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KUB-8/2012. sz. ülés 
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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának 
2012. március 27-én, kedden, 12 óra 9 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 szlovákiai előrehozott parlamenti választások eredményének értékelése  
 
Meghívottak: 
Prőhle Gergely helyettes államtitkár, Külügyminisztérium  
Gyurcsík Iván főosztályvezető, Külügyminisztérium  
(Zárt ülés!) 

2. Tájékoztatás az oroszországi elnökválasztás utáni helyzetről  
 
Meghívott: 
Keskeny Ernő miniszteri biztos, Külügyminisztérium  
 (Zárt ülés!) 

3. A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös 
államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/6468. szám)  
(Általános vita) 

4. A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország 
közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti 
Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat (T/6469. szám)  
(Általános vita) 

5. A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország 
közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chľaba) települések közötti közúti Ipoly-
híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/6470. szám)  
(Általános vita) 

6. 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 
Csóti György (Fidesz) 
Dr. Daher Pierre (Fidesz) 
Dr. Horváth János (Fidesz) 
Pintér László (Fidesz) 
Dr. Tilki Attila (Fidesz) 
Vargha Tamás (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) 
Dr. Nagy Andor (KDNP) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) 
Harangozó Gábor (MSZP) 
Szabó Vilmos (MSZP) 
Szávay István (Jobbik) 
Vona Gábor (Jobbik) 
Ertsey Katalin (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott 

Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz) 
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz) 
Mihalovics Péter (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz) 
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének (KDNP) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

 
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 9 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: (A 
hangosítás nem működik.) Míg megjavítják a hangosítást, addig is megállapítom, hogy 
helyettesítésekkel a bizottság határozatképes, Csóti képviselő úr helyettesíti Csenger Zalán 
Zsoltot, Horváth János képviselő úr Mihalovics Pétert, Pintér László képviselő úr Tilki 
Attilát, jómagam pedig Gruber Attilát helyettesítem.  

Az írásban elküldött napirendi pontokat kívánja-e valaki kiegészíteni? (Nincs jelzés.) 
Ki támogatja a mai napirendi pontunkat? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a 
napirendet egyhangúlag elfogadta.  

Elrendelem az 1. és a 2. napirendi pont, a szlovákiai és az oroszországi választásokkal 
kapcsolatos tájékoztató okán elrendelem a zárt ülést. Kérem kollégáimat, hogy a zárt ülés 
kereteit teremtsék meg. (A zárt ülésen részt venni nem jogosult személyek elhagyják az 
üléstermet.) 

 
(A bizottság 12 óra 10 perctől 13 óra 51 percig zárt ülés keretében folytatta, munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült) 
 

Most három olyan napirendi pont következik, amely közlekedési és határ menti 
együttműködéssel kapcsolatos határozati javaslat, melyhez Völner államtitkár urat várjuk. 
(Dr. Völner Pál belép az ülésterembe.) Üdvözlöm államtitkár urat. Három napirendi pontunk 
lenne, de javasolom, hogy tárgyaljuk egybe, és külön-külön szavazzunk róla, hiszen egyrészt 
ma beszélgettünk a szlovák parlamenti választások kapcsán annak értékeléséről, de a két 
ország kapcsolatában azért vannak olyan tényezők is, amelyek fejlesztéseket jelentenek, és ez 
szerintem sokunk számára fontos üzenetet jelent.  

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös 
államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről 
szóló T/6468. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország 
közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti 
Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről 
szóló T/6469. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország 
közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chľaba) települések közötti közúti Ipoly-
híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/6470. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Tehát a 3., 4. és 5. napirendi pontokban Magyarország és Szlováki közös államhatárán 
átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
T/6468. számon, a magyar kormány és a Szlovák Köztársaság kormánya közötti, a két 
országot összekötő Ipoly-hídból kettő is van, a Vámosmikola és Ipolypásztó - Pastovce -, 
illetve Ipolydamásd és Helemba települések közötti új hidakról beszélünk, a T/6469. és 
T/6470. számon. Javasolom tehát, hogy államtitkár úr egyben indokolja, és utána külön-külön 
szavazunk róla.  

Parancsoljon, öné a szó.  
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Dr. Völner Pál (NFM) szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. A három egyezményből az egyszerűbb a két híd egyezménye, ezek az 
Ipolyon további összeköttetési lehetőséget fognak teremteni, a korábbi négy plusz kettő, 
mellett, melyeket az elmúlt, illetve az idei évben sikerült átadni, további két híd lehetőségét 
teremtik meg.  

A 90 határátkelőhelyre vonatkozó egyezmény azért örvendetes, mivel az 1956-os 
csehszlovák–magyar egyezmény szerint minden útfejlesztésnél vagy útépítésnél külön kellett 
nemzetközi szerződést kötni. Az előkészítő munkálatok során 90 összeköttetési pontra 
vonatkozóan sikerült olyan tervezetet tető alá hozni, amely lehetővé teszi, hogy nem kell 
külön nemzetközi szerződést kötni, hanem közútkezelők, -fenntartók, önkormányzatok 
gyakorlatilag szerződéses alapon tudják ezeket a beruházásokat végezni, valamint további új 
kapcsolatok lehetőségét tartalmazza, tehát az 1938 vagy az akár az 1920 előtti kapcsolatok 
helyreállítása ezzel lehetővé válik. 

Amire az egyezmények nem vonatkoznak, az a további hidak vagy közforgalmi utak 
építése, ezért természetesen, ha lesznek ilyenek, ismét meg fogunk jelenni a bizottság előtt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nagyon szép vidékekről beszélünk, nem 

mellesleg. (Derültség.) A régi Hont és Nógrád vármegyék. (Közbeszólások.) Na mindegy. De 
tényleg nagyon fontosak ezek a hidak, és úgy gondolom, a két ország együttműködésének 
ezek nagyon fontos részei lehetnek a jövőre nézve is.  

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/6468. számú javaslatot. (Szavazás.) 
Egyhangú. 

Ki támogatja a T/6469. számú javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. 
Ki támogatja a T/6470. számú javaslatot? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a 

bizottság a javaslatokat.  
Előadót nem kötelességünk állítani, de kérdezem, van-e mégis valaki, aki szeretné 

elmondani. (Nincs jelzés.) Nem, akkor írásban tájékoztatjuk a Házat a határozatokról. 
Köszönjük szépen, államtitkár úr, hogy velünk volt, és további szép napot kívánunk. 

(Dr. Völner Pál elhagyja az üléstermet.) 

Egyebek 

Ezzel az egyebek napirendi ponthoz értünk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e 
valakinek az egyebekkel kapcsolatosan észrevétel, vélemény, gondolat. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, a bizottsági ülésünket azzal zárom, hogy várhatóan jövő héten kedden 
tartunk ülést, de természetesen tájékoztatjuk a bizottság tagjait. Addig is további szép napot és 
jó munkát kívánok mindenkinek, viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 56 perc) 

 

Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


