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Napirendi javaslat  

1. A Magyar Köztársaság kormánya és a Cseh Köztársaság kormánya között a 
vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös 
képviseletről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
nemzetközi szerződésről (T/7755. szám – általános vita) 

2. A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
nemzetközi szerződésről (/T/7756. szám – általános vita) 

3. Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban 
2005. október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/7767. szám – általános vita; első 
helyen kijelölt bizottságként) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Vona Gábor (Jobbik)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) dr. Tilki Attilának (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz) megérkezéséig dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Précsényi Árpád főosztályvezető-helyettes (Külügyminisztérium)  
Zala Mihály, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke  
Benkőné Kiss Zsuzsanna főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
 
 

Megjelentek  
 
Cserjés Edina (Külügyminisztérium)  
Füzesi Flóra (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)  
Dr. Bajusz Andrea (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja:11 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel a bizottságunk határozatképes: Gruber 
képviselőtársunk helyettesíti Daher Pierre-t, Horváth János képviselő úr Mihalovics Péter 
képviselő urat, Pintér László Csóti Györgyöt, Tilki Attila Csenger-Zalán Zsoltot, jómagam 
Nagy Gábor Tamást, Vejkey képviselő úr Nagy Andor képviselőtársunkat.  

Kérdezem, hogy írásban kiküldött napirendi ponthoz van-e kiegészítés, vélemény. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai 
napirendi javaslatunkat. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Mielőtt továbblépnénk, a jelen lévő hölgyektől szeretnék engedélyt kérni képviselőtársaim 
nevében is, hogy a zakótól megszabadulhassunk. (Közbeszólás: Akinek van! – Derültség.) 
Akinek van, van, aki már előzetesen megoldott a dolgot. 

A Magyar Köztársaság kormánya és a Cseh Köztársaság kormánya között a 
vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történ ő kölcsönös 
képviseletről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi 
szerződésről 

Miután nem látok ellenvéleményt, köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor az 1. 
napirendi pontunkban a Magyar Köztársaság kormánya és a Cseh Köztársaság kormánya 
között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös 
képviseletről szóló T/7755. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátása szerepel. Az 
előterjesztő, a Külügyminisztérium részéről köszönteni szeretném Précsényi Árpád 
főosztályvezető-helyettes urat – parancsoljon - és Cserjés Edina referenst. (A meghívottak 
helyet foglalnak a nekik fenntartott helyen.)  

Kérem, hogy főosztályvezető-helyettes úr egy rövid szóbeli kiegészítést tegyen, majd 
képviselőtársaink kérdezhetnek. Előre jelzem, hogy ebben a napirendi pontban a mai nap 
során általános vitára kerülhet sor és a határozathozatalokat követően első napirendi pontként 
kerül a plenáris ülésre, így a kérésem az lenne, hogy mivel előadót kell állítanunk, valaki 
gondolkodjon el azon, hogy esetleg majd a bizottság véleményét ismertetni fogja a plenáris 
ülés 1. napirendi pontjának legelején. Önöké a szó.  

Dr. Précsényi Árpád kiegészítése 

DR. PRÉCSÉNYI ÁRPÁD főosztályvezető-helyettes (Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Külügyi Bizottság! A konzuli 
szolgálatnak nagy öröm beszámolni egy újabb elért eredményről. A vízumkiadás átadása-
átvétele a schengeni tagállamok között mindennapos gyakorlat, ezáltal racionalizálhatóak a 
tagállamok erőforrásai és biztosítható a minél nagyobb területi lefedettség. Változatlanul 
érdekünkben áll olyan tagállamokkal megállapodásokat kötni, amelyek azokon az 
állomáshelyeken is rendelkeznek diplomáciai vagy konzuli képviselettel, ahol Magyarország 
nincs jelen. Hasonló módon – amennyiben infrastrukturális és humánpolitikai erőforrásaink 
lehetővé teszik – mi is készek vagyunk más schengeni tagállamok képviseletének ellátására a 
vízumkiadásban, amennyiben olyan állomáshelyen igénylik ezt, ahol adottságaink ehhez 
megvannak.  

Az adott megállapodás belső jogi és nemzetközi jogi beágyazottsága alapos. Egyrészt 
már 2007-ben június 15-én kelt miniszterelnöki határozattal megkaptuk a felhatalmazást ilyen 
megállapodások kezdeményezésére. Ennek törvényi alapját szolgáltatja a harmadik országok 
polgárainak beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 12. §-a, közösségi jogi 
alapját a vízumkódex 8. cikke, azt megelőzően a közös konzuli utasítás. E folyamat keretében 
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immár 18 tagállammal működik képviseleti megállapodásunk. Jelenleg 27 országban látjuk el 
16 tagállam képviseletét, Magyarország nevében pedig 12 tagállam összesen 62 
állomáshelyen ad ki vízumot. 

E törvényjavaslatban bemutatott megállapodás szövegének végleges megállapításához 
a 84/2011. október 7-ei miniszterelnöki határozat adott felhatalmazást. A megállapodás maga 
2011 őszén jegyzékváltással jött létre. Jellegét tekintve keretmegállapodás, ebben a felek 
egymás nevében schengeni vízumok kiadására vállalnak kötelezettséget az eljárás minden 
szakaszában, majd pedig végrehajtási megállapodás tárcaszinten megköthető, amely több 
külképviselet együttműködését fogja igényelni. 

A kezdeti szakaszban a Magyar Köztársaság dohai székhelyű katari külképviselete 
vállal feladatot évi mintegy 60 db vízum kiadására, kizárólag a diplomata-útlevéllel 
rendelkező irakiak számára, míg cserébe a cseh fél bagdadi nagykövetsége ad vízumot az 
ottani irakiak számára, mi pedig Dohában, az abban az országban vízumkötelezett harmadik 
országok polgárainak, illetőleg a katariaknak. Ezzel a megállapodással szeretnénk egyúttal 
vízumrendészeti pillért teremteni ahhoz a szándékhoz, amelyről Martonyi János 
külügyminiszter úr Adari, iraki külügyminiszterrel a 2012. június 8-ai látogatása során 
megegyezett, azaz növelni Magyarország és Magyarország vállalatainak részvételét az iraki 
újjáépítés folyamatában és az ottani beruházásokban.  

E folyamat újabb láncszemeként és az előbb elhangzottak mentén arra szeretném kérni 
elnök urat és a Külügyi bizottságot, hogy támogassa ezt az előterjesztést, fogadja azt el és 
tartsa általános vitára alkalmasnak.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/7755. 
számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr és önnek is, referens asszony. 
További szép napot kívánok. (A meghívottak elhagyják a termet.) 

Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Jelzésre:) Tilki képviselő úr 
jelentkezett, hogy a bizottság véleményét ismertesse a mai napon. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  

A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi 
szerződésről (/T/7756. szám – általános vita) 

Második napirendi pontunk: A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/7756. 
számú törvényjavaslat általános vitára bocsátása. A Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről köszöntöm Zala Mihály urat, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökét 
és Füzesi Flóra főreferens asszonyt. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. 
Kérem, hogy az írásban elküldött anyagot röviden, szóban egészítsék ki, ezt követően a 
bizottság döntést fog hozni az általános vitára való alkalmasságról. Önöké a szó, 
parancsoljanak.  

Zala Mihály kiegészítése 

ZALA MIHÁLY, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke: Köszönöm. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Mintegy 2 hete jártunk itt a magyar-szlovák minősítettadat-védelmi 
megállapodással, amely időközben az Országgyűlés által elfogadásra került. A jelen magyar-
cseh titokvédelmi megállapodás kb. 90 százalékban szövegszerűen is ugyanazt tartalmazza, 
mint a Szlovákiával kötött megállapodás. Még egyszer, anélkül, hogy hosszasan ismételném 
magam: ez egy hosszabb folyamat kezdete. Addig, amíg nem rendelkeztünk a minősített adat 
védelméről szóló egységes törvénnyel, illetve szabályozással, addig a nemzeti titkainkat eltérő 
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módon védtük az EU- és a NATO- minősített adatoktól. Ez a jelenlegi egyezmény azt a 
hiányosságot hivatott pótolni, hogy kétoldalú módon nemzeti minősített adatokat is tudjunk 
cserélni jelen esetben a Cseh Köztársasággal. Köszönöm.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e 
kérdés, vélemény az elhangzottakhoz. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/7756. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen elnök úrnak és 
munkatársának is a jelenlétet, további szép napot kívánok. (A meghívottak elhagyják a 
termet.) 

Viszont ehhez a napirendi pontunkhoz is előadót kell állítanunk. Ez holnap reggel 
kerül a plenáris ülésre a napirendi felszólalások után, nagyjából a holnapi bizottsági üléssel 
egy időben. Ez igen szerencsés. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki vállalná 
véleményünk ismertetését egy mondatban a holnapi plenáris ülésen. (Jelzésre:) Vejkey 
képviselő úr jelezte, hogy szívesen elmondaná.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Vejkey képviselő urat ebben a 
feladatában? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag támogatta.  

Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban 
2005. október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/7767. szám – általános vita; első helyen 
kijelölt bizottságként) 

Harmadik napirendi pontunkban: Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség 
társadalmi értékéről szóló, Faróban 2005. október 27. napján elfogadott keretegyezményének 
kihirdetéséről szóló T/7767. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátása első helyen 
kijelölt bizottságként. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Benkőné Kiss 
Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt – kezét csókolom – és Bajusz Andrea referenst 
köszöntöm, aki ezt az ügyet viszi. Köszöntöm önöket nagy tisztelettel. Kérem, hogy röviden 
szóban egészítsék ki az írásban elküldött anyagot! Önöké a szó.  

Benkőné Kiss Zsuzsanna kiegészítése 

BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez az első 
olyan Európa tanácsi keretegyezmény, ami a kulturális örökséget átfogóan kívánja társadalmi 
és gazdasági aspektusba helyezni. Az eddig elfogadott és Magyarország által is ratifikált 
egyezmények csak egy-egy örökségtípusra vonatkoztak: az építészeti örökség védelmére, a 
régészeti örökség védelmére, illetve a tájegyezményre vonatkozóan. A kormány ezt a 
szándékot, hogy a kulturális örökség társadalmi és mondom, gazdasági aspektusát is kezelő 
keretegyezményt támogassa, kormányhatározatban is kinyilvánította.  

2012. június 8-án az egyezmény aláírása megtörtént. Az okmány letétbe helyezve az 
Európa Tanácsnál várja, hogy Magyarország törvényben is kihirdesse a csatlakozását. Ez 
nemcsak a tárgyi és az épített örökség, hanem tulajdonképpen a kulturális értékek megőrzését 
is szélesebb kontextusba helyezi. A fenntarthatóság, a gazdasági hasznosítás a társadalom 
számára identitásformáló, illetve a közös európai örökség szempontjából is értékképző 
hatással rendelkezik, és ami nagyon lényeges, és a Külügyi bizottságban biztos, hogy szót kell 
róla ejteni, hogy a határon túli örökség megóvása érdekében is ez az egyezmény felhatalmaz 
bennünket arra, hogy most már az egyezményt kihirdetve egyeztetéseket, tárgyalásokat 
folytathassunk; Románia, Ukrajna és Szerbia még nem csatlakozott. Ukrajna aláírta 
egyébként a csatlakozási szándékát, de kihirdetve még egyik országban sincs.  
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Ez számos feladatot ad egyébként, de azt gondoljuk, hogy ezek vállalható feladatok és 
mindenképpen azt szolgálják, hogy a kulturális örökségünk – a képzés, a tájékoztatás és az 
integritása megőrizhető, de egyben értékképző alap is lehessen. Köszönöm szépen. Kérem 
szépen még, hogy találják általános vitára alkalmasnak.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
van-e kérdés, vélemény a javaslathoz. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/7767. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  

Előadót kell állítanunk, a bizottsági véleményt a plenáris ülésen holnap reggel kell 
ismertetni. (Jelzésre:) Gruber képviselő úr jelezte, hogy a holnap várható bizottsági üléssel 
egy időben… (Derültség.) Ki támogatja ebben Gruber képviselő urat? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen előadóinknak, hogy eljöttek 
hozzánk és kiegészítették az írásban benyújtott javaslatot. 

Egyebek 

A negyedik napirendi pontunk az „Egyebek”. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
„Egyebek”-ben kiegészítenivaló, hozzáfűznivaló van-e a mai bizottsági ülésünkhöz. (Senki 
sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs.  

Engedjék meg, hogy jelezzem, hogy holnap 10 órakor kezdődik a bizottsági ülésünk. 
Zárt ülés keretében nagykövetjelölti meghallgatások lesznek 3 állomáshelyre, illetve ezt 
követően tárgyaljuk a 2013. évi költségvetési törvényjavaslathoz érkezett, a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat is. Ez azt jelenti, hogy a holnapi nap folyamán 
kérem képviselőtársaimat, hogy körülbelül 10-től 1 óráig mindenféleképpen – hiszen végig 
szavazások lesznek- biztosítsák a határozatképességet jelenlétükkel. Köszönöm. 

Amennyiben nincs más, bizottsági ülésünket bezárom. További kellemes, hűvösebb 
napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc) 

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


