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Napirendi javaslat  
 

1. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről 
(T/6949. szám)  
(Általános vita)  

 

2. A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló 
egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi 
szerződésről (T/6950. 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  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Ertsey Katalin (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz) 
Csóti György (Fidesz) dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP) megérkezéséig Csenger-Zalán Zsoltnak 
(Fidesz) 
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Török Endre főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 

Megjelentek 
 
Havasi Csaba referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Sok szeretettel üdvözlöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes. Bejelentem, hogy 
Kalmár Ferencet Csenger-Zalán Zsolt, Csóti Györgyöt Daher Pierre, Tilki Attilát Pintér 
László, Nagy Gábor Tamást pedig Balla Mihály helyettesíti.  

A napirendi ajánlást kézhez kapták képviselőtársaim. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelentkező.) A napirend kiegészítését kezdeményezi-e valaki? (Nincs 
jelentkező.) Nem.  

Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/6949. szám), valamint   
A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló egyezmény 
módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/6950. szám)   
(Általános vita) 

Két törvényjavaslatot kell ma megtárgyalnunk, amelyek együttes általános vitája ma 
este lesz a plenáris ülésen, így azt javasolom, hogy az általános vitákat mi is együttesen 
folytassuk le, végül pedig külön-külön szavazunk a két javaslatról. Következik tehát az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás módosításának 
kihirdetéséről szóló T/6949. számú törvényjavaslat, valamint a Nemzetközi 
Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló egyezmény módosításának 
kihirdetéséről szóló T/6950. számú törvényjavaslat együttes általános vitája. Az előterjesztő 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében köszöntöm Török Endre főosztályvezető-
helyettes urat és Havasi Csaba referens urat. Helyettes államtitkár úr is ígérte, hogy eljön, de ő 
még az alkotmányügyi bizottságban képviseli a kormányzatot.  

Megadom a szót főosztályvezető-helyettes úrnak, aki ki kívánja egészíteni a 
törvényjavaslatokat, majd ezt követően képviselőtársaim kérdéseket fognak feltenni. S már 
most jelzem, hogy ehhez a napirendi ponthoz előadót kell majd állítani. Kérem 
képviselőtársaimat, gondolkodjanak el azon, hogy ki vállalná a bizottság véleményének 
ismertetését a plenáris ülésen. Öné a szó, főosztályvezető-helyettes úr.  

Török Endre főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

TÖRÖK ENDRE főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném bemutatni a két törvényjavaslattal kapcsolatos 
módosításokat. Tekintettel arra, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
létrehozásáról szóló megállapodást, illetve a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség 
létrehozásáról szóló egyezményt törvényben, illetve törvényerejű rendeletben hirdették ki, a 
két intézmény kormányzótanácsa által elfogadásra javasolt módosítások – amelyek a 
megállapodást, illetve az egyezményt érintik – törvénymódosítást igényelnek. A két 
törvényjavaslat felhatalmazást ad ezeknek a módosításoknak a kihirdetésére. Fontos 
megjegyezni, hogy Magyarország ezzel nemzetközi jogi kötelezettségeinek tesz eleget. 
Ahhoz, hogy az alapokmány-módosítások a magyar jogrendszer részévé váljanak, szükséges 
azoknak törvényben történő kihirdetése.  
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Először az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításáról mondanék pár szót. A 2011 elején az arab világban lezajlott mozgalmak 
hatására számos nemzetközi szervezetet – köztük az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot 
– kértek fel gazdasági változást, fejlődést megcélzó törekvések támogatására, ennek 
megfelelően került sor a megállapodás 1. és 18. cikkelyeinek a módosítására. Az 1. cikkely 
értelmében a bank tevékenységének földrajzi hatálya kiterjesztésre kerül Közép- és Kelet-
Európára, illetve Mongólián túl a dél- és kelet-mediterrán térség valamennyi országára. A 18. 
cikk kiegészítése pedig azért lényeges, mert az úgynevezett különleges alapok használatát 
kiterjeszti a még potenciálisan fogadó országok körére. Ezzel lehetővé válik az, hogy amíg az 
1. cikkelyben foglaltak alapján az egyes országok tényleges fogadó országgá, 
kedvezményezett országgá válnak, addig a bank meghatározott ideig tudjon bizonyos 
forrásokat nyújtani a különleges alapokból ezeknek az országoknak.  

A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség – közkeletű nevén a MIGA, mint a 
Világbank-csoport beruházásbiztosításokkal foglalkozó leányintézménye – létrehozásáról 
szóló egyezmény alapvetően négy ponton módosul. A törvénymódosítások az ügynökség 
legfontosabb törekvését nem változtatják meg. Továbbra is az az ügynökség célja, hogy 
elősegítse, támogassa a fejlődő országokba irányuló termelő célú közvetlen beruházások 
áramlását. Ez a négy módosítás alapvetően technikai jellegű,  viszont fontosak, mert az a 
céljuk, hogy hatékonyabbá tegyék az ügynökséget a fejlesztésekhez kapcsolódó mandátum 
betöltésében, illetve hogy a politikai kockázatok tekintetében folytatott biztosító 
tevékenységet illetően is közelebb hozza az ügynökséget a piaci gyakorlathoz.  

Röviden ennyit kívántam elmondani és kérem a bizottságot a törvényjavaslatok 
támogatására. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele az elhangzottakkal 

kapcsolatban? Kalmár képviselő úr!  

Kérdések, válaszok 

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Jól értettem, hogy Mongólián túl is 
kiterjesztésre kerül az EBRD hatálya?  

 
TÖRÖK ENDRE főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

EBRD kedvezményezettjei közé tartoznak a kelet-közép-európai országok, illetve egy korábbi 
módosítás alapján már Mongólia is beletartozik, és ezt a földrajzi határt hivatott kiterjeszteni 
ez a törvénymódosítás a mediterrán térségre is.  

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Ehhez kötődően erőforrás-bővítés, pénzügyi 

forrásbővítés is lesz, vagy ugyanazt a forrást osztják több felé?  
 
TÖRÖK ENDRE főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

pénzügyi és gazdasági válság eredményeként számos nemzetközi pénzügyi intézményben, így 
az Európai Újjáépítési és Beruházási Bankban is sor került tőkeemelésre. Magyarország is 
részt vett ebben a tőkeemelésben, amiről a 2011. évi költségvetési törvény módosítása 
rendelkezett.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs 

szavazni fogunk.  
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki támogatja a T/6949. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását? (15) Ki 
nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a T/6949. számú törvényjavaslatot.  

Ki támogatja a T/6950. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását? (15) Ki 
nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a T/6950. számú törvényjavaslatot.  

Mint már jeleztem, ehhez a törvényjavaslathoz előadót kell állítanunk. Ki vállalja? 
(Dr. Vejkey Imre jelentkezik.) Vejkey képviselő úr jelentkezett.  

Ki ért egyet azzal, hogy Vejkey Imre legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) 
Megállapítom, a bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy dr. Vejkey Imre legyen a 
bizottság előadója.  

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes úr segítségét. További szép napot 
kívánunk.  

Egyebek 

3. napirendi pontunk az egyebek. Tájékoztatom a bizottságot, hogy szerdán 13 óra 30 
perckor fogadjuk az Osztrák Nemzeti Tanács honvédelmi bizottságának a delegációját. 
Megjegyzem, az osztrákok külön kérték az Országgyűlés külügyi bizottságával való 
találkozás lehetőségét. Kérem, hogy aki el tud jönni a találkozóra, jelezze a bizottság 
titkárságán, hogy így is tudjuk szervezni az ülést.  

A holnapi bizottsági ülésen a két nemzetközi egyezmény megtárgyalása mellett 
tájékoztatást hallgatunk meg az Információs Hivatal előadásában aktuális külpolitikai 
kérdésekről. Túlvagyunk egy nagyon komoly választási időszakon és majd meglátjuk, hogy 
miről fogunk tudni beszélgetni. Holnap reggel részletes vitára való bocsátással kezdünk az 
Országgyűlésben, majd azt követően 10 óra, negyed tizenegy tájban kezdjük a bizottsági 
ülésünket, mégpedig az említett okok miatt zárt ülés keretében. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy minél többen vegyenek részt a holnapi ülésen.  

Van egy elmaradásunk Horváth János képviselőtársunkkal szemben, ugyanis az ő 
amerikai útjáról, az ott folytatott tárgyalásairól elmaradt a beszámolója. Öné a szó.  

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az útról és annak 

eseményeiről készült egy húszoldalas részletes beszámoló, amelyet minden bizottsági tag 
megkapott. Annak az elolvasása után talán célszerűbb lenne az én szóbeli beszámolóm, ha 
arra még mindig igény lesz.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, képviselő úr. Miután az egyebek között más 

vélemény, bejelentenivaló nincs, megköszönöm képviselőtársaim munkáját, további szép 
napot kívánok mindenkinek és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc)  

 
 

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


