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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai 
integráció helyzetéről (2011) címmel benyújtott jelentés (J/7413. szám) (Általános 
vita)  

2. Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik 
Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes 
Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi 
kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes 
Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt 
Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. 
évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat  nemzetközi szerződésről (T/7857. szám) 
(Általános vita) 

3. A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és 
Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/7905. szám) (Általános vita)  

4. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) (Kapcsolódó módosító javaslatok hiányában a napirendről levéve.) 

5. Egyebek  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

A napirend ismertetése, a módosított napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! A helyettesítésekkel, miszerint Tilki képviselő úr helyettesíti Csenger-Zalán 
Zsoltot, Vejkey Imre Nagy Andor képviselőtársunkat, jómagam Nagy Gábor Tamás alelnök 
urat helyettesítem, megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Kérdezem a tisztelt 
bizottságtól, hogy az írásban elküldött napirendi ponthoz vélemény, kiegészítenivaló van-e. 
(Senki sem jelentkezik.) 

Akkor nekem lenne egy kezdeményezésem még a mai napirenddel kapcsolatban. A 
negyedik napirendi pontunkban Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat szerepel T/7655. számon. Lehetőség lett volna kapcsolódó módosító 
javaslatok eljuttatására, de a mi ismereteink szerint a bizottságunk hatáskörét érintő módosító 
javaslat nem érkezett, ezért javaslom, hogy úgy módosítsuk a napirendi javaslatot, hogy a 4. 
napirendi pontot vegyük le, miután nincs érdemi döntési feladatunk, ha csak esetleg a 
bizottságból nem kéri valaki, hogy módosító javaslatról szavazzunk, de az én ismereteim 
szerint a jelenlévők között nincs. Tehát kérdezem, hogy ki támogatja ezt a módosítást. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja a módosítást. (Dr. Nagy Gábor Tamás, Szabó 
Vilmos és Gyöngyösi Márton megérkezik az ülésre és helyet foglal.) 

Ennek alapján kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az előbb módosított napirendi 
javaslatot ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen.  

Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai 
integráció helyzetéről (2011.) címmel benyújtott jelentés (J/7413. szám) (Általános vita) 

Az 1. napirendi pontunk Magyarország európai uniós tagságával összefüggő kérdések 
és az európai integráció helyzetéről szóló J/7413. számú jelentés általános vitája. Az első 
helyen kijelölt Európai ügyek bizottsága a múlt héten megtárgyalta a jelentést. A Külügyi 
bizottság hatáskörébe is tartozik ez a jelentés. Az előterjesztők nevében a 
Külügyminisztériumból tisztelettel köszöntöm Ódor Bálint helyettes államtitkár urat. Kérném 
is államtitkár urat, hogy némi aktualitást adva a jelentésnek, egészítse ki az írásban eljuttatott 
jelentést. Öné a szó, parancsoljon. Ódor Bálint bevezetője 

ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! A beterjesztett jelentést a kormány minden évben 
elkészíti a 2004. évi LIII. törvény alapján, amely szabályozza az Országgyűlés és a kormány 
közötti együttműködést európai uniós ügyekben. 

Ez ad egy képet az elmúlt év uniós történéseiről, de nem szolgálhat részletekről, a 
legfrissebb aktualitásairól. Ezért műfajilag egy kicsit nehéz erről most talán vitát folytatni, de 
megpróbálom most fölvezetni a tavalyi év legfontosabb eseményeit. Maga a jelentés legutolsó 
aktualizált változata a 2012. március végi eseményeket is tükrözi, de már nem tér ki arra, 
hogy mi történt a júniusi Európai Tanácsban és nem tér ki ara, hogy mi történt április-
májusban. Úgyhogy azt gondolom, hogy a felvezetőben nagyon röviden ismertetném azt, ami 
ebben a jelentésben szerepel, illetve néhány aktualitásról is szólnék, azokról a kérdésekről, 
amelyek most önöket is leginkább foglalkoztatják. Az Európai Unió jövőjéről szóló vitát 
gondolom például ilyennek vagy a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat. 

Tehát a tavalyi évről szólva két dolgot emelnék ki hangsúlyosan. Az egyik az, hogy 
volt egy magyar elnökség, illetve, hogy az első magyar elnökségre sor került, amelynek az 
értékelése már nagyon sokszor szóba került itt, az Országgyűlésben is és amelyről általános 
véleményként az fogalmazódott meg, hogy sikerült elérnünk azokat a célkitűzéseket, a fő 
célkitűzéseket, amelyeket megfogalmaztunk magunknak az elnökségi időszakot megelőzően.  
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Talán a legfontosabb eredmények között kell említeni, hogy sikerült lezárni 
Horvátországgal a csatlakozási tárgyalásokat, sikerült majdnem tető alá hozni a gazdasági 
kormányzásról szóló úgynevezett 6-os csomagot, illetve elindítottuk az első európai 
szemesztert, amely a gazdaságpolitikai koordinációnak új típusú együttműködését jelenti és 
amely keretében az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács értékeli az egyes 
gazdaságpolitikákban tervezett lépéseket a következő évi költségvetéssel összefüggésben. 
Volt stratégiai vita a közös agrárpolitikáról, a közös kohéziós politikáról, ezekben mind fontos 
eredmények és konkrét megállapodások születtek, illetve az energiapiacot emelném még ki, 
amely olyan terület, ahol fontos lépések történtek, és talán utolsóként az egységes európai 
szabadalom létrehozásához is nagyban hozzájárult a magyar elnökség. Nem szeretnék itt 
visszatérni egy évvel ezelőtti eseményekre, értékelni az elnökséget, ez a jelentés hosszan 
taglalja az egyes ügyekben elért eredményeket, és a történéseket bemutatja.  

A lengyel elnökség ugye a következő elnökség, amire tavaly második félévben került 
sor. Ezt azzal a szóval értékelném, hogy a válságot kellett menedzselni még erőteljesebben, 
mint a magyar elnökségnek, és itt azt kell mondjuk, hogy a gazdasági és pénzügyi válság 
mélyült, tavaly második félévben további konkrét döntések születtek ennek kezelése 
érdekében. Megszületett decemberben a fiskális paktum, illetve előrehaladott tárgyalásokat 
tudott vinni, vagyis elég sok eredményt elért a lengyel elnökség ebben a 2. csomagban, 
amelyik továbbviszi azt az úgynevezett 6. csomagot, amelyik a gazdaságpolitikai 
koordinációban és a költségvetési fegyelemben hoz létre új intézményeket, új szabályokat.  

Kiemelném még mindenképpen az elmúlt év tárgyalásai közül az MFF kérdéseit, tehát 
a többéves pénzügyi keret tárgyalását, amelyik tulajdonképpen a magyar elnökség utolsó 
előtti napján kezdődött meg azzal, hogy az Európai Bizottság akkor terjesztette elő az erre 
vonatkozó javaslatát. A lengyel elnökség alatt technikaibb jellegű tárgyalások folytak, és a 
dán elnökség alatt indultak tulajdonképpen az érdemibb tárgyalások, de még nem sikerült a 
legfontosabb kérdésekben dűlőre jutni. 

Kiemelném még a schengeni dossziékat. A schengeni dossziék közül két fontos dolog 
van, ami Magyarországot is hangsúlyosan érinti: az egyik a schengeni kormányzásnak a 
továbbvitele, reformja, a másik kérdés pedig Románia és Bulgária schengeni övezetbe történő 
belépéséről szóló tárgyalások és döntések kérdése. Mind a két kérdésben előrelépés született a 
magyar elnökség alatt. Az mindenképp fontos, hogy az utolsó júniusi tanácsülésen kimondta 
ugye az Európai Unió, hogy mind a két ország teljesíti a tagsághoz szükséges feltételeket, de 
nem hozott még politikai döntést arról, hogy melyik az az időpont, amikor beléphet a két 
ország a schengeni övezetbe. 

Szeretnék arról szólni még röviden a bevezetőben is - azt gondolom, a kérdések majd 
lehetőséget adnak a képviselő uraknak, hogy egyéb, érdeklődésükre számot tartó ügyekben 
próbáljak válaszolni -, tehát kiemelném azt, hogy egy nagyon fontos Európai Tanács van 
mögöttünk, számos döntés született. Ezeknek nem szeretném most értékelni az összes elemét, 
viszont azt szeretném jelezni, hogy elindult egy gondolkodási folyamat azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan lehet a Gazdasági és Monetáris Uniót mélyíteni, hogyan lehet azokat az 
úgynevezett rendszerhibákat orvosolni, amelyeket a Gazdasági és Monetáris Unió 1992-ben 
történő létrehozásakor még nem tudtak orvosolni, és hogyan lehet a gazdaságpolitikai 
koordinációt mélyíteni az euróövezeten belül. Ugye itt nem kisebb kérdésről van szó, mint 
arról, hogy a gazdaságpolitika két lába közül mind a kettőben legyen közösségi fellépés. A 
monetáris politika teljes mértékben kizárólagos uniós hatáskör, míg a gazdaságpolitika pedig 
nem, és alapvetően egy nagyon laza koordinációja folyik ennek a területnek a tagállamok 
között, de nincsen igazából uniós hatáskör erre vonatkozóan.  

Az látszik most, hogy az Európai Tanács elnöke, az Európai Központi Bank elnöke, az 
euróövezet elnöke előterjesztett egy javaslatot, egy menetrendet, hogy mely kérdésekkel 
szükséges foglalkozni a következő időszakban, innentől kezdve decemberig, és felvázolták 
azt a négy nagy kérdést, területet, amelyben továbblépésre van szükség.  
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Az első a pénzügyi felügyelet kérdése, ahol szükséges egy európai pénzügyleti 
rendszert létrehozni. A második kérdés a költségvetési és gazdaságpolitikai koordináció, 
illetve ehhez kapcsolódóan az európai szemeszternek a további mélyítése. Az utolsó kérdés, 
de nagyon fontos terület a legitimáció kérdése, tehát hogyan tudjunk adott esetben - 
amennyiben nemzeti hatásköröket adunk át uniós szintre vagy magasabb szintre -, hogyan 
tudjuk erősíteni a döntéshozatal legitimitását. Tehát itt hangsúlyosan fog szerepelni a nemzeti 
parlamentek szerepének kérdése is, illetve az Európai Parlament szerepének kérdése is. Azt 
gondolom, hogy ez nagyon fontos vita lesz, aminek ez lesz az egyik legfontosabb eleme. Erre 
a kérdésre szívesen válaszolok, ha van kérdés a magyar állásponttal kapcsolatban, de ez is 
ismert.  

Az MFF még egy olyan terület, amit szeretnék kiemelni. A júliusi Európai Tanácson 
született egy döntés, hogy meg kell mindent tenni annak érdekében, hogy év végéig lezárjuk a 
tárgyalásokat. Jelenleg, ahogy említettem, a legtöbb kérdésben nincsen még döntés, a legtöbb 
fontos kérdésben az Európai Tanácson volt vita. Egyelőre nem számokról volt még szó, mert 
nem voltak számok, amelyekről vitázni lehetett volna, de néhány eleme látszik már a vitának, 
hogy merre fog ez a dolog eldőlni. Az látszik, hogy erősebb hangsúlyt kap majd az uniós 
pénzek felhasználása során a gazdasági növekedés mint cél, tehát sokkal jobban a gazdasági 
növekedés előmozdításához fogjuk kötni majd az uniós források felhasználásának lehetőségét, 
mint korábban, illetve az is látszik, hogy óriási nyomás van a főösszeg csökkentésére, és az is 
látszik, hogy ennek az egyik ágazata éppen az a kohéziós politika lehet, amely Magyarország 
számára az egyik kiemelt prioritás a tárgyalások során.  

Tehát azt látjuk, hogy a jelenlegi számítások alapján mintegy 20 százalékos 
allokációvesztéssel kellene szembesülnünk a Bizottság javaslata alapján; mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy ne legyen forrásveszteség a jelenlegi időszakhoz képest. Röviden 
ennyit mondanék. 

Műfajilag nagyon nehéz erről a jelentésről beszélni, de ugye megkapták a képviselő 
urak magát a jelentést, és bármelyik elemére vonatkozóan nagyon szívesen állok 
rendelkezésre. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy az elhangzottakhoz 

van e kérdés, vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Miután a dolgunk elsősorban a jelentésről beszélni, mégis egy rövid kérdést azért 

föltennék ezzel kapcsolatban. Az elmúlt időszakban, amikor a legmagasabb szintű 
pénzügyminiszteri és miniszterelnöki európai tanácsi ülés zajlott le, hogyan lehetne megítélni 
azt, hogy mi fog történni a következő időszakban a válságkezelésben Görögország és 
Spanyolország esetében? 

 
ÓDOR BÁLINT helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, hogy 

idehozta ezt a könnyű kérdést. (Derültség.) Annyit szeretnék jelezni elöljáróban, hogy elindult 
egy komoly munka, elemzőmunka a Külügyminisztériumban annak érdekében, hogy meg 
tudjuk határozni a lehető legjobb és legrészletesebb, tehát minden magyar szempontot 
figyelembe véve tudjuk meghatározni, illetve javaslatot tenni a magyar álláspontra a 
Gazdasági és Monetáris Unió mélyítése vonatkozásában. 

Alapvetően az az első kiindulópont, hogy kell egy pontos helyzetértékelést adnunk 
vagy meg kell próbáljunk egy pontos helyzetértékelést felrajzolni július és december között, 
hogy mi történhet az euróövezetben. Tehát azt gondolom, hogy ez az első számú kérdés, hogy 
valóban a szeptember-október mit hoz ezekben a perifériaországokban, ahol ugye ismertek a 
problémák.  

Mi több forgatókönyvvel számolunk természetesen, nekünk az a feladatunk, hogy 
minden egyes történéshez, lehetséges történéshez meg tudjuk határozni a magyar álláspontot, 
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illetve fel tudjunk készülni. Azt gondolom, az Európai Tanács döntései most júniusban 
mindenképpen fontos segítséget nyújtanak a bajban lévő országoknak, tehát a 
perifériaországoknak, és ez lehetőséget ad arra, hogy decemberig kiemelt vita folyjon a 
„hogyan tovább?”-ról. Tehát nem lehet kizárni semmit, hogy pontosan a pénzügyi piacokon 
mi történik, de azt látjuk, hogy ezek a júniusi döntések érdemben hozzájárultak a feszültség 
csökkentéséhez és a problémák megoldásához. 

Nem mennék részletekbe, de megnyílik a lehetőség majd, elvezessen a közvetlen 
bankfinanszírozáshoz, illetve egyéb elemek megjelennek, de az látszik, hogy mindennek az 
lesz az útja, hogy létre kell hozni egy európai bankfelügyeleti rendszert, illetve később egy 
szorosabb gazdaságpolitikai koordinációra lesz szükség. Ez azt jelenti egyébként, hogy majd a 
költségvetési tervezés során a bevételi és a kiadási oldalon is szorosabb koordinációra van 
szükség. Tehát az látszik, hogy erősödik ilyen értelemben, hogy a közösségi hatáskör felé 
léphetünk, bocsánat, de a másik oldal az lesz, hogy sokkal erősebb szolidaritás jelenhet meg a 
rendszeren belül, tehát nagyobb rálátást kell majd biztosítani az egyes döntésekre az 
euróövezeten belül, viszont ott lesz cserébe egy nagyobb, erőteljesebb és erősebb pénzügyi 
háttér a problémák esetén. 

Úgyhogy azt tudom mondani, hogy alapvetően optimistán tekintünk erre, hogy ez a 
folyamat decemberig a megfelelő mederben megy tovább és így decemberben ezek a 
döntések megszülethetnek.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a J/7413. számú jelentés általános vitára 
bocsátását. (Szavazás.) Tizenhat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. 

A bizottság 16 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatta a jelentést. Köszönöm 
szépen, államtitkár úr, hogy velünk volt, és további szép napot kívánok. (Ódor Bálin elhagyja 
a termet.) Bizottságunk írásban nyújtja be ajánlását a plenáris ülésre. 

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik 
Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 
2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi 
bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a 
Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről szóló törvényjavaslat  
nemzetközi szerződésről (T/7857. szám) (Általános vita) 

Második napirendi pontunk - itt viszont kell előadót állítanunk, és a bizottsági 
véleményt a mai plenáris ülésen kellene majd elmondani. Az Egyetemes Postaegyesületre 
vonatkozó T/7857. számú törvényjavaslat általános vitája következik, az előterjesztő a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Köszöntöm Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat. 
És föl van írva Pataki Dóra szakmai tanácsadó személye is az ügyben. Parancsoljanak, 
foglaljanak helyet, önt is nagy tisztelettel köszöntöm, kezét csókolom. 

A kérésem az, államtitkár úr, hogy egy rövid szóbeli kiegészítés kellene a 
törvényjavaslathoz, ezt követően a bizottság kérdést tesz föl, véleményt fogalmaz meg, illetve 
döntünk az általános vitára bocsátásról. Parancsoljanak, önöké a lehetőség.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tényleg rövid leszek. Két korábbi, már jóváhagyott nemzetközi 
egyezmény adaptálásáról, elfogadásáról, a hazai jogrendbe ültetéséről van szó. Jelentős 
késéssel történik meg ezek adaptációja.  

Technikai módosításokról van szó, döntőrészt. A magunk részéről tárcaálláspontot 
képviselünk. Támogatjuk a két egyezmény magyar jogrendbe ültetését.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés vagy 
vélemény ehhez a javaslathoz van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja az Egyetemes Postaegyesületre vonatkozó T/7857. 
számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen.  

Ki lenne az, aki a mai plenáris ülésen a bizottság álláspontját ismerteti? (Jelzésre:) 
Gruber képviselő úr is jelentkezett, de lesz még egy, Kalmár képviselő úr, lesz egy 
nemzetközi vasúti árufuvarozásról szóló megállapodás.  

Tehát ki támogatja Gruber képviselő urat abban, hogy a T/7857. számú 
törvényjavaslatról ismertesse a bizottság álláspontját? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta Gruber képviselő urat. Köszönöm szépen.  

Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, további szép napot kívánok. (A meghívottak 
elhagyják a termet.) 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és 
Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/7905. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló 
megállapodás és mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 
T/7905. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátására. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumból köszöntöm dr. Schváb Zoltán helyettes államtitkár urat és Szlatényiné 
Bajcseva Sznezsanka főosztályvezető-helyettes asszonyt az én feljegyzésem szerint. Helyesen 
mondtam, ugye? (Szlatényiné Bajcseva Sznezsanka bólint.) 

A kérésem az lenne, hogy röviden egészítsék ki a törvényjavaslatot, ezt követően a 
bizottság döntést hoz az általános vitára való alkalmasságról. Parancsoljon. 

 
DR. SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Magáról a szakmai részről kérdés nélkül sokat nem 
mondanék. Amit elmondanék, az az, hogy 2002 január 1-je óta vagyunk részesei az 
SZMGSZ-nek, a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról Szóló Megállapodásnak és 
mellékleteinek. Egy 2005-ös törvény óta kell ezt törvényben kihirdetni mint nemzetközi 
szerződést, előtte ez kormányrendeleti szinten lehetett kezelni. 

Teljesen egyértelműen mind a módosítások, mind pedig a kiegészítései alapján a 
hazánkban működő nemzetközi vasúti fuvarozásban részt vevő vasúttársaságok a jövőben 
egyszerűbben fogják tudni végezni a dolgukat, illetve az áruk közvetlen nemzetközi 
forgalmában bizonyos könnyítéseket megtehetnek, illetve a tagállamok vasútvonalain végzett 
fuvarozások tekintetében egyszerűbben fognak tudni működni. Nincs már MÁV-CARGO-nk, 
tehát az a nagy állami vasút, ami volt, nincsen. Van egy GYSEV-CARGO-nk, ami többségi 
állami tulajdonban van áttételesen, a GYSEV-en keresztül, ahol kétharmados állami tulajdon 
van, az összes többi vállalat, amiket érint, magán vasúttársaságok részben külföldi tulajdonú 
vasúttársaságok, részben pedig tiszta magyar tulajdonú magán vasúttársaságok. Köszönöm 
szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdés az elhangzottakhoz? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/7905. számú 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm.  

Előadót kell állítanunk. Az előbb Kalmár képviselő úr jelentkezett. Ki támogatja 
Kalmár képviselő urat ebben a megmérettetésben? (Szavazás.) Úgy látom, hogy mindenki. 
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Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag támogatta Kalmár képviselő urat. Ez a mai 
plenáris ülésen fog elhangozni. Helyettes államtitkár úrnak és főosztályvezető-helyettes 
asszonynak is köszönöm szépen, hogy velünk voltak. További szép napot kívánok. (A 
meghívottak elhagyják a termet.) 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Negyedik napirendi pontunkban ”Egyebek”-ről kellene szót 
váltanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy „Egyebek” kérdéskörben van-e a 
bizottságnak valamilyen hozzáfűznivalója. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, engedjék meg, hogy én viszont az „Egyebek” napirendi pontban 
tájékoztassam a bizottságot arról, hogy Gyürk András európai parlamenti képviselőtől, illetve 
az Európai Parlament néppárti magyar képviselőcsoportjának vezetőjétől kaptam egy 
tájékoztató levelet az elmúlt heti európai parlamenti eseményekről, és fel is olvasnám röviden, 
hogy mi a levél tartalma: 

„A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjeként az 
alábbiakról szeretném tájékoztatni önt és az Országgyűlés Külügyi bizottságának tagjait. 
Minden bizonnyal figyelemmel kísérik a közelmúltban hatalomra került román balliberális 
kormány széles körű nemzetközi felháborodást kiváltó tevékenységét. Nyilván önök is 
értesültek arról, hogy a bukaresti kormány a törvényesség határait messze átlépve avatkozik 
be a független demokratikus intézmények működésébe, és számtalan, a magyar kisebbséget 
hátrányosan érintő intézkedést hoz.  

Ezen intézkedések sorába illeszkedik az új román kormány egyik első lépése, amely 
megakadályozta a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar 
nyelvű orvosképzésének elindítását. A balliberális román kormány ugyanakkor 
alkotmányellenes választójogi törvénytervezetével meg kívánja szüntetni az arányos 
képviseleti rendszert. A román kabinet emellett a közigazgatási régióknak az erdélyi magyar 
közösséget hátrányosan érintő átszervezését is tervezi. Egyéb jogsértések mellett ezek azok a 
lépések, amelyekről plenáris vitát kívánt folytatni az Európai Parlament. De az ezzel 
kapcsolatos javaslatot a baloldali képviselők - beleértve az MSZP európai parlamenti 
képviselőit is - leszavazták. 

Tisztelt Elnök Úr! Sajnálatosnak tartjuk, hogy ezekről a kérdésekről pártpolitikai 
okokból nem eshetett szó az Európai Parlament plenáris ülésén. Ugyanakkor fontosnak 
tartjuk, hogy a magyar országgyűlési pártok képviselői közös fórumon vitathassák meg ezeket 
a kérdéseket, és azokban a nemzeti érdekeknek megfelelően közös álláspontot alakíthassanak 
ki. Mivel úgy gondoljuk, hogy az Országgyűlés Külügyi bizottságának ülése megfelelő 
fórumot biztosíthat a romániai helyzet és különösen az erdélyi magyar kisebbséget érintő 
fejlemények megvitatására, ezért kérem, fontolja meg ezen ügyeknek a következő bizottsági 
ülésre való napirendre vételét. Üdvözlettel: Gyürk András delegációvezető.” 

Tisztelt Bizottság! Azért is kértem, hogy ezt az egyebek napirendi pontban 
elmondhassam, illetve felolvashassam, mivel jómagam is aggodalommal figyelem a romániai 
eseményeket, hiszen emellett, hogy a jelenlegi kormányzat, illetve a kormány parlamenti 
többsége leváltotta a szenátus elnökét, megtett mindent azért, hogy a köztársasági elnököt is 
leváltsa, akit alapvetően közvetlenül választottak meg Romániában. Hogy most milyen 
okokkal, milyen ürügyekkel, azért nem dolgunk ezeket a belpolitikai lépéseket csak 
önmagában belpolitikai kérdésként tekinti, hanem úgy gondolom, demokráciaügyekben 
nekünk is határozottan ki kell állnunk, különösen akkor, ha egy közvetlenül megválasztott 
köztársasági elnököt váltanak le parlamenti törvénymódosítás következtében előállt jogi 
helyzettel.  

Az aggodalmamat az is erősíti, hogy annak ellenére, hogy a Szocialista Párt képviselői 
az Európai Parlamentben a baloldali többséggel szavaztak az elmúlt héten az Európai 
Parlamentben, én már olvastam, részleteiben láttam már Tabajdi európai parlamenti 
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képviselőnek azt a véleményét, hogy ha tudták volna, hogy ez fog történni Romániában - nem 
tudom, hogy múlt hét hétfő óta mi változott meg -, akkor ők is átgondolták volna a 
véleményüket, illetve másképp döntöttek volna. Most ez nem egy szó szerinti idézet a minap, 
a nemrégiben megjelent népszabadságos riportból.  

Azért tartom fontosnak, hogy ezt elmondhattam, hiszen mindannyian emlékszünk, 
hogy a februári-márciusi időszakot erősen befolyásolta az a Magyarországgal szembeni 
európai parlamenti határozathozatal, illetve politikai vitanap, ami közvetlenül 
Magyarországról és a magyarországi fejleményekről szólt. Megvallom őszintén, pontosan 
azért is tartottam fontosnak, hogy a bizottságban néhány szót váltsunk erről, vagy én 
legalábbis el tudjam mondani bizottsági elnökként a véleményemet, mert ahhoz az időszakhoz 
képest - úgy látom - Romániában sokkal súlyosabbnak ítélem most a helyzetet ilyen 
szempontból, de azt látom, hogy a baloldali pártok, illetve most az MSZP európai parlamenti 
képviselői, akik annak idején élenjárói voltak a Magyarországgal szembeni vitanap 
létrehozásában, illetve határozathozatali szándékuk volt, ugyanazok most Romániával 
szemben - ahol most balliberális kormány jött létre - teljesen más mércével mérnek. 
Számomra bizottsági elnökként is ez a fajta kettős mérce elfogadhatatlan, és ezért gondoltam 
azt, hogy ezt a gondolatomat megosztom önökkel itt a bizottság ülésén az egyebek között. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, vélemény. Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Messzemenően osztom az 

elnök úrnak és Gyürk Andrásnak a véleményét, és a legutóbbi napok fejleményeitől 
függetlenül is szerettem volna javasolni, hogy a bizottság foglalkozzon a Romániában folyó 
politikai események értékelésével, hiszen egyrészt az ott élő magyar nemzeti közösség, 
másrészt pedig a szomszédság okán ez messzemenően indokolt. Tekintettel július közepére, a 
költségvetési vitára, én azt javasolnám, hogy ezt a témát most, a nyár kellős közepén ne 
tűzzük napirendre, hanem az őszi első ülésünkön tűzzük napirendre. Várjuk meg, hogy addig 
mi történik Romániában, és feltétlenül tárgyaljunk erről a kérdésről, hozzunk valamilyen 
állásfoglalást. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Én egyrészt egyet is értek azzal, hogy 

szeptemberben térjünk vissza erre a kérdéskörre, másrészt pedig ugye mindannyian olvassuk 
a híreket, és azt tapasztalom, hogy az Európai Bizottságban is ma már egyre inkább gondot 
jelentenek a romániai események, hiszen Barroso elnök úr pont a miniszterelnököt elhívta 
Brüsszelbe egy konzultációra, másrészt pedig egyre nagyobb visszhangja van a romániai 
eseményeknek az európai világban, az európai médiavilágban és a különböző 
intézményekben. Természetesen várjuk meg, hogy mik történnek a következő időszakban, és 
talán érdemes lesz ebből a szempontból beszélgetünk Romániáról annál is inkább, mert az ott 
élő magyarok szempontjából sem mindegy, hogy mi zajlik.  

Másrészt pedig én tényleg, ha pártpolitikai megközelítést szeretnék tenni - és itt most 
fideszes képviselőként tenném a megjegyzésemet, nem bizottsági elnökként -, sajnálatosnak 
tartom, ha kritériumokat fogalmazunk meg vagy kritériumokat próbálunk megmutatni 
Európában, és különböző kérdésekben vagy talán még bonyolultabb és drasztikusabb 
ügyekben is, ahogy én tapasztalom, teljesen más-más véleményt fogalmaznak meg attól 
függően baloldali képviselők, hogy éppen melyik kormányról vagy mely ország és milyen 
irányítottságú kormányáról van szó. Én ezt nagy sajnálattal tapasztaltam, és jelenleg - 
engedjék meg, hogy így is fogalmazzak - számunkra aggodalmakra ad okot az, ami ma 
Romániában zajlik. Természetesen elfogadva azt, hogy belpolitikai kérdésekben nem 
szeretnék állást foglalni, tehát román belpolitikai kérdésekben, de figyelemmel fogjuk kísérni 
az ott zajló eseményeket. 
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Meg is adnám a szót Kovács alelnök úrnak, aki jelezte, hogy hozzá szeretne szólni. 
Bocsánat, mielőtt még megadnám a szót, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Gyürk 
András képviselő úr - nem tudom, hogy ki mennyire olvasta a sajtóban - Mesterházy elnök 
úrnak is írt egy levelet ezzel kapcsolatban, ez egy nyílt levél volt, ennek is megkaptuk a szó 
szerinti leiratát. Természetesen a bizottságnak, mindenkinek mind az én nevemre, bizottsági 
elnökként küldött levél, illetve a Mesterházy pártelnök úrnak elküldött levél is természetesen 
rendelkezésére áll, hogy elolvashassa. Köszönöm szépen.  

Alelnök úr!  
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Szeretném leszögezni, hogy a 

Szocialista Párt álláspontja szerint az Európai Unió valamennyi tagállamára érvényesek az 
alapelvek, érvényesek a szabályok, és nincs kétféle mérce. Tehát én azt gondolom, hogy ha az 
Európai Parlament a magyar kormányt és a magyar parlamenti többséget elmarasztalta 
bizonyos dolgok miatt - valamennyien jól ismerjük -, akkor nyilvánvalóan amennyiben azt 
tapasztalja, hogy Romániában ehhez hasonló vagy más normasértés, jogsértés történik, akkor 
arról ugyanúgy meg kell fogalmaznia a véleményét. Azt hiszem, ebben valamennyiben 
egyetértünk.  

Néhány nem lényegtelen dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt ugye az 
elnök úr azt mondta, hogy „baloldali többség”. Az Európai Parlamentben nincs baloldali 
többség, jobboldali többség van, és ez a jobboldali többségű Európai Parlament marasztalta el 
három alkalommal azt - azt hiszem, parlamenti nyilatkozat vagy állásfoglalás volt ennek a 
műfaja -, ami Magyarországon történt; ami a szavazatok többsége szerint, a szavazók 
többsége szerint ellentétes az uniós normákkal és konkrét uniós szabályokkal. És most 
ugyanez a jobboldali többségű Európai Parlament nem tartotta indokoltnak a napirendre 
tűzést. De lényeges különbség - az elnök úr is említette -, hogy ezt követően, miután ez az 
elutasító döntés megszületett, történt még egy s más Romániában, és nem vagyok benne 
biztos, hogy ha ma kellene újraszavazni vagy holnap, akkor ugyanez lenne az álláspont.  

Azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes nekünk is várni egy kicsit arra - ha jól 
értettem Csóti képviselő úr felvetése is erről szólt -, amíg világossá válik, hogy mi az, ami 
ellentétes az uniós szabályokkal, és mi az, ami nem. Mert természetesen azt, ami elhangzik 
most bírálatként, hogy bezzeg a baloldali képviselők Magyarország esetében milyen hangosan 
védték a demokráciát, meg is tudom fordítani, és mondhatom azt is, hogy bezzeg a fideszes 
képviselők vagy a magyar kormány politikusai akkor azt mondták, hogy senki nincs abban a 
helyzetben, hogy előírja nekünk, hogy milyen legyen ez vagy az a törvény, ez vagy az a lépés, 
és így tovább, tehát ugyanezt meg is lehet fordítani. 

Azt gondolom tehát, hogy fontos az egyenlő mércével mérés. És fogadjuk el, hogy az 
Európai Parlament, ahol még egyszer hangsúlyozom, jobboldali, konzervatív többség van, 
végül is úgy döntött, ahogy döntött, ebben részrehajlás nem nagyon fedezhető föl, hiszen ez a 
többség fogadta el, hogy ki miért nem szavazott vagy miért szavazott át vagy miért maradt 
távol a szavazástól, amikor ez a 3 elmarasztalás volt, ez ilyen szempontból, azt hiszem, 
lényegtelen. Ők nem közvetlenül érintettek sem a magyarországi fejleményekben, sem a 
romániai fejleményekben, csak annyiban, hogy ha normasértés történik, akkor igenis, ez az 
Európai Parlamentnek kötelessége, hogy ezt megvizsgálja.  

Fontosnak tartom azt is, hogy Victor Ponta, miután érzékelte - és Barroso elnök úr 
figyelmeztette is -, hogy a Bizottságban milyen hangulat alakult ki, milyen vélemények 
fogalmazódtak meg, nem azt mondta az Európai Bizottságra, hogy ezek egy falusi kócerájt 
sem tudnának elvezetni; mert a magyar kormányfő annak idején ezt is fontos érvnek tartotta, 
hogy ne beszéljen egy olyan Bizottság, amely egy falusi kócerájt sem tudna elvezetni.  

Én csak szeretnék arra emlékeztetni, hogy ebben az Európai Bizottságban több volt 
kormányfő és döntő többségben volt miniszterek - gazdasági, pénzügy-, külügy- és egyéb 
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miniszterek - vannak, akik elég jól elvezettek egy falusi kócerájnál nagyobb közösségeket, 
országokat, tehát ez a fajta fricska abszolút nem volt helyénvaló. 

Victor Ponta - akinek a tetteiről természetesen most nem kívánok véleményt és ítéletet 
mondani, nem is ismerem annyira a részleteket - úgy fogalmazott, hogy legitim az 
aggodalom. Legitim az aggodalom, és ő kész… - mert azt mondja, hogy a kormánynak 
kötelessége, jelen esetben a román kormánynak, hogy biztosítékokat adjon - próbálom szó 
szerint idézni -, hogy nem történt sérelem a demokrácián. Ő elmegy Brüsszelbe ezen a héten 
csütörtökön, a Bizottság meg fogja hallgatni, és a Bizottság majd állást foglal, hogy 
mennyiben helyénvaló az ő érvelése vagy mennyiben nem az, és utána lehet ahhoz az 
állásponthoz viszonyulni. 

Én tehát azt gondolom, hogy egyenlő mércével kell mérni, de ez mind a két országra 
és mind a két nagy politikai irányzatra vonatkozik. Ha jogsértés, normasértés történik, arról 
véleményt kell mondani, függetlenül attól hogy milyen párti kormány van jelenleg 
Romániában. Amikor fölmerül az, hogy ennek a kormánynak nincs legitimitása, ennek a 
kormánynak van egy parlamenti többsége. Igaz, hogy a kormányt nem a választások hozták 
létre, de a képviselőket, akik most átcsoportosították magukat, a legitimitását nem lehet 
kétségbe vonni. És ők nem leváltották a köztársasági elnököt, hanem ha jól idézem, akkor a 
népszavazásig hoztak valami felfüggesztő döntést. Nem tudom, hogy erre a román törvények, 
az alkotmány mennyire ad lehetőséget, mennyire nem. Majd a népszavazás eldönti, és a 
népszavazás legitimitás szempontjából azonos értékű a közvetlen köztársaságielnök-
választással, ott is a teljes választókorú népesség adhatta le a szavazatát. Itt is a teljes 
választókorú népesség fog véleményt mondani, és ha ennek a többsége úgy dönt, hogy 
Basescu elnök nem méltó a köztársasági elnöki posztra, az ugyanolyan legitim döntés lesz, 
mint amikor a választók többsége őt megválasztotta.  

 
ELNÖK: Jó. Lehet magyarázatokat mondani, hogy ki miért, hogyan ítéli meg a 

dolgokat. Számomra az egyik megjegyzés, amit alelnök úr tett, az, hogy nem vették 
napirendre Romániáról a vitanapot, azt a baloldali szavazatoknak köszönhették. Az, hogy 
most kinek, hogy van többsége - a legnagyobb frakció természetesen az Európai Néppárt, de 
ez a legnagyobb frakció és nem ad önmagában többséget, illetve ha úgy számolunk, akkor 
egyfajta együttműködésben és koalíciós együttműködésben inkább azt tapasztalom, hogy 
balliberális frakciók vannak ma úgy többségben az Európai Parlamentben, akik egységesen 
tudnak kialakítani álláspontot balliberális kormányokkal szemben.  

Az én felvetésem illetve a levél egyik mondata az, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot 
a baloldali képviselők beleértve az MSZP-képviselőket is, leszavazták.  

Csak emlékeztetném, hogy annak idején néhány MSZP-s képviselő kezdeményező 
volt a Magyarországgal történő hasonló megközelítésű európai parlamenti vitával 
kapcsolatban, illetve határozathozatallal kapcsolatban. Ezért mondtam a kettős mércét és nem 
azért, hogy ki és a Fidesz hogy viszonyul ezekhez az értékekhez.  

De azt kell látnunk, hogy amit én tapasztalok, hogy ezt népszavazásra bocsátják, igen 
menetközben változtatják azokat a választójogi törvényeket, amelyek közvetlenül néhány 
hónap múlva lezajló választásokra alakítja ki azokat a kereteket, amelyek véleményem szerint 
- ez az én megközelítésem és a személyes véleményem - több mint többségi változtatás, 
illetve úgymond radikális változtatása az eljárási rendnek. Az én megjegyzésem arról szól, 
hogy persze, sok mindenről lehet népszavazási kezdeményezést benyújtani, illetve 
népszavazás dönt majd az elnök személyéről.  

Ezért érdekes dolog azt felvetni, hogy az emberek által közvetlenül megszavazott 
elnökök mandátumát parlamenti döntésekkel lerövidítik, illetve felfüggesztik ennek az 
elnöknek a tevékenységét. Itt tehát igazából az eljárással kapcsolatban is fogalmazódnak meg 
aggodalmak, és nemcsak mi fogalmazunk meg aggodalmakat, hanem Rompuy elnök úr is, 
illetve Reding asszony is megfogalmazta már aggodalmait.  
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Másrészt pedig itt az európai parlamenti vitáról van szó, amit a szocialista párti 
képviselők is leszavaztak. Másrészt azt is egyfajta - mondjuk azt, hogy - megelégedéssel és 
örömmel olvastam a Népszabadságban és itt ezért pontosan szeretném idézni, amit mondtam 
is Tabajdi képviselővel kapcsolatban: „Hétfőn, amikor a néppártiak napirendre vették az 
ügyet, még nem voltak olyan konkrét közjogi lépései a román kabinetnek, ami ezt indokolta 
volna. Azóta valóban teljesen más a helyzet…”, válaszolt a portál kérdésére Tabajdi Csaba 
képviselő úr.  

Megvallom őszintén, múlt hét hétfőn is ugyanezeket az ügyeket láttam, tehát úgy 
gondolom, hogy emiatt érzek gondot, és ezért tartom fontosnak, hogy erről váltsunk szót itt és 
természetes dolog, hogy szó szerint is hozzátettem azt, hogy Tabajdi képviselő úr is 
módosította a véleményét azóta. (Jelzésre:) Szabó Vilmos képviselő úr! 

 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Magam is 

azt gondolom, hogy helyes, hogy aggodalmat fogalmazunk meg, részben azért, mert a magyar 
közösséget érintően születtek olyan lépések, amelyekről mindenképpen kell beszélni, 
másrészt pedig a helyzet miatt is. Azt is helyesnek tartom, hogy a bizottság foglalkozzon 
ezzel a kérdéssel. Nyilvánvalóan, ahogy Csóti képviselő úr mondta, hogy ne most, hanem 
ősszel, másrészt akkor a helyzetet is világosabban látjuk. Azt, hogy Romániában 
népszavazással döntik ezt el, ott alkotmányosan így írják elő. Volt már egyszer egy kísérlete a 
román belpolitikában az ellenzékben lévőknek, ahol népszavazást kezdeményeztek, akkor 
népszavazáson az elnököt nem váltották le, de ott ez az alkotmányban szabályozott eljárás. 

Hogy a törvényt megváltoztatták, ebben nem gondolnám, hogy a Fidesznek és önnek 
is, elnök úr, olyan nagyon ki kéne emelni és hangsúlyozni, hiszen önök az alkotmányt és a 
jogot az elmúlt 2 évben pont aszerint változtatták, ahogy a mindennapi igényük megkívánta. 
Épp a népszavazási törvényt, amelyet ellenzékben szociális népszavazásra használtak, 
igyekeztek azonnal megváltoztatni, hogy erre nehogy sor kerüljön még egyszer. Így aztán ma 
már nem is lehet, meg a visszafelé menő törvénykezéssel sem, tehát nem gondolnám, hogy a 
közel néhány hetes román kormányzatról azt lehet mondani, hogy ez már sokkal súlyosabb, 
mint amit Magyarországgal kapcsolatosan fölvetettek. Hiszen már velencei bizottsági 
ajánlások, állásfoglalások és sok minden más egyéb van, sőt, már olyanok is vannak, hogy 
önök módosítottak egynémely törvényen, ha nem is mindig megfelelően, de a súlyosságát 
tekintve, mondom, hogy ez elég nagy aránytévesztés a visszamenő törvénykezéssel. És akkor 
egyébről nem is beszélnék. 

Még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Értem én, hogy fontos most ennek a 
kihangsúlyozása, hogy az MSZP-s képviselők hogyan foglaltak állást. Nem emlékszem 
egyébként, hogy Gyürk képviselő úr, a Fidesz-frakció kezdeményezte volna a Külügyi 
bizottságnál akkor, amikor felmerült a magyar helyzet, hogy tűzze a Külügyi bizottság 
napirendre, beszéljen erről, és hogy ilyen sürgős lett volna, és ön is, elnök úr, ezt ilyen 
gyorsan idehozta volna. 

Arról meg ne folytassunk vitát, hogy az európai térfélen melyik párti képviselők 
hogyan és mikor, Orbán elnök úrtól kezdve - aki elítéltette a Néppárti Internacionáléval 
Magyarországot - a Fidesz-frakciónak sok-sokféle kezdeményezésig, amelyik az elmúlt nyolc 
évben hányszor megpróbálta és terjesztett be állásfoglalást. Nem gondolnám, hogy ez a kép 
ennyire tiszta, fekete-fehér, hogy ezt most ön ilyen szépen itt megrajzolhatná és megfesthetné. 
El kell olvasni a részleteket, és akkor ezt nagyjából mindenki fogja látni és tudni. 

Ha megengedi, arról pedig meg fogom kérni Tabajdi Csaba európai parlamenti 
képviselőnket és frakcióvezetőnket, hogy akkor ő is levélben tájékoztassa önt mint a Külügyi 
bizottság elnökét ebben a kérdésben mindarról, amit ők tettek vagy gondoltak, hogy pontosan 
képben legyen majd ön is és a bizottság is arról, hogy mit és hogyan tett az európai parlamenti 
szocialista képviselők csoportja vagy egyenként hogyan szavaztak. Egyébként pedig Kovács 
László álláspontját osztom. 
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, szívesen várom ezt a levelet. Ahogy kaptam a 

levelet, úgy tájékoztattam önöket, és miután utolsó bizottsági ülésünkre kerül sor így a nyári 
szünet előtt, úgy gondoltam, hogy tájékoztatásul ezt elmondom. 

Másrészt azért egy megjegyzésem lenne a romániai népszavazással kapcsolatban. A 
jelenlegi kormány első döntése az volt, hogy a népszavazási érvényességi küszöböt levigye, 
tehát ez az, ami sok esetben aggodalomra is okot ad, de úgy gondolom, várjuk meg azokat a 
fejleményeket, amelyeket majd fogunk hallani, illetve követni fogjuk a Brüsszelben, illetve az 
Európai Bizottságnál zajló eseményeket és véleményeket, természetesen oda fogunk figyelni. 
Bízom abban, hogy adott esetben megnyugtatóan rendeződnek az ügyek, de jelenleg 
elsősorban az aggodalmamnak szerettem volna hangot adni ugyanúgy, ahogy ezt részben 
önök is megtették - bár ettől függetlenül múlt hét hétfőn az önök párttársai az Európai 
Parlamentben nem így döntöttek. Értem én, az elmúlt négy-öt napban történt események 
kapcsán talán már meg is változtatták a véleményüket, de most itt per pillanat ezek alapján a 
levelek alapján tudtam önöket tájékoztatni.  

Ehhez a kérdéshez van további hozzászólás, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a képviselőtársaimnak. 

Az egyebek között talán még azt hadd mondjam el - miután ez a nyári szünet előtti 
utolsó bizottsági ülésünk, úgy gondolom - zárszóként, hogy kívánok mindenkinek kellemes 
pihenést, és ha megtehetik, kiadós nyaralást. A Főtitkárságnál pedig elkészült a 
„Magyarország és az Európai Unió - díjnyertes pályázatok 2011” című összefoglaló jelentés, 
ezeket javaslom önöknek elolvasásra.  

Köszönöm szépen, hogy jelen voltak a bizottsági ülésen. Amennyiben nincs változás, 
feltehetően szeptemberben vagy a plenáris ülést megelőzően néhány nappal, ha szükséges, 
vagy pedig a plenáris ülés kezdetekor tartanánk bizottsági ülést. Köszönöm szépen, hogy jelen 
voltak. A jövő héttől kezdve jó pihenést kívánok mindenkinek!  

Itt szeretném megköszönni gyorsíróinknak, hogy igyekeztek mindig pontosan 
lekövetni az itt elhangzottakat az elmúlt félévben, sokszor nem volt könnyű dolguk. 
Köszönjük szépen, hogy segítették munkánkat, és önöknek is, ha lesz módjuk szabadságra, jó 
pihenést kívánok. Viszontlátásra! Szép napot! 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Barna Beáta 


