért, és a magyar 
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parlament is erősítse meg azt, hogy mi ezekkel az értékekkel azonosulni tudunk, és fontosnak 
tartjuk, hogy amennyiben ilyen hibák becsúsztak a törvénykezésbe, ezek kerüljenek 
kiigazításra. Ezért szintén javaslatot tettünk arra, hogy erősítsük meg a kormányt is abban a 
szándékában, amit már többször kinyilvánított, hogy együttműködik az Európai Unió 
valamennyi tagállamával és valamennyi intézményével, akik ezen európai értékrend betartását 
hivatottak vizsgálni. 

Szerintem ha ezt a határozati javaslatot elfogadjuk, az egy pozitív jelzés lehet az 
aggódó Európai Közösségnek, akik úgy látják, hogy ezek az alapelvek sérülhettek, és hogy 
egyértelmű jelzést ad az Országgyűlés részéről is, hogy amennyiben valóban ilyen hibák 
becsúsztak, ezeket ki fogjuk javítani, és a kormánynak is megerősítést adnánk abban, hogy az 
egyébként jelzett szándékának megfelelően ezeket a hibákat javítsa ki. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, vélemény a javaslattal kapcsolatban? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 
tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Tizenhárom.  

A bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett a 
tárgysorozatba-vételt nem támogatta. További napirendi pontunk, az „Egyebek”. 

Egyebek 

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam a bizottsági tagokat, hogy a március 21-
ére tervezett ülésünket, azaz szerdai ülésünket az orosz és a szlovák választásokkal 
kapcsolatban technikai okok miatt nem fogjuk tudni megtartani, ezért a szerdai ülésünk 
elmarad. Remélem, egy héten belül fogjuk tudni pótolni. Egyetlenegy oka van: azok a 
személyek, államtitkárok, helyettes államtitkárok, akik a kérdéssel foglalkoznak, külföldön 
vannak, én viszont szeretném legalább államtitkári szinten ezt a kérdést megtárgyalni. Ezért 
várhatóan 27-ére tennénk ezt a bizottsági ülést. Ezek fontos kérdések, csak tényleg az a 
helyzet, hogy nincs előadó, mert külföldön tartózkodnak: az Egyesült Államokban, meg 
Európában szerte szét, és nem tudnának bejönni. 

Ráadásul nem tudunk az időponttal variálni azon a napon, mert az elnökség elindul 
egy kétnapos találkozóra Ljubljanába, illetve Lendvára, és el kell indulnunk dél körül, hogy 
kiérjünk estére az első programunkra. 

A második, amit el szeretnék mondani, hogy holnap fogadtuk volna az indonéz 
parlament regionális képviselőinek tanácsát nemzetközi együttműködési kérdésekkel 
kapcsolatban. Ők belpolitikai okok miatt lemondták ezt az utat, így ez is elmarad. 

Engedjék meg, hogy tájékoztassam a tisztelt bizottságot arról, hogy egy héttel ezelőtt 
Koppenhágában jártam a külügyi bizottságok elnökeinek találkozóján, ahol Lady Ashton és 
Rasmussen főtitkár úr a NATO részéről voltak a meghívott főelőadók. Alapvetően európai és 
szomszédságpolitikai, biztonságpolitikai kérdésekről egyeztettünk. Véleményem szerint 
nagyon hasznos volt. Várhatóan az Európai Közösségen belül biztonságpolitikai ügyekben 
talán lesz egy erősödés, és úgy tűnik, hogy ebben a NATO is partnerünk lesz, illetve 
közelebbi, szorosabb kapcsolatot lehet majd kialakítani az Európai Unió rendészeti, védelmi 
feladataival és a NATO rendészeti, védelmi feladataival egyetemben. Tehát egy nagyon 
sokoldalú tanácskozás volt, kifejezetten sokat időztünk Szíria és Irán ügyénél. 

Ezek voltak a legfőbb kérdésirányok. Bízom benne, hogy minden jelen lévő tagország 
képviselője, a bizottsági elnökök azzal az érzéssel mentek el, hogy különböző problémákra, 
ami a térséget és szomszédságpolitikát, a keleti partnerséget jelenti, ezekben a kérdésekben 
közelebb kerültek a tagországi álláspontok.  

Voltak, akik szigorú kérdéseket tettek föl, de én azt látom, hogy ezekben az ügyekben 
alapvetően konszenzus van a tagállamok és a csatlakozásra váró országok között. Röviden 
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ennyit. Amennyiben lesz érdeklődő, szerintem a héten el fog készülni a tanácskozás részletes 
írásbeli összefoglalója, hiszen Korányi Noémi szakértői szinten jelen volt. 

Zárójelben megjegyzem és nem biztos, hogy a jegyzőkönyv számára, hogy viszont 
tényleg meg kell vallani azt, hogy régen utaztam ilyen rapszodikus körülmények között. A 
Lufthansa komoly késésekkel közlekedett, át kellett szállni Münchenben, és meg kell vallani 
őszintén, egy kicsit csalódtam a Lufthansában, de hazahoztak időben, hazahoztak azért 24 
órán belül, de nagyon bonyolult volt az, hogy miután késett másfél órát az ő gépük 
Koppenhágából Münchenbe – oda-vissza késett -, utána az ember nagyon komoly izgalmakat 
élt át, hogy egyáltalán aznap fel fog-e férni valamelyik járatra, de végül is megoldódott a 
dolog. Úgy gondolom, hogy ezt csak azért mondtam el, mert ez egy jó erős félnapos 
tanácskozás volt, de majdnem egy napot sikerült repülőn és repülőtereken töltenem. Ennyi lett 
volna részemről. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e még észrevétel, vélemény. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, bizottsági ülésünket bezárom, és további szép napot kívánok 
mindenkinek. Jó munkát! Köszönöm szépen, hogy itt voltak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc) 

  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 

 


