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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, tisztelt bizottság. Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel melyek szerint Nagy 
Gábor képviselőtársunk Mihalovics Pétert, Csóti György képviselő úr Pintér Lászlót, 
Csenger-Zalán Zsolt Tilki Attilát, Vejkey Imre képviselőtársunk Kalmár Ferenc képviselő 
urat helyettesíti, a bizottságunk határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a napirendi ajánláshoz kiegészítés, vélemény 
van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki 
támogatja az írásban megküldött napirendünket. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Ma több napirendi pontot kell végigtárgyalnunk. Kérem is a 
bizottsági tagokat, hogy az ülés végéig maradjanak, hiszen szavaznunk is kell más 
javaslatoknál, illetve a 4. napirendi pontban is döntéseket kell hoznunk, illetve a 2., 3. 
napirendi pontoknál is.  

A Safarov-ügy külpolitikai vonatkozásai 

Az 1. napirendi pontunkban a Safarov-ügy külpolitikai vonatkozásaival kapcsolatban 
kérünk tájékoztatást Martonyi János külügyminiszter úrtól. Egyben köszöntöm is őt nagy 
tisztelettel, valamint Répássy Róbert államtitkár urat, Prőhle Gergely és Sztáray Péter 
államtitkár urakat, Breuer Klára kabinetfőnök asszonyt, illetve mindazokat 
Külügyminisztérium munkatársai közül - osztályvezetőket, főosztályvezetőket -, akik jelen 
vannak a Külügyminisztérium részéről a mai ülésünkön.  

Kérem a miniszter urat, hogy tájékoztasson bennünket erről az ügyről. Ezt követően 
képviselőtársaim kérdéseket tehetnek föl, illetve ezt követően kérdéseket és véleményeket 
fogalmazhatnak meg. Öné a szó, miniszter úr. 

Dr. Martonyi János külügyminiszter bevezetője 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm 
szépen a meghívást és a lehetőséget. Mindenkit tisztelettel köszöntök. Valóban röviden 
összefoglalom a történteket és azokat a lépéseket, amelyeket jelenleg teszünk és a 
közeljövőben tenni fogunk a helyzet tisztázása és megoldása céljából. 

Ami a történetet illeti, azt hiszem, elég rövid lehetek, hiszen ismertek a tények. 2004-
ben történt egy nagyon súlyos bűncselekmény: előre kitervelt módon, különös 
kegyetlenséggel elkövetett emberölés. A magyar igazságszolgáltatás meghozta azt az ítéletet, 
amelyet arányban állónak látott az elkövetett bűncselekmény súlyával: életfogytiglani 
szabadságvesztés volt, 30 év után feltételes szabadságra bocsátási lehetőséggel. 

Ezzel Magyarország akarva-akaratlanul egy konfliktusba került, egy több évszázados, 
jól ismert, nagyon nehéz, nagyon súlyos konfliktusnak az ütközőpontjába, és ez abban 
jelentkezett, hogy természetesen a konfliktusban érintett mindkét fél ezt a témát alapvető 
politikai kérdésnek tekintette, Azerbajdzsán folyamatosan igényelte az elítélt személy 
átadását, Örményország pedig tudomásom szerint ez ellen mindig felemelte a szavát.  

Hasonló ügyek egyébként voltak már korábban is, ezek talán most nem a 
legfontosabbak, de több is volt ilyen. A legismertebb az, hogy egy örmény terrorista fel kívánt 
robbantani egy polgári utasszállító gépet, ez nem sikerült, csak a földön volt, azt hiszem, két 
halott. Tizenhét esztendőt leült a francia bíróság ítélete alapján, ezt követően a francia 
hatóságok átadták Örményországnak, és az örmény elnök azonnal kegyelemben részesítette.  

Az azeri igényeket az elítélt személy átadására nézve az előző kormányok is 
elhárították - egyébként helyesen -, és a jelenlegi kormány is elhárította, annak ellenére 
egyébként, hogy az állandó, minden esetben követett gyakorlat ilyen ügyekben az, hogy a 
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büntetés végrehajtása céljából az illető külföldi állampolgárt az igazságszolgáltatási szervek 
átadják az igazságügy-miniszter döntése alapján annak az országnak, amely országnak az 
illető elkövető, elítélt az állampolgára. Erre több példa van, szintén súlyos bűncselekmények. 
Tudunk egy román ügyről, tudunk egy ukrán ügyről, ahol szintén életfogytiglani 
szabadságvesztés volt az ítélet, és minden esetben azt a gyakorlatot követtük - én azt hiszem, 
hogy ez érthető is a magyar börtönök túlzsúfoltsága és minden egyéb szempont alapján -, 
hogy ezeket az elítélteket mi átadjuk annak az országnak, amelynek az állampolgárai, és ezt 
követően az ítéletet ott végrehajtják. 

A változást az jelentette, hogy az azeri fél szóban, majd írásban kötelezettséget vállalt 
arra nézve, hogy az ítélet végrehajtását folytatni fogják. Még azt is közölték írásban, hogy 
feltételes szabadságra az illető 25 év elteltével bocsátható. A szöveg az én véleményem 
szerint egyértelmű, szerencsére ezt a véleményt osztják mindazok, akik eddig a szöveggel 
megismerkedtek. Tehát ennek az írásbeli kötelezettségvállalásnak az alapján kormánydöntés 
született arról, hogy Safarov büntetésének a végrehajtását Azerbajdzsán fogja folytatni, és 
ennek megfelelően őt átadtuk.  

Voltak különböző híresztelések különböző lehetséges ellentételezésről - ezeket mi a 
leghatározottabban cáfoljuk. Megnyugtatásként hozzáteszem, hogy ezt az idő igazolni fogja. 
Ha lenne valami olyan elképzelés, hogy netán az azeri fél magyar államkötvényeket 
vásárolna, akkor erre nagyon egyszerűen fény fog derülni. Egyébként pénzügyileg, 
politikailag és ezer más szempontból ennek a feltételezése is abszurd, szeretném ezt 
nyomatékosan leszögezni, tehát semmiféle ilyen háttér-megállapodás nem volt, nem is 
lehetett.  

Hogy lesz-e azeri gáz Délkelet-Európában, Közép-Európában és általában véve majd 
az egységes európai gázpiacon, erre a válaszom az, hogy nagy valószínűséggel lesz, tudniillik 
az azeriek a gázukat feltételezésem szerint értékesíteni akarják, ez jól felfogott érdekük. Tehát 
hogy lesz-e gáz a Nabuccóban, lesz-e gáz a TAP-ben és még nem tudom, hogy hány tervezett 
vezetékben, arról azt gondolom, hogy ez így van, de ennek az égvilágon semmi köze nincs 
ahhoz, hogy az elítélt itt vagy Azerbajdzsánban tölti vagy töltené a büntetését. Egyébként is 
mire az azeri gáz megérkezik ide a mi vidékünkre, addigra - szakértők ezt is tudják - a gázpiac 
alapvetően át fog alakulni, sok előrejelzés van arról, hogy tulajdonképpen reményeink szerint 
nehezebb lesz esetleg eladni a gázt egy pár év múlva, mint megvenni, de ez egy teljesen más 
történet.  

Visszatérve magára az ügyre: az imént már mondtam azt, hogy ebben az ügyben a 
kormány döntött, és amint ezt a plenáris ülésen is már jeleztem, a döntésért a kormány kell 
hogy vállalja a felelősséget. Természetesen nem lehet útját állni különböző találgatásoknak, 
hogy kinek, melyik miniszternek, melyik tárcának mi volt vagy mi lehetett az álláspontja egy 
ilyen döntés előtt, ezt a találgatást meg lehet tenni, de ennek nincs értelme, mert a felelősséget 
a kormány viseli. Megnyugtatásként most is közlöm, hogy a felelősséget a kormány minden 
tagja viseli, és minden olyan további kérdést, hogy X-nek, Y-nak meghatározott időpontban 
mi volt a véleménye vagy mi nem volt a véleménye, mi el fogunk hárítani, mert a kormány a 
felelősséget a maga egészében vállalja, kormányozni tudniillik csak így lehet.  

Ami a döntést magát illeti, azt azért hozzátenném, hogy ez nem volt egy könnyű 
döntés. Még azt is lehet mondani, hogy olyan helyzet volt, amikor valójában igazán jó, 
tökéletes döntést hozni nem lehet, hiszen belekerültünk, mint jeleztem, egy olyan 
ütközőpontba, ahonnan nagyon nehéz kilépni. Az ügynek nagyon sok összefüggése van, nem 
részletezném ezeket, hiszen erről is nagyon sok szó esett már. Én úgy mondtam ezt korábban, 
hogy ez egy fájdalmas döntés volt. Elsősorban azért volt fájdalmas, mert az ügynek 
nyilvánvalóan vannak nagyon erős hangulati, érzelmi vonatkozásai, ezektől nem lehet 
eltekinteni, nem lehet eltekinteni az örmények és a magyarok között évszázadok óta fennálló 
kapcsolatoktól, nem lehet eltekinteni az aradi vértanúktól, nem lehet eltekinteni a velünk, 
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köztünk élő örményektől, ebben a bizottságban egyébként talán még kevésbé lehet eltekinteni, 
elnézést kérek, tehát ez egy nehéz dolog. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy mi nem 
belépni akartunk egy konfliktusba, hanem mi ki akartunk abból lépni, mert a konfliktus 
létezett már nyolc esztendeje folyamatosan, kétoldalú nyomás formájában és egy állandó 
feszültség formájában, és ezt valamilyen módon meg kellett oldani.  

Tekintettel arra, hogy az illető azért nyolc évet mégiscsak eltöltött itt, és kaptunk egy 
írásbeli kötelezettségvállalást, valamint azt azért szeretném határozottan állítani, hogy a 
nemzetközi kapcsolatokban, a nemzetközi jogban a jóhiszeműség elve irányadó, és nem 
tételezhetjük fel egy másik fél rosszhiszeműségét, például azért, mert, ahogy azt most egyesek 
mondják, más vallási vagy kultúrkörbe tartozik - ez lehetetlen és elfogadhatatlan -, 
következésképpen nekünk abból kell kiindulni, hogy ha egy kormánytól, egy igazságügy-
minisztertől kapunk egy írásbeli kötelezettségvállalást, akkor annak hitelt kell adnunk.  

Ami a leglényegesebb ebben a helyzetben, az az, hogy hogyan tudjuk az indulatokat 
csillapítani, a feszültséget enyhíteni, éspedig több területen. Az egyik terület, ami nagyon 
lényeges, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, a Magyarország és Örményország közötti 
kapcsolatrendszer, ami persze összefügg Magyarország és a világ örménysége közötti 
kapcsolatokkal, hiszen jól tudjuk, hogy az örmény nép egy nagyon sajátos helyzetben lévő 
nép, már csak ezért is megérdemli a rokonszenvünket, és az örmény diaszpóra egy nagyon 
fontos szerepet tölt be a világban.  

Én magam levelet intéztem az örmény külügyminiszter kollégámhoz, ezt közzé is 
tettük. Hosszú megbeszélést folytattam, folytattunk a magyarországi Örmény Önkormányzat 
képviselőivel, és szeretnénk a hangulatot oldani. Szó esett itt korábban jószolgálati misszióról, 
erről is beszéltünk az Örmény Önkormányzat képviselőivel. Ők erre egyébként késznek 
mutatkoznak, ha ebben egyébként más politikai pártok, netán más civil szervezetek is 
érdekeltek, akkor azt hiszem, hogy ezt egy befogadási alaptétel mentén kellene megvalósítani. 

De persze szó esik kulturális, tudományos kapcsolatokról. Sajnálatos módon az 
örmény Tudományos Akadémia is megszakította a kapcsolatokat a magyar Akadémiával. 
Remélem, hogy ezt majd felül fogják vizsgálni, talán még hamarabb, mint a diplomáciai 
kapcsolatok felfüggesztésének tételét. Mindenesetre azt kérjük örmény barátainktól és 
mindenkitől, hogy a túlzásoktól tartózkodjanak. Mi például nem hivatkozunk lépten-nyomon 
az előbb általam említett örmény precedensre, mert nem akarunk ilyen típusú vitát elkezdeni 
meg folytatni sem, de úgy érezzük azért, hogy a túlzásoktól tartózkodni kellene. A döntéssel 
kapcsolatos egyet nem értésüknek nyilvánvalóan hangot kell hogy adjanak az ő 
szempontjukból, de sértegetésekre, egyebekre nincs szükség.  

Egyébként hozzáteszem - valószínűleg mindenki követi az eseményeket - a világ 
nagyon sok városában tüntetést rendeztek az ott élő örmény közösségek. Ezeken a 
tüntetéseken általában a jelszavak nagyon hasonlóak voltak, és az is közös elem ezekben a 
tüntetésekben, hogy minden ilyen tüntetés fegyelmezetten és rendbontás nélkül zajlott le. Úgy 
érezzük mindenesetre, hogy a túlzások nem segítenek. Legkevésbé sem segít az, egyes 
tüntetéseken esetleg érzékelhető lehetett, hogy mintha egy kicsit azonos szintre helyeznék 
ebben az ügyben Magyarországot és Azerbajdzsánt - ez elfogadhatatlan.  

Lehet bírálni a magyar döntést a legkülönbözőbb érvekkel, de azonos szintre hozni a 
magyar lépést, azzal a lépéssel, amely egy brutális gyilkost az átadása napján elnöki 
kegyelemben részesít majd előléptet, és kártalanítást fizet, azt hiszem, hogy ez hiba, és 
javaslom, hogy ettől mindenki tartózkodjék. 

Ami a feladatainkat illeti, természetesen ezek kiterjednek a térségi feszültség 
enyhítésére is, ez egy nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy ebben a helyzetben 
különösen lényeges az, hogy minden lehetséges eszközt felhasználjunk arra, hogy ez a 
bizonyos feszültség Hegyi-Karabah kapcsán ne erősödjön. Hozzáteszem, a feszültség fönnáll. 
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Kisebb-nagyobb határincidensekre évek óta, hónapok óta sor kerül. Szerencsére a háború 
veszélye nem áll fönn.  

Azt hiszem, hogy mind a két országnak - Azerbajdzsánnak is, Örményországnak is - 
az az érdeke, hogy ez a feszültség ne növekedjen. Mindkét ország részese az Európai Unió 
keleti partnerségének, egymás mellett ülnek találkozókon. Az is igaz, hogy ezeket a 
találkozókat is mindig felhasználják arra, hogy az egymással szemben fennálló vitájukat 
megjelenítsék, de mégiscsak van itt egy olyan szervezeti keret, ami az ő együttműködésüket is 
próbálja előmozdítani. 

Ha már az Európai Unióról beszélünk - a sajtóban is szerepelt - részletesen 
beszámoltam erről az ügyről külügyminiszter kollégáimnak a múlt hét végén az informális 
külügyminiszteri tanácsülésen, és nagyon nagy megértést tapasztaltam. Egyetlen bíráló 
észrevételt nem kaptam, ezzel szemben a főképviselő, aki általában a közös álláspontot 
összegzi, megértéséről biztosított, kilátásba helyezte a segítségét, ennek különböző konkrét 
formáit is megjelöltük, ezt követően egy kétoldalú beszélgetésem is volt vele, mint ahogy más 
külügyminiszterekkel is, és mindenki megértéséről biztosított. Az illető levél szövegét is jó 
néhányan megnézték, és érzékeltették, hogy ennek fényében Magyarországnak semmi 
aggodalomra vagy lelki furdalásra nincs szüksége. 

Fölmerült a közvetítés kérdése már a svájci kollégám esetében is. Én magam a 
közvetítés szót nem használtam, tudniillik a közvetítés egy formális, diplomáciai értelemben 
véve vett olyan eljárás, amihez kell két fél és kell egy mindkét fél által elfogadott közvetítő. 
Mi nem ezt kérjük. Mi azt kérjük - ha úgy tetszik, köznapi értelemben véve lehet ez is 
közvetítés -, hogy aki tud segíteni, az segítsen. Ha ezek civil szervezetek, örmény közösségek 
szervezetei, netán bármelyik ország diplomatái vagy kollégái, akkor ők is tudnak segíteni. 
Mert hiszen senkinek nem érdeke - sem Azerbajdzsánnak, sem Örményországnak, még 
kevésbé Magyarországnak -, hogy ez a feszültség akár ott, a régióban, a helyszínen, akár 
köztünk és az örmények között erősödjön.  

Ez a mi politikánk, ezt fogjuk tovább folytatni minden lehetséges eszközzel. Aki 
ebben segíteni akar, az segítsen, ez természetesen senkit nem zár el a markáns és határozott 
bírálat jogától, hiszen azt hiszem, ez egy olyan ügy, ahol érdemes vitát folytatni akár még így, 
utólag is. A dolog lényege az, hogy mi a közeljövőben is mindent meg fogunk tenni annak 
érdekében, hogy a helyzet enyhüljön, megoldódjon, és talán még azzal, hogy újból a figyelem 
középpontjába került a hegyi-karabahi konfliktus, azt a bizonyos akadozó, pontosabban nem 
is mozgó egyezkedési folyamatot valamelyest elősegítsük. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Jelzésre:) Kovács 

alelnök úr jelentkezett. További hozzászólók? (Jelzésre:) Ertsey képviselő asszony. Alelnök 
úr! 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm miniszter úr 
tájékoztatását. Köszönöm a szót, és gondoltam, hogy mint aki kezdeményezte ennek az 
ülésnek az összehívását pontosabban ennek a témának a napirendre tűzését és a 
meghívottakat, annak feltétlenül szükséges meg is indokolni ezt.  

Szeretném azzal kezdeni, hogy a Szocialista Pártnak nem célja ugrálni a nagyon sok 
sebből vérző és most az azeriek által - akár elfogadom - egy mély ütéssel a földre küldött 
magyar külpolitikán. Nem célunk ezt tenni. Az a célunk, hogy hozzájáruljunk a 
kárenyhítéshez. Ehhez persze föl kell tárni a súlyos károkat okozó döntés körülményeit, 
hátterét, az okait, a céljait, ebben a felelősök szerepét. És arra is szeretnénk választ kapni - a 
tisztán látáshoz meg a tanulságok levonásához kell -, hogy szakmai hibák is történtek-e vagy a 
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szakmai hibákat félre tehetjük, mert a két illetékes minisztérium minden tájékoztatást 
megadott a kockázatokról, a nyilatkozatokból egyébként úgy tűnik, hogy igen.  

Az is lehet, hogy a szakmai szempontokat feltárták, de a megalkuvás - valaki azt 
mondja, hogy a karrierféltés - okán talán nem egészen nyíltan szembesítették a miniszterelnök 
urat a lehetséges következményekkel. Így lehet a felelősséget is meghatározni. A lényeg, még 
egyszer hangsúlyozom, a tanulságok levonása, hogy többet ilyen súlyos hiba ne történhessen. 
Amit már tudunk - a miniszter úr is említette, de a miniszterelnök úr is hangsúlyozta -, az az, 
hogy összkormányzati döntés született, amiben természetesen eleve a fő felelősséget a 
miniszterelnök viseli, hiszen ő az, aki a kormány döntését - azt hiszem, így is fogalmazott - 
megfogalmazza a vita végén.  

Amit viszont nem tudunk, vagy nem pontosan tudunk, az az, hogy végül is milyen 
kockázatokkal számolt a Külügyminisztérium és milyen kockázatokkal számolt az 
Igazságügyi Minisztérium, és ezekről milyen mélységig adtak tájékoztatást. Amit nem értünk, 
az az, hogy ha a miniszterelnök úr azt mondja, hogy semmi olyan nem történt az átadás óta, 
amivel ne számolt volna a kormányzat - ha jól emlékszem, ő így fogalmazott -, akkor ez az én 
értelmezésemben azt is jelenti, hogy az elnöki kegyelem lehetőségével is kellett számolni, 
annál is inkább, mert ez a sokat hivatkozott egyezmény 12. pontjában explicit módon 
szerepel. Nemcsak az szerepel, hogy nem változtatják meg az ítéletet vagy módosítják az 
ítéletet mint opció, hanem az elnöki kegyelem lehetősége, sőt még a kollektív amnesztia 
lehetősége is szerepel. Ha ezzel is számoltak, mert szerintem számolni kellett, akkor miért 
nem kértek ennek a kizárására külön garanciát, akár úgy is, hogy konkrétan erre, akár 
Azerbajdzsánhoz hasonlóan, amely ismereteim szerint bejelentett egy fenntartást, hogy ő a 
más országok által adandó kegyelemmel csak akkor tud egyetérteni, ha ez az ő részükről is 
hozzájárulást kap? Ugyanilyen kikötése lehetett volna - még utólag is jogászok szerint - a 
magyar kormánynak. Ebből adódik az, hogy miért elégedtek meg ezzel a - gyakran úgy 
hivatkozott, hogy - igazságügy-miniszteri levéllel, amely levél igazságügyminiszter-helyettesi 
levél, és amelyben a garancia szó nem szerepel, hanem ami sokkal inkább egy tájékoztatás? 
Ha jól emlékszem az angol szövegre, információt tartalmaz arról, hogy mi az azeri eljárás, és 
bár feltételezhető, hogy kizárja az ítélet megváltoztatásának a lehetőségét, a szabadon 
bocsátást, de ez a levél se említi az elnöki kegyelmet. Ennek szerintem föl kellett tűnnie a 
magyar résztvevőknek, szakértőknek, akik a döntés-előkészítésben részt vettek, hogy vajon 
miért nem szerepel benne az elnöki kegyelem.  

Azt sem értjük, hogy miért állítja a magyar fél azt, hogy az azeriek megszegték az 
egyezményt - az egyezményt nem szegték meg, mert benne van a 12. pontban ez a lehetőség. 
Ha úgy tetszik, az előző pontot, amire hivatkozunk, megszegték, de ez a lehetőség megvolt, és 
az elnöki kegyelem nyilván felülírja az ítélet megváltoztatását vagy az idő előtti szabadon 
bocsátást. Miért mondják azt magyar részről, hogy az azeriek megszegték az ígéretüket? 
Hiszen ilyen ígéretet, hogy nem lesz elnöki kegyelem, a mi tudomásunk szerint nem tettek. 
Ha igen, akkor ezt ideje megfogalmazni. És ebből adódik a következő kérdés: ha volt ilyen 
ígéret, miért várt két napig a Külügyminisztérium a tiltakozással? Miért nem abban a 
pillanatban, ahogy az elnöki kegyelem híre elérte Magyarországot, mondták, hogy álljon meg 
a menet, itt volt egy ígéret, hogy elnöki kegyelemben sem részesítik, és ezt megszegték? De 
ilyen két napig nem hangzott el, és akkor se volt utalás elnöki kegyelemre, annak kizárására.  

Szeretném tudni, hogy végül is mi volt az az ok és az az elérni kívánt cél, amely miatt 
megérte a korábbi gyakorlaton változtatni. Örülök, hogy a miniszter úr is említette, hogy az 
azeri fél kezdettől próbálkozott, még messze nem volt ítélet, már eleve a bírósági szakaszt át 
szerették volna vinni Azerbajdzsánba. Tehát mi volt az ok, az az elérni kívánt cél, amely miatt 
ezen a gyakorlaton a kormány változtatott? 

Számoltak-e a nemzetbiztonsági hatásokkal? Ezt azért kérdezem, mert tudomásom 
szerint a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a fideszes többség leszavazta ennek a napirendre 
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tűzését, és úgy fogalmaztak, hogy amennyiben a Külügyi bizottságban felmerülne ilyen, 
akkor napirendre tűzik - ezért én most fölvetem, ez talán elég a fölmerüléshez, hogy igenis 
lehet. A miniszter úr is említett egy örmény terroristát, és érte terrorfenyegetés is azóta az 
itteni azeri követséget, tehát itt nemzetbiztonsági kockázatok vannak - ezekkel számoltak-e a 
kormány részéről?  

Elhangzott az is, hogy ezzel a lépéssel tulajdonképpen Magyarország kilépett egy 
olyan válságból, egy olyan konfliktusból, amelyhez nincs köze. Mi fordítva látjuk: 
Magyarország ezzel belépett egy olyan konfliktusba, amelyhez egyébként nincs köze. Ezzel a 
lépéssel, a miniszter úr pontosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy akarva-akaratlanul - 
biztos, hogy nem akarva, hanem akaratlanul, de - belépett ebbe a konfliktusba.  

Ezek után lehet a tanulságok levonásáról beszélni. Három dolog biztos nem segít. Nem 
segít az áthárítás, tehát annak a hajtogatása, hogy az azeri fél a hibás, mert a magyar fél lépése 
tette lehetővé, hogy az azeri fél hibázzon. Ha a magyar fél elnöki kegyelemre vonatkozó 
garancia nélkül nem engedi át az ítélet folytatását, akkor az elnök nem tud kegyelemben 
részesíteni senkit. A másik, ami nem segít, a cinizmus, az olyan megnyilatkozások, hogy „mi 
higgadtan figyeljük a vitát”. Kérem, ez nem vita. Ez egy súlyos nemzetközi botrány, amire a 
higgadt figyelés annak az országnak a miniszterelnöke részéről, amelynek a lépése - akár 
akaratlanul - ezt kiváltotta, nem a megfelelő megfogalmazás. És nem segít az sem, ha esetleg 
Örményországot fenyegeti a magyar fél azzal, hogy ez a lépés, mármint a diplomáciai 
kapcsolatok felfüggesztése súlyos következményekkel járhat. Azt hiszem, a magyar fél most 
nincs abban a helyzetben, hogy ő intézzen fenyegetést Örményországhoz, sokkal inkább a 
bocsánatukat kellene kérni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ertsey képviselő asszony! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy pozitív megjegyzéssel 

szeretném kezdeni, a végéről: azt gondolom, hogy az egy fontos jelzés volt a miniszter úr 
részéről, hogy az örmény jószolgálati küldöttség ötlete felmerült, tehát az, amit az LMP 
javasolt hétfőn a parlamentben, valahol találkozik az önök szándékával. Én jelenleg is 
egyeztetek az örmény-magyar baráti tagozat elnökségével, és próbálok összehozni egy 
kármentő missziót az említett kisebbségek, egyházi vezetők és mások részvételével, de 
mielőtt ezt a kárenyhítést meg lehet kezdeni, azt gondolom, valóban tisztázni kell néhány 
olyan fogalmat és eljárást, amit nem látunk ma tisztán.  

Én előrebocsátom, hogy - ahogy a miniszter úr fogalmazott, hogy lehet találgatni, de 
nem érdemes - én nem találgatni szeretnék, hanem szeretnénk tisztán látni, bizonyos 
dolgokban nyilván adott esetben nem feltétlenül a nyilvánosság előtt, tehát egy ponton 
azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek felmerülnek, adott esetben zárt ülést vagy 
iratbetekintést fogunk kérni, de mielőtt ezeket a kérdéseket feltenném, van néhány olyan 
fogalmazás, amit szeretnék tisztázni.  

Ön úgy fogalmazott, hogy ez egy kollektív felelősségvállalás utólag a kormány 
részéről, ezzel szemben Orbán Viktor személyes döntésről beszélt. Személyes döntésért 
személyes felelősséget vállalunk, azt gondolom, felelős politikusokként. Személyes döntésért 
kollektív felelősséget vállalni némileg eltolódik, nekem ez morálisan nem áll egymással 
egyensúlyban. Érdekelne, hogy hogyan látja ezt a kérdést.  

Úgy fogalmazott, hogy ez egy fájdalmas döntés volt. Ezt a döntést senki nem 
kényszerítette. A nyomás - ahogy beszámolt, és ebben senki nem kételkedik, hogy ez megvolt 
- megvolt nyolc éven keresztül. Sok éven keresztül ez a szituáció - ön konfliktusnak nevezte, 
én azt gondolom, hogy inkább egyfajta szorító feszültség a két ország között - megvolt, de 
ennek a feloldására nem kényszerítette senki a magyar kormányt. Önök nyilván latolgatták 
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azt, hogy több kárt okoznak-e vagy hasznot, ha meglépik az átadást. Utólag az világosan 
látszik, hogy a mérlegelés - és ez egy szakmai hiba volt, azt gondolom - rossz döntéshez 
vezetett.  

Ha azt a fajta megfogalmazást, hogy utólag beszélgetünk erről az ügyről, elfogadjuk, 
egy tekintetben el tudom fogadni: külügyi szakmai szempontból az ügy bizonyos értelemben 
lezárt, hiszen jóvátehetetlen visszamenőleg az, ami történt.  

Jóvá tehető más eszközökkel, diplomáciai kárenyhítési, barátságépítő, bizalomépítő 
lépésekkel, de belpolitikailag semmiképpen nem zárult le, sőt, számunkra, külügyi bizottsági 
tagok számára szakmailag is egy csomó kérdés van, ami nem látszik, tehát az eljárásrend még 
mindig nem világos, és ez ügyben szeretnék egypár kérdést feltenni. 

Miniszterelnök úr úgy fogalmazott, hogy semmi olyan nem történt a kiadás, átadás 
után, amit ne láttunk volna előre. Ezek szerint önök az elnöki kegyelmet is mérlegelték, és ha 
ez így volt, akkor kicsit túllépvén azon a kérdésen, amit Kovács László és nagyon sokan 
föltettek, hogy a jogi garanciát kérték-e, miért nem kérték, milyen politikai garanciát kértek? 
Hiszen itt pontosan lehet tudni és érzékelni és bizony voltak is információik erre, hogy mi a 
politikai szándék. Túl azon, hogy ha a szorosan vett körülményeket megnézzük. 

Ha kértek politikai garanciát is a jogin túl, olyan jelzést, amiben joggal bízhattak, 
akkor miért mondja azt a miniszterelnök, hogy nem volt semmi olyan, amit ne láthattak volna 
előre? Ha pedig így van, akkor az hogyan történhet, hogy Magyarország miniszterelnöke az 
elnöki kegyelem ügyében is lényegében mérlegelve ezt a lehetőséget, úgy döntött, hogy mégis 
átadják? Ennek minden következményét bizonyára felmérik.  

Van egypár olyan kérdésünk is, ami valószínűleg nem ebben a körben tárgyalható. 
Nem is a kérdésekre adott válaszok tartalmára vagyok kíváncsi, hanem hogy elvégezték-e ezt 
a kérdéssorozatot. Volt-e egyeztetés a nemzetközi szervezetekkel, partnerszolgálatokkal? 
Megkérdezték-e az Információs Hivatalt és a katonai szolgálatokat? Készült-e olyan fajta 
kockázatelemzés, amiről már beszélt képviselőtársam, tehát a nemzetbiztonsági kockázatokat 
elemezték-e? Megkérdezték-e az előző kormányt, utánanéztek-e annak, hogy az előző pár 
évben, amikor - ahogy említettem - nem volt kényszer és nyomás, a nyomásnak ilyen 
értelemben ellenálltak, mért álltak ellen? Nekik mik voltak a megfontolásaik? Hiszen azt 
gondolom, hogy ez ügyben valamiféle kontinuitás esetleg lehetne az előző kormánnyal, ha 
másban óvnám is ettől önöket. 

Tettek-e óvintézkedéseket arra, hogy adott esetben akár magyarokat érhetnek 
atrocitások világszerte? Felmérték-e ezeket a kockázatokat? Ezekre a kérdésekre amennyiben 
nem tudunk választ kapni nyílt ülés keretében, akkor javasolnék zárt ülést, de mindenképpen, 
ha erre most nem alkalmas a helyzet, akkor iratbetekintést.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nálam Gyöngyösi alelnök úr a következő.  
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr, 

és köszönjük szépen a Külügyminisztérium részéről a tájékoztatást. Azzal kezdeném, hogy 
teljes mértékben egyetértek azzal a diagnózissal, miszerint az egész Safarov-ügy abból a 
szempontból szerencsétlen, hogy egy két távoli ország közötti rendezetlen konfliktust 
importáltunk ezzel a magyar közéletbe, és ezzel a kiadási üggyel olyan mértékben 
meggyőződésem szerint felkészületlenül érte a belső és a külső közvéleményt is, olyan 
hiszterizált közeget teremtettünk, amelyben nagyon nehéz ezt a kérdést higgadtan és 
cizelláltan áttekinteni és átlátni.  

Az teljesen egyértelmű, hogy az egész Safarov-ügynek az elsőleges dimenziója, ami 
egy véres bűncselekmény, elítélendő. Tehát nincs olyan vélemény hál’ Istennek 
Magyarországon, amely ezt a gyilkosságot vagy ennek a gyilkosságnak a mentegetését 
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előhozná, azonban ezen az első dimenzión túl szembe kerülünk azzal a rendezetlen 
konfliktussal, amely a hegyi-karabahi konfliktus ügye. Itt nincsenek olyan illúziók, hogy ez 
nem egy élő konfliktus. Ez egy tátongó, nyílt seb a Kaukázus testén, ez egy ’94-ben 
fegyverszünettel lezárt konfliktus, mindennaposak a határincidensek. Tehát a konfliktus az 
egy élő konfliktus, és ebben ez a Safarov-ügy és sajnálatos módon a hegyi-karabahi konfliktus 
valahogy megjelent a magyar közéletben is.  

Természetesen nem ez volt az elsődleges aspektus, a közvélemény ezt a kérdést nem 
boncolgatta, de azért a Safarov-gyilkosság kapcsán is tudni kell és meg kell említeni azt a 
tisztán látás végett, hogy ebben a konfliktusban a nemzetközi közvélemény nagyon sarkosan 
állást foglalt. Tudjuk azt, hogy ez egy olyan konfliktus, amelyben az azerbajdzsáni nép 
elveszítette területének 20 százalékát, 20 ezer azerbajdzsáni elveszítette az életét, több mint 
100 ezer sebesült van és 1 millió belföldi hontalan - amit a nemzetközi jog belföldi 
hontalannak hív - teng-leng Azerbajdzsán területén jelenleg. 

Ezt a konfliktust, ezt a nemzetközi jogban és különböző nemzetközi intézmények és 
nemzetközi szervezetek az örmény fél fellépését egész konkrétan népirtásnak bélyegezték. 
Erről van 4 EBESZ-határozat, európai tanácsi, Európa-tanácsi határozatok, európai parlamenti 
határozatok, a NATO, az Európai Unió, mindenki megszólalt ebben a kérdésben, és ebben a 
kérdésben elég súlyosan elítélte az örmény felet. Ezt a kérdést a hegyi-karabahi konfliktustól 
sajnálatos módon nem lehet elvonatkoztatni. 

Az, hogy ezt az ügyet hogyan kezelte a magyar kormány és a magyar 
Külügyminisztérium, az szerintem roppant dilettáns és tragikus volt, hiszen arra a Magyar 
Nemzet honlapján fent lévő kötelezettségvállalásra, amelyre most jelenleg miniszter úr is 
hivatkozott, igazából hivatkozni nem lehet mint konkrét és az ügyben határozottan állást 
foglaló állásfoglalásra. Én ezt szeptember 1-jén, amikor a szombati vagy vasárnapi napon 
fölkerült a honlapra, elolvastam. Nem vagyok jogász, kizárólag az angol nyelv birtokában 
elolvastam. Ez egy jogszabály-ismertetés még szakavatatlan emberek számára is. Van benne 
egy idézet a strasbourgi konvencióból, meg egy idézet az éppen hatályos azerbajdzsáni 
büntető törvénykönyvből, beágyazva két üdvözlet közé.  

Úgy gondolom, hogy ahogy a Külügyminisztérium ebben a kérdésben eljárt - 
természetesen az, hogy Jereván erre hogyan reagált, szerintem hisztérikus és túlreagálása volt 
a történteknek, de nyilván az ő reakciójuk várható volt ebben a kérdésben. Megszólalt Obama 
elnök is, amerikai kampány lévén és tudván azt, hogy kampányidőszakban a lobbiknak 
milyen hatásuk van a különböző megnyilatkozásokra, nagyjából ez is borítékolható volt. 
megszólalt az Európai Unió és ezek után, miután a fél világot magunkra haragítottuk ezzel a 
lépéssel, sikerült még Azerbajdzsánt is magunkra haragítani azzal, hogy ennek a határozatnak 
a kapcsán meghazudtoltuk őket, holott teljesen nyilvánvaló, hogy ez az állásfoglalás nem 
tekinthető a Safarov-ügy kapcsán konkrétnak és konkrétumnak. 

Ami ezek után történt -  ha már a Külügyminisztérium kiterjesztette a 
felelősségvállalást a kormány egészére -, hogy megszólalt Selmeczi Gabriella, aki még 
Oroszországba is valami zseniális kommunikációs píárakcióként belerúgott egy nagyot: az 
MSZP vádjai kapcsán felemlegette azt, hogy nem csoda az, hogy az MSZP megint Moszkva 
oldalára áll. Hogy ezt hogy fogadják az orosz nagykövetségen, azt nyilván mindenki sejti. 

Azt látom, hogy ezt a kérdést sokkal jobban és sokkal ügyesebben lehetett volna 
kezelni a magyar kormánynak, és például nem értek egyet azzal a véleménnyel sem, hogy egy 
ilyen súlyos konfliktusban nem lehet például megemlíteni azt, a miniszter úr által is említett 
esetet az 1983-as ORLY repülőtéren történt bombázásról, amiben nemcsak a célszemély, a 
két török diplomata halt meg, hanem 4 francia állampolgár, 1 amerikai meg 1 svéd 
állampolgár is. Ha tehát van olyan ügy, ami az egész nemzetközi közvéleményt érintette, az 
pontosan ez az eset volt, ami után kiadta Franciaország az ASALA terrorcsoport tagját 



- 13 - 

Örményországnak, és ott nagyon hasonló csinnadrattával és elnöki üdvözléssel és 
előléptetéssel várták a repülőtéren.  

Nem értek egyet azzal, hogy ez az eset példátlan volt, az 1983-as eset egy tökéletes 
párhuzam, és ezt fel lehetett volna vetni, és sokkal határozottabban lehetett volna a magyar 
álláspontot ezzel a kérdéssel kapcsolatban képviselni. Hiszen meggyőződésem, hogy a jog 
szabályainak vagy a nemzetközi jog előírásainak megfelelően történt ez a kiadatás, és nagyon 
sajnálatosnak tartom azt, hogy ebben a hecckampányban, ami ennek az ügynek a kapcsán 
kikerekedett, a magyar ellenzék mínusz a Jobbik, tehát az MSZP, a DK, az LMP, 
megfűszerezve a Milla nevű szervezettel, semmi másra nem használta ezt az ügyet, mint arra, 
hogy a saját belpolitikai hasznát növelje ennek az ügynek a kapcsán.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gruber képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Bár sok mindenben nem értek 

egyet Gyöngyösi Márton képviselőtársammal, az utolsó gondolata valóban egy sarkalatos 
pontja ennek az egész ügynek, hiszen ennek szakmai és politikai vetülete van.  

Én egyrészt egy szakmai kérdést szeretnék feltenni azzal kapcsolatban, hogy Kovács 
képviselőtársam - korábban külügyminiszter - kizáró külön garanciát emleget, hogy ez 
szükséges lett volna. Szakmailag kérdezném meg, hogy egy ilyen ügyben milyen kizáró, 
milyen külön garanciát lehet érvényesíteni - nem kikötni, hanem érvényesíteni - egy ilyen 
esetben, amikor egy elnöki kegyelemmel állunk szemben. Hogyan tudja egy másik állam 
korlátozni a legfőbb közjogi méltóság jogkörét bármiféle nemzetközi kétoldalú vagy 
többoldalú megállapodással?  

A második kérdésemmel kapcsolódnék Gyöngyösi képviselőtársam legutolsó 
megjegyzéséhez, hogy adva van egy jelenleg fogyókúrázó korábbi kormánytényező, amely 
azt állítja, hogy az ő idejében harcosan és bátran ellenállt, és megtagadta a kiadatást. Van-e 
erről bármiféle dokumentum, hogy bármelyik korábbi kormány kapott Azerbajdzsántól a 
kiadatásra vonatkozó kérelmet, és ezt nagy bátran, mérlegelve megtagadta? Azért is érdekes 
ennek a felvetése, mert majd a következő napirendi pontban tárgyalunk egy határozati 
javaslatot, amelyet politikailag teljesen értek: amennyiben egy ellenzék, ha úgy kívánja, rövid 
távú, szemellenzős módon ezt a valóban kényes kérdést belpolitikai csatározásra kívánja 
felhasználni, azt megértem, hogy ennek a pártnak a vezetője, mondjuk Mesterházy Attila 
nevét adja egy ilyen határozati javaslathoz, csak azt nem értem - és bocsásson meg, Kovács 
úr, nem személyeskedni akarok -, hogy egy nagy múltú külügyi pályát és sikerekben gazdag 
külügyi pályát elvégzett volt külügyminiszter hogyan adhatja a nevét egy ilyen határozati 
javaslathoz, amely valóban csak egy belpolitikai kavarásra alkalmas, maga a szövegezése is, 
és egyáltalán a tartalma. Én ezen mélységesen csodálkozom, ennél azért többet várok az 
ellenzéktől, hogy ilyenre használja fel ezt az igen kényes kérdést.  

Köszönöm szépen. (Dr. Horváth János jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, de ez majd a következő napirendi pontjaink között 

szerepel, tehát ez nem a mostani napirendi ponthoz tartozik konkrétan.  
Horváth János elnök úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Van 

egy tudományhalmaz ma már ennek a témának a kezelésére, amit úgy hívunk, hogy conflict 
resolution, magyarul úgy mondhatnám, hogy a konfliktusoldás mestersége, tudománya, és 
annak tükrében ez a mostani beszélgetés, különösen pedig a kritikai hozzászólás lehetett volna 
másképpen is.  
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Engedtessék meg, hogy szóljak a témáról a külügyminiszter úr beszámolójához, de 
mégis megelőlegezem azzal, hogy mi most, a bizottság is, önmagunkat szinte vizsgáztatjuk, 
vizsgáztattatunk. Ugyanis amit tettünk, mi, a bizottság, eddig a kormány, a külügyminiszter 
beszámolója nyomán, abból kialakult az a kép, hogy az ellenzéknek az a dolga, hogy 
ellenezze azt, amit a kormány csinál, nem pedig az, hogy esetenként, különösen érzékeny 
esetekben a konfliktus oldásához járuljon hozzá, még akkor is, ha az azt jelenti, hogy a 
kormány cselekedeteit értékeli és nem pedig kritizálja, tekintet nélkül arra, hogy mi az. Az 
egészséges kritika egy alkotó valami, de úgy hangzott itt ismételten, hogy az ellenzéki oldal 
mindegyik tiszteletre méltó képviselője azt az alapállást foglalta el és onnan lépett tovább, 
hogy hogyan lehet a kormány cselekedeteiben vagy nem cselekedeteiben hibát találni, vagy 
oda tulajdonítani vagy magyarázni, nem pedig azt, hogy hogyan lehet Magyarország 
helyzetének tisztázásához, megértéséhez, megértetéséhez hozzájárulni. Persze, hogy a 
kormány tévedhet, hibát csinálhat, felelős is mindenért, de ezt hallottuk a külügyminisztertől, 
hogy ezen végigmentek, és a felelősséget vállalják. Ezt értékelhetjük, ez jobb lett volna a 
konfliktusrezolúció tudományának tükrében. Mi magunk, az Országgyűlés, felelősek 
vagyunk, mi is felelősek vagyunk - egyrészt azért, mert olyan kormányt megengedünk, hogy 
kormányozzon, amilyen van, de hát van, és ez egy stabil kormánya ennek az országnak, mert 
olyan parlamentje van, azonban ez a parlament maga is a parlamenti diplomácia eszközeit 
használhatja, és erről szinte szó sincs.  

Van egy Interparlamentáris Unió nevű világszervezet, amely itt-ott egészen értékes 
hozzájárulást nyújtott dolgokhoz, erről eddig szó se esett. Lehet, hogy ez az én dolgom mint 
az Interparlamentáris Unió egyik tisztségviselőjének - hát teszem. A további eszközök, 
amelyek rendelkezésünkre állnak, azon túl, hogy itt magunknak megvilágítjuk, és segítünk 
tisztábban látni, és azt az óriási, vagy ha nem is óriási, de jelentős előnyt, amit az ellenzék 
birtokol, hozzáadjuk az össz eszköztárhoz, hogy még annál jobban megértődjék és megértse a 
világ, mert ne legyen kisebbrendűségi érzésünk, a világ ma erre a szobára idefigyel, erre a 
teremre, éppen a téma jelentősége miatt - akkor csináljuk ahhoz méltóan! Mit tehetnénk az 
Interparlamentáris Unión és a jobb megértésen túl? Szakmai kommunikáció. Én magam nem 
részletezem, de egyet-kettőt megemlítek. Én tagja és tisztségviselője vagyok az Econometric 
Society-nek, a világ közgazdászainak a matematikai szervezetének, amiben nekem tisztségem 
van, és több írásom megjelent. Az egyik munkatársam, akivel több publikációm, könyvem, 
írásom jelent meg, Donald P. Minessian, örmény származású professzor Amerikában.  

Talán 10 vagy 15 közös művünk jelent meg és található. Nos, Donald P. Minessian 
Révén több ilyen amerikai szervezettel levelezgetek, egymást meghívtuk, elfogadtam egy 
meghívást egy előadásra, szerveztem én is egy ilyet, ahova meghívtam valakit egy atlantai, 
georgiai előadásra, szóval munkáról beszélni, arról, hogy vannak nekünk közös dolgaink, 
azonkívül, hogy most valami nem kívánatos dolog történt a diplomáciában. Nem elterelni a 
figyelmet arról, ami most történt, de mégis, egy kicsit az is. Azzal, hogy nekünk közös 
dolgaink révén van egy összegyűlt jelentős, jóakarat, tőke, vagyon, ami jöjjön elő most. 

Azután a jóhiszeműség. Ismételten jártam Jerevánban, Örményországban, talán még 
többet voltam Bakuban az IPU Magyar-Azerbajdzsáni Csoport elnökeként is. Ismerve ezeket 
az embereket, ha szabad azt tanácsolnom, hogy… - elmondom, bevallom vagy eldicsekszem 
vele, hogy ezekkel én most levelezek, telefonozgatok, nincs kisebbrendűségi érzésem az 
egyik vagy a másik oldal felé. Beszélgetek. Kívánom őket hallani. Sokkal inkább azt, hogy 
nem elmondom, elmagyarázom, persze, ez Horváth János sajátos politikai módja, hogy 
inkább szeretek meghallgatni másokat, mások véleményét, de az jót tesz neki, aki 
elmondhatja, tehát nem a leckéztetés. Azt pedig különösen sajnálom, hogy Gyöngyösi 
képviselő úr dilettáns és hasonló bélyegekkel illeti azt, hogy ahogy Magyarországon ezt 
csináljuk.  
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Akkor mit várhatunk azoktól, akiknek tényleg érdekük van abban, hogy Magyarország 
hírét, világát, meglátását olvasszák.  

Én tehát azt adnám hozzá, meg is állok itt ezzel, hogy a jóhiszeműség magunk között, 
a magyar Országgyűlés Külügyi bizottságában – elővehetnénk azt a kottát, aminek az a címe 
és eldalolnánk vagy –táncolnánk, hogy a jóhiszeműség. És akkor amit a kormánytól 
elfogadunk és amit a kormánynak tanácsolunk vagy akár programként adunk, akkor 
másképpen hangzik, mintha az volna a light motive-je az egész muzikális micsodának, hogy a 
kakofóniákat keressük és hozzásegítjük azokat, hozzájárulunk azok ócsárolásához, akiknek az 
az érdekük és mesterségük. Úgyhogy nekünk nem az az érdekünk és mesterségünk. Tehát ne 
álljunk össze a rossz partnerekkel, ha szabad tanácsolnom. 

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót válaszadásra, egy megjegyzést 

szeretnék tenni. (Jelzésre:) Elnézést kérek, nem figyeltem. Sorrendben Vargha Tamás és 
Vona képviselő úr következik. 

 
VARGHA TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel 

köszönöm a miniszter úr beszámolóját, amit nagy figyelemmel hallgattunk, de úgy érzem, 
hogy itt a Külügyi bizottságban lassan olyan dolgokról beszélünk, ami nekünk nem 
feladatunk. Történt Magyarország területén egy gyilkosság, és a magyar büntetőjog alapján az 
igazságszolgáltatás hozott egy ítéletet. Majd ezt követően most, a nemzetközi jog írott betűje 
alapján történt egy döntés, mint ahogy akkor, amikor a bíró meghozta a döntését, a bírónak 
sem kellett figyelembe vennie senki érzékenységét, hiszen nem annak alapján dönt arról, hogy 
milyen ítéletet hoz.  

Azt gondolom, hogy most sem kell összekevernünk a jogot, a nemzetközi jogot, a 
jogszolgáltatást a politikával, hiszen itt egy politikai testületben ülünk, a Külügyi 
bizottságban. Azt gondolom, hogy ha ez a helyzet így alakult, mert Magyarország területén 
történt ez a sajátos gyilkosság és a magyar jog alapján kellett a bírónak meghoznia a döntést 
és aztán a nemzetközi jog alapján történt a kiadatás, akkor ezt követően nekünk kizárólag az a 
feladatunk - és ebben egyetértek Horváth János képviselő úrral -, hogy ez a politikai testület, a 
Külügyi bizottság hogyan tud abban segíteni, hogy mivel itt érzékenységek sérültek, ezen a 
helyzeten továbblépjünk. 

De a büntetőjog és a nemzetközi jog alapján meghozott döntések, bírói döntés és - 
kormánydöntés vizsgálata és annak elemzése, azt gondolom, nem a Külügyi bizottság 
feladata. 

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Vona képviselő úr! 
 
VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Először is én is szeretném 

megköszönni miniszter úrnak, hogy ezt a beszámolót megtartotta itt, a bizottság ülésén. 
Őszintén megvallva van bennem némi aggodalom Horváth képviselőtársunk felszólalása után, 
hogy képes leszek-e megfelelni a magam mondandójával annak a diplomáciafilozófiai és 
politikaerkölcsi követelményrendszernek, amit ő itt támaszt, de maximum alászaladok majd a 
lécnek. 

Történt egy kiadatás, amely a magyar fél részéről jogszerű volt vagy legalábbis 
jogszerűnek mutatható be, és ezt szerintem senki nem vitatja. Úgyhogy én ezt a jellegű vitát 
nem tartom túlságosan hasznosnak, és egyetértve azzal, hogy talán ez nem is a Külügyi 
bizottság tárgya, talán ezt még az örmények sem vitatják. Ami a vita tárgya és főként az LMP, 
az MSZP képviselői firtatják a konkrét részleteit, hogy ezen kiadatás mögött volt-e 
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valamifajta esetleges háttérmegállapodás, tudatos félrenézés vagy valamifajta olyan hátsó 
gazdasági-politikai szándékérvényesítés, amiről a közvélemény és ezáltal a többi párt sem 
tudhat. Ez itt, úgy érzem, a vita ki nem mondott vagy kimondott tárgya, és ez egy fontos vita. 
Ilyen értelemben is azt gondolom, hogy ezeknek a kritikáknak az ellenzék részéről teljes 
mértékben joga és helye van, ezt maga a miniszter úr is szinte kérte a felszólalása végén. 

A magam részéről azért kértem szót, hogy egy olyan szempontra hívjam fel a 
figyelmet, ami szerintem ugyanilyen lényeges, mint ezek a szempontok, de senki nem beszél 
róla vagy nem annyira tartjuk ezt szem előtt, hiszen a miniszter úr beszélt a magyar-örmény 
kapcsolatok reorganizálásáról, de szinte meghívott mindenkit, civil szervezeteket, pártokat, 
aki ebben szerepet tud játszani, és ez egy nagyon fontos cél, ezzel egyet tudok érteni. Viszont 
nagyon kevés szó esik vagy esett ennek kapcsán - bár Gyöngyösi képviselőtársam és 
frakciótársam ezt már megpendítette – a magyar-azeri kapcsolatok jövőbeni alakulásáról és 
ennek az ügynek a magyar-azeri kapcsolatokra való hatásáról. 

Azerbajdzsán nemzetközi szerepét, erejét ezen illusztris társaság előtt most hadd ne 
elemezzem. Mindannyian ismerjük az olaj- és gázkincset, amellyel Azerbajdzsán rendelkezik. 
Az ENSZ BT-tagságot szintén nem kell itt elmondani senkinek, és talán az sem újdonság 
senki számára, hogy Azerbajdzsán, azt gondolom, nemcsak politikailag, de társadalmilag is 
nagyon nyitott Magyarország irányába. E mögött nem pusztán Magyarország történelmi 
szerepe, történelmi-politikai szerepe, közép-kelet-európai regionális súlya, esetlegesen az 
európai uniós tagsága áll, hanem - erről is nagyon keveset szoktunk beszélni, elfogadom, 
hogy ez tudományos vita tárgya lehet - van egyfajta vélt rokonsági kapcsolat, amelyet én 
magam – bár ez csak az én személyes megjegyzésem – valósnak is tartok. Gondolok a nagy 
sikerű Kurultáj rendezvényre, amelyre egyébként Azerbajdzsánból is érkezett küldöttség. 
Mindenképpen látnunk kell azt, hogy Azerbajdzsán részéről van egyfajta nyitottság, és baráti 
nyitottság Magyarország irányába. 

Ezt még pluszban megtetézi az a helyzet is, hogy Törökország és Azerbajdzsán 
viszonya – szintén nem kell ebben a közösségben magyaráznom – nem hogy jó, hanem 
kifejezetten szoros, mondhatni testvéri viszony, tehát ami a magyar-azeri viszonyokkal, a 
magyar-azeri kontextusban történik, ahogy azt mi alakítjuk, ki fog hatni Magyarország és 
Törökország viszonyára is. Itt tehát jóval nagyobb súlyú kérdésről van szó, mint a magyar-
azeri kapcsolatokról. 

És akkor mi az aggodalmam? Az aggodalmam az, hogy a magyar-azeri, illetve a 
magyar-török kapcsolatokat illetően – nyilván erről miniszter úr nem beszélt, de mégis szóvá 
teszem – tapasztalható egy belső megosztottság a kormány részéről, a miniszterelnök úr és a 
külügyminiszter úr között.  

Ezt nyilvánvalóan a külügyminiszter úr a státusából fakadóan nem fogja tudni 
elismerni, mégis itt szóvá teszem, és nem várok ez ügyben választ, csak azt jelzem, hogy ez a 
fajta ellentét kitapintható a sajtó és a politikai tevékenység kapcsán. Ebben a konfliktusban, 
úgy érzékelem, a miniszter úr szerepe a válságmenedzselés, a kármentés és különösképpen az 
örmény irányba. Itt jön az aggodalmam: én attól tartok, és igazándiból erre már célzott 
Gyöngyösi Márton képviselőtársam is, hogy ez a nagy-nagy kármentés, amit az LMP és az 
MSZP - én is úgy érzem, hogy sokszor politikai okokból, politikai szándékokból és nem 
pusztán valami hirtelen jött örménybarátságból - támogat, nehogy esetleg a visszájára 
forduljon, és a jelenleg nagyon megromlott magyar-örmény kapcsolatokat sikerüljön a 
magyar Külügyminisztériumnak társítani még egy nagyon-nagyon megromlott magyar-azeri 
és ezáltal magyar-török kapcsolattal is. Tehát én ezt az aggodalmamat szeretném a miniszter 
úrnak jelezni, várván tőle és az egész kormánytól, hogy ennek az ügynek a kezelése kapcsán 
ne csak az örmény fél érzékenységére legyünk érzékenyek, hanem - bármennyire is furcsa - az 
azeri fél érzékenységére is, nehogy esetleg elveszítsük az azerieknek az általam látott 
jóindulatát.  
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Még egy, ide már szorosan nem kapcsolódó, de mégis ideillő kérés a miniszter úrhoz, 
amennyiben ebben van nyitottság: én azt gondolom, hogy több mint két év után nagyon 
szerencsés volna, ha a Külügyi bizottság a miniszter urat meghallgathatná a kormány által 
vállalt keleti fordulat külpolitikájának értékeléséről, hogy a miniszter úr kapjon lehetőséget 
arra, hogy ennek a két évnek a sikereiről beszámoljon nekünk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két megjegyzést szeretnék tenni, mielőtt még átadnám a 

szót a miniszter úrnak válaszadásra. 
Az egyik azzal kapcsolatos, amit Kovács László alelnök úr jelzett, hogy az ő kérésükre 

- tisztázzuk a dolgot. Én természetesen kaptam a képviselő úrtól egy levelet egy kéréssel, de 
ez házszabályszerűen csak elolvasható, nem tartalmazta a bizottság kétötödének a 
támogatását, hiszen a Házszabály 68. § (3) bekezdése alapján ez kellett volna hozzá.  

A másik dolog az - itt is elmondom még technikai szempontból azt, amit el szerettem 
volna mondani az elején, csak elfelejtettem -, hogy a különböző bizottsági üléseinknek a 
megszokott rendtől való eltérését elsősorban a bizottság elnökségének és a delegációnak az 
útjaihoz kell hogy viszonyítsuk, ez így lesz a jövőben is, hogy nem fogunk tudni száz 
százalékosan pontos napot és időpontot a bizottsági üléseknek kitalálni.  

Amit pedig Vona képviselő úr mondott, azt technikailag a bizottság elnöksége a 
féléves programterv összeállításánál figyelembe fogja venni, hogy volt egy ilyen kérés.  

Visszaadnám a szót önöknek, és az államtitkár úr is jelezte, hogy szólni szeretne.  

Dr. Répássy Róbert válasza 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! A miniszter úr előtt szeretnék néhány felvilágosítást adni a bizottságnak, 
mert bár a napirendi pont tárgya egyértelműen az ügy külügyi vonatkozásai, én szeretnék 
néhány elhangzott kérdésre, amely kérdések a jogi aspektusát feszegették az ügynek, 
válaszolni önöknek.  

Mindenekelőtt Kovács alelnök úr kérdést tett fel a kockázatok elemzésével 
kapcsolatban, és én a jogi aspektusból a következőt tudom a tisztelt bizottságnak mondani. A 
kockázat az egyezményben van. Tehát maga az 1983-as strasbourgi egyezmény tartalmazza 
azt, hogy milyen feltételei vannak az egyezmény alkalmazásának, milyen döntéseket lehet 
hozni ez alapján, mire kell kérni nyilatkozatokat, és azt is tartalmazza - és ez talán az egyik 
legfontosabb -, hogy az elítélt átadásának milyen jogkövetkezményei vannak mind az ítélkező 
államra nézve, mind pedig a végrehajtó államra nézve.  

Talán nem utolsósorban, de az egyezmény céljai is magában hordoznak egyfajta 
kockázatot, mert - gondolom, ezt nem kell önöknek bemutatnom - az elítéltek átadásáról szóló 
nemzetközi egyezmény az elítéltek érdekében köttetett, szó szerint a célok között szerepel az 
elítélt személyek társadalmi beilleszkedése, a büntetésük saját társadalmukban való letöltése, 
és a többi, tehát humanitárius célokból jött létre az egyezmény. Ebből az következik, hogy az 
egy természetes jogi kockázat, hogy ha egy elítéltet átszállítanak az anyaországába, akkor 
nyilvánvalóan kedvezőbb helyzetbe hozzuk ezáltal az elítéltet, mint ha az anyaországától 
távol töltené le a büntetést. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy azt természetszerűleg a jogi 
döntés meghozatala során mindig is mérlegeljük, hogy az elítélt számára kedvezőbb helyzet 
az, ha a saját állampolgársága szerinti országban tölti le a büntetést. Az egyezmény pontosan, 
részletesen leírja, hogy milyen hatása van a büntetés átadásának - gyakorlatilag a végrehajtó 
állam rendelkezik a büntetéssel. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtó állam dönt a büntetés 
tekintetében. Tehát amikor az ítélkező állam átadja a végrehajtó államnak, akkor onnantól 
kezdve az ítélkező államnak megszűnik a rendelkezési joga a büntetéssel kapcsolatban. Tehát 
én azt tudom önöknek mondani, hogy aki ezt az egyezményt ismeri, és aki ezt alaposan 
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végigolvassa, az megérti, hogy magában az egyezményben van a kockázat, de ez a 
nemzetközi jog. Ezért is mondhatták többen azt - és szerintem változatlanul megáll ez a 
megállapítás -, hogy a nemzetközi jog szabályai szerint történt minden az ügyben. Sajnos azt 
kell mondanom, hogy még a kegyelem is a nemzetközi jog szabályai szerint történt. Egyrészt 
ezt szerettem volna elmondani.  

Másrészt azt szeretném mondani, hogy az iratok természetesen az országgyűlési 
képviselők által megtekinthetők, az aktába egyébként az alkotmányügyi bizottság tagjai 
számára az igazságügy-miniszter úr már betekintést engedélyezett, és az iratok 
megtekinthetők nyilván más országgyűlési képviselők számára is. Az aktát egyébként 2004-
től vezetjük, tehát 2004-ben nyitották ezt az aktát, és meglehetősen nagy terjedelmű. Annyi 
tájékoztatást még tudok önöknek adni, mert áttekintettem ezt az aktát, hogy a korábbi 
kormányzati ciklusokból nem találtam benne formális döntést tartalmazó iratot. Ettől 
természetesen a tény még tény, hogy korábban Magyarország nem adta át az elítélt 
végrehajtását, de formális döntést tartalmazó irat nincs az iratok között.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  
 
ELNÖK: Miniszter úr! 

Dr. Martonyi János válasza 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm 
az észrevételeket, felvetéseket. Csak röviden válaszolok.  

A nemzetközi egyezménnyel kapcsolatban Répássy Róbert államtitkár úr nyilatkozott. 
Ehhez kell kapcsolni a levelet, és a levél egyértelmű. Tehát nem értek azzal egyet, hogy ez 
egy információ, a levélből teljesen nyilvánvalóvá válik az, hogy aki ezt a levelet írta, az arra 
hívja fel a figyelmet, hogy feltételes szabadságra az illető 25 év eltelte után bocsátható. Ebben 
az összefüggésben teljesen értelmetlen egy ilyen hivatkozást tenni, ha valaki elnöki 
kegyelemben kívánja részesíteni az illetőt, vagy ha az elnök nem részesíti kegyelemben, 
akkor a parlament teszi. Tehát én azt hiszem, hogy teljes biztosíték persze nincs, az lehetetlen, 
van jóhiszeműség, van jóhiszemű együttműködés, és én azt hiszem, hogy Azerbajdzsán ennek 
nem tett eleget, ezt azért világosan le kell szögezni. Ezt mi sérelmezzük.  

Az alelnök úr jelezte, hogy ez nem történt meg, vagy nem történt meg időben. 
Pénteken kapta meg az illető az elnöki kegyelmet, másnap, szombaton behívtuk a nagykövetet 
vasárnapra, ami azért viszonylag szokatlan, vasárnap délre, átadtunk egy jegyzéket, ebben 
egyértelműen elítéltük és elfogadhatatlannak minősítettük a történteket, és azt hiszem, hogy a 
diplomáciai választ ezzel megadtuk.  

Arról, hogy a jövőben hogyan fognak alakulni az azeri kapcsolatok, mert erre is 
kaptam kérdést: azt hiszem, nekünk itt sem érdekünk a feszültség élezése.  

De azt azért lássuk be, hogy ebben a jelenlegi pillanatban a sérelmet mi szenvedtük el. 
Én tehát azt hiszem, hogy ha itt ezt orvosolni kell vagy enyhíteni kell vagy csillapítani kell, 
akkor ez most, ebben a helyzetben nem a mi feladatunk. Nyitottak vagyunk arra 
természetesen, hogy megfelelő lépésekkel ezt a másik fél megoldani próbálja.  

A kérdés sokszor fölmerült és még gondolom, föl is fog merülni a jövőben, hiszen ez 
az ellenzéki pártok szempontjából a legizgalmasabb ügy, hogy akkor voltaképpen ki hozta ezt 
a döntést, hogy hozta ezt a döntést, mi volt ennek az előkészületi folyamata, melyik miniszter 
mit mondott, mit nem mondott, milyen ellentétek vannak különböző miniszterek, netán a 
kormányfő és egyes miniszterek között. Erre is történt utalás. 

Azt hiszem, hogy ez az ellenzéki politizálásnak bevett eszköze. A helyzet az, hogy én 
ebben nem tudok részt venni. Érdekes alkotmányos kérdés lenne annak a vizsgálata, hogy a 
kormány vajon kollégium-e, mint az Európai Bizottság vagy pedig a döntéseit végül is a 
kormányfő hozza meg és ezzel a kormányfő mintegy vállalja a felelősséget. A magyar 
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alkotmányos rendszerben egyébként ebbe az irányba mozdulunk, tehát egy kvázi kancellári 
rendszer ez, mint ezt sokszor elmondtuk már az elmúlt két évtizedben, de a dolognak csak 
elméleti jelentősége van, mert ha születik egy döntés, egy úgymond összkormányzati döntés, 
ezt követően fölöslegessé válik annak a vizsgálata, hogy melyik miniszter ebben a 
folyamatban hogyan vett részt. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy az ellenzék ezt föl 
fogja vetni, de ismétlem: én erre a magam részéről nem tudok válaszolni. Egyébként a szűken 
vett hatáskör - és itt most semmiféle belső ügyről nincs szó -, az igazságügy-miniszteré, ettől 
függetlenül minden miniszter ebben az ügyben megnyilvánulhatott a legkülönbözőbb 
szempontok alapján. A döntés viszont, ismétlem, mindannyiunké, és mindannyiunknak - 
ideértve a kormányfőt is, természetesen, sőt, elsősorban őt - vállalni kell a felelősséget.  

Ugyanakkor - amint ezt most mondta Répássy Róbert államtitkár úr is - mi is lehetővé 
tesszük az iratokba a betekintést. Tegnap aláírtam egy levelet Kovács László alelnök úrnak, 
amiben jeleztem a kérésének megfelelően, hogy az iratokat megtekintheti, tehát végül is ettől 
nem zárkózunk el. Ha ez segít adott esetben esetleg az együttműködés kialakításában is, akkor 
ez mindenféleképpen jó dolog. 

A külső megnyilvánulások nagyon lényegesek. Én azért szeretnék nyomatékosan 
hivatkozni mondjuk a legfontosabb tényezőkre, amelyek egy ilyen ügyben lényegesek. Első 
mondjuk a NATO főtitkára. Javaslom, mindenki olvassa el a NATO-főtitkár nyilatkozatát. 
Aztán itt van az, amire már hivatkoztam, a külügyi főképviselő és általában véve e Külügyek 
Tanácsa, hiszen a Külügyek Tanácsában minden ügyet megvitatunk. Szeretnénk közös 
külpolitikát. Én magam is hangsúlyoztam, hogy ebben az ügyben is, Hegyi-Karabah-ügyben 
is mi a közös politikához igazodunk. Semmiféle kifogást nem kaptunk, ismétlem. Én csak 
megértést kaptam a magyar döntéssel kapcsolatban a Külügyi Tanácsban. Azt hiszem, ezek 
fontos dolgok. 

Ugyanakkor persze, hogy a dolognak van egy belpolitikai lecsapódása. Figyelemre 
méltónak tartom, de nem ez az első eset az elmúlt évtizedekben, hogy a belföldi, belpolitikai 
megfogalmazások lényegesen élesebbek, mint bármely negatív külföldi reakció. Ideértve akár 
még az örmény reakciókat is. Ez mutatja azt, hogy a magyar politikai élet és a magyar 
nyelvezet hajlik a dolgok élezésére, de ezzel élünk együtt.  

Megintcsak azt tudom mondani, amit mondtam az előbb is: örülök a bírálatoknak, az 
is teljesen természetes dolog, hogy tanulságokat le akarunk vonni. Ami nem szerencsés, az 
megint az a fajta excesszív szóhasználat, ami valójában nem a dolog megoldására irányul, 
hanem valóban belpolitikai tőkeszerezésre. Ez különösen akkor válik fájdalmassá és 
kontraproduktívvá szerintem minden szereplő számára és szempontjából, amikor egyfajta 
jellemgyilkossággal vagy arra tett kísérletekkel párosul. Na, ez az, amit én a magam részéről 
nem tudok elfogadni. A bírálatot meghallgatjuk, megszívleljük, meg is köszönjük, a 
sértegetés határán mozgó kijelentéseket viszont visszautasítjuk. 

Úgyhogy köszönöm szépen elnök úr, még egyszer, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. 
Az iratbetekintést biztosítjuk, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen szerencsés volt az, hogy 
a Külügyi bizottság ezt a kérdést ma napirendre tűzte. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tudom, hogy korlátozott az ön ideje is, és 

köszönöm szépen, hogy tájékoztatott bennünket.  
Ezt a napirendi pontot lezárom. A következő napirendi pont előtt - többen kértek tőlem 

2 perc technikai szünetet, képviselőtársaim, ha megengedik -, egészségügyi szempontból 
fontos 2-3 perces technikai szünetet tartanánk, onnan folytatjuk az ülést.  

Szünet: 11.26-11.38 
 

Ramil Safarov azeri katonatiszt szabadságvesztés büntetése 
végrehajtásának Azerbajdzsán részére történő átadásának elítéléséről szóló 
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H/8265. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy folytassuk a munkánkat. Kérem a titkárság 
munkatársait, hogy segítsenek abban, hogy a képviselőtársaink a két perc technikai szünetről 
tíz perc után visszaérjenek.  

Tisztelt Bizottság! A második napirendi pontunkkal folytatjuk: egy határozati javaslat 
sürgős tárgysorozatba-vételéről döntünk. Az előterjesztők nevében Kovács alelnök úr kért 
szót, tehát hangsúlyozom, hogy tárgysorozatba-vételről kell döntenünk.  

 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Szeretném 

megindokolni, hogy ennek a határozati javaslatnak a lényegét én abban látom, hogy ez egy 
bocsánatkérésről szól, véleményt mond a kormány lépéséről, de szerintem a lényeg az, hogy a 
bocsánatkérés az örmény parlament felé a magyar parlament részéről része a kárelhárításnak 
vagy kármentésnek, én ezért támogattam ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tehát a tárgysorozatba-vételről döntünk. Kérdezem a 

tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a H/8265. számú… (Dr. Horváth János jelentkezik.) 
Jelentkezett, képviselő úr? (Dr. Horváth János: Én hozzászóltam volna…) A koránál, illetve a 
pozíciójánál fogva nem tehetem meg, hogy János bátyámnak nem adok szót, de 
hangsúlyozom, hogy tárgysorozatba-vételről beszélünk, tehát nem vitát nyitunk meg ezzel, de 
képviselő úr, nem tehetem meg, hogy ne adjak szót.  

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. Az előterjesztés úgy hangzott, 

benne van az a szó, hogy bocsánatkérés, és én ezt a szót nem tartom se diplomáciailag, se 
faktuálisan helyénvalónak. Sajnálkozás igen, vagy konfliktusoldás igen, de nem 
bocsánatkérés. És nincs ennek semmi jelentősége, elnök úr, csak valahogy úgy érzem, hogy a 
jegyzőkönyveinkben a jelen és talán a történelem számára is talán igen, hogy hogyan is látjuk 
ezt, hogy ez a képviselő nem a bocsánatkérés lelkületével mondja ezt, hanem a sajnálat és a 
konfliktusoldás mentalitásával.  

Köszönöm szépen. 
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy 
ki támogatja a H/8265. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 2 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
nem támogatta a sürgős tárgysorozatba-vételt.  

Köszönöm szépen. 

a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslat általános vitája 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

 
A következő napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 

szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslat 
általános vitája, valamint az Állami Számvevőszék által benyújtott T/8196/1. számú jelentés. 

Köszönteni szeretném a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Juhász Mária 
főosztályvezető-helyettes asszonyt, az Állami Számvevőszéktől Görgényi Gábor tanácsos urat 
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és Dancsóné Kuron Ildikó tanácsos asszonyt, illetve a Külügyminisztériumtól pedig Misovicz 
Tibor államtitkár urat. Nagy tisztelettel köszöntöm önöket.  

Kifejezetten azokról a részekről kérünk a jelentéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést, 
amelyek a bizottságunk feladatköréhez tartoznak.  

Kérem, hogy röviden mondják el a véleményüket, hogy önök hogyan látják a jelentést. 
Önöké a lehetőség. A sorrendet nem mondanám meg, hogy ki szóljon hozzá először. Önök 
eldöntik egymás között.  

Görgényi Gábor kiegészítése 

GÖRGÉNYI GÁBOR (Állami Számvevőszék): Köszönöm, a szót. Tisztelt Bizottság! 
Az Állami Számvevőszék a törvényi kötelezettségének megfelelően 2012. augusztus 31-ére 
elvégezte a 2011. évi zárszámadási törvényjavaslat ellenőrzését. A jelentésünk a korábbi 
évekhez képest terjedelemben jelentősen leszűkült, amely a kezelhetőséget és az 
olvashatóságot szolgálja. Mintegy 120 oldalban foglaltuk össze az ellenőrzési 
megállapításainkat, amelyet további 60 oldal melléklet egészít ki.  

Az ellenőrzési lefedettségünk jelentősen javult. A költségvetés bevételeinek mintegy 
96 százalékát, a kiadásoknak pedig mintegy 91 százalékát ellenőriztük. A lefedettség növelése 
több összetevőnek köszönhető. Idén első ízben ellenőriztünk egy kiválasztott fejezetet, a 
Belügyminisztérium fejezetet, intézményi körét is teljeskörűen, amely 35 darab intézmény 
ellenőrzését jelentette. Ezenkívül 7 kapcsolódó ellenőrzés keretében különböző egyéb 
költségvetési fejezetekből vizsgáltunk intézményeket. Ezeknek az intézményeknek az 
ellenőrzési tapasztalatai folyamatosan fognak külön ÁSZ-jelentésekben megjelenni, de a 
zárszámadáshoz kapcsolódó audit minősítése már a zárszámadási jelentésünkben is olvasható. 
További két, szorosan kapcsolódó ellenőrzés is kapcsolódott a zárszámadási 
ellenőrzésünkhöz. Ez a fejezeti kezelésű előirányzatok tervezésének és felhasználásának 
szélesebb körű ellenőrzését jelenti, ami nem külön olvasata a zárszámadásnak, hanem ahhoz 
mintegy kiegészítésként szolgál.  

Ez a jelentésünk múlt pénteken jelent meg, illetve még egy kapcsolódó jelentés lesz a 
belső kontrollrendszerek ellenőrzéséről szóló jelentésünk, amely most pénteken fog 
megjelenni a terveink szerint. A lefedettség javulását tovább növelte az is, hogy a 
Nyugdíjbiztosítási Alapot idén első ízben az ÁSZ ellenőrizte a könyvvizsgálati kötelezettség 
megszűnéséből következően.  

Megállapításainkat összefoglalva lényegében a legfontosabb, hogy a zárszámadás 
végrehajtási színvonala javult, a költségvetési beszámolók javultak. Összesen 81 
intézménynél végeztünk ellenőrzést. Ebből egy korlátozott vélemény, illetve egy elutasító 
vélemény született. Mindkettő az EU-s területet érinti. A korlátozott véleménnyel az NFÜ 
intézményi beszámolóját minősítettük, elutasító véleménnyel pedig az uniós fejlesztések 
fejezeti kezelésű előirányzatait.  

A korábbi években 10 korlátozó, illetve 3 elutasító vélemény volt 2009-10-ben is, 
tehát az 1 elutasító, 1 korlátozott vélemény számából látszik, hogy a végrehajtás színvonala 
javult. A költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei közül a lakástámogatásokat, illetve a 
Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket minősítettük korlátozó 
véleménnyel.  

Röviden a legfontosabb megállapításaink a fő bevételekről és kiadásokról. Az adó- és 
adójellegű bevételek előirányzatai összességében alulteljesültek mintegy 3,5 százalékkal, 
amely negatívumnak tekinthető, de pozitívum a bevételek körében, hogy a NAV által kezelt 
hátralékállomány 3,9 százalékkal csökkent, amely megváltoztat egy trendet: a korábbi 
években ez mindig növekedést jelentett.  

A kiadások esetében pozitívum, hogy az előirányzott módosítás nélkül teljesíthető, 
úgynevezett felülről nyitott előirányzatok nem teljesültek túl, sőt, mintegy 7,6 százalékkal 
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alulteljesültek. Viszont negatívum, hogy a rendkívül kormányzati tartalék több mint 20 
százalékát szabálytalanul, a minisztériumok és az intézmények többletigényeinek 
kielégítésére fordították, ami ellentmond a rendkívüli, illetve nem várt okoknak. A kormány 
egyensúlyjavító intézkedései közül a gazdálkodást befolyásoló intézkedésekről ejtenék 
néhány szót. A 2011. év során összesen 214 milliárd forintot zárolt a kormány, emellett 
beszerzési tilalmat, tartalékképzési és maradványtartási kötelezettségeket is előírt. 

Negatívumként értékeltük, hogy egyre nagyobb mértékű maradvány képződik a 
költségvetésben. Míg 2009-ben 481 milliárd, 2010-ben 528,7 milliárd, addig 2011-ben már 
556 milliárd forint maradvány képződött, amely abból a szempontból negatívum, hogy ezt 
folyamatosan maga előtt görgeti a költségvetés folyamatosan, amelyet negatívumként 
értékeltünk.  

Az uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban a főbb megállapításainkat az 
előbb a vélemények minősítése során már ismertettem. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
esetében az elutasító véleményünk elsősorban számviteli, illetve belsőkontroll-problémákra 
vezethető vissza, illetve egyéb számviteli hiányosságokra. Az NFÜ mint intézmény 
beszámolójának pedig leltárhiba okozta a korlátozott minősítését. 

Az uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban megállapítottuk, hogy a 
kötelezettségvállalás jelentősen elmarad az időarányostól, mintegy 66 százalékos, de ettől 
még lényegesebb az elmaradás a kifizetéseknél, amely mindössze 28 százalékos szinten áll.  

Az elkülönített állami pénzalapokkal és a tb-alapokkal kapcsolatban a 
megállapításaink közül pozitívumként említhető, hogy az elkülönített állami pénzalapok 
egyenlege a tervezettnél kedvezőbben alakult, 69,2 milliárd forint volt. A tb-alapok 2011. évi 
hiánya 83,6 milliárd forint, amelyből 83,4 milliárd az Egészségbiztosítási Alap hiánya. A 
Nyugdíjbiztosítási Alapnál 0,2 milliárd volt csupán a hiány, de ez a 
magánnyugdíjpénztáraktól átvett vagyonértékelésből származó bevételnek köszönhető.  

Az ellenőrzésünk keretében utóellenőrzést is végeztünk, amelynek során a korábbi, 
2010. évi zárszámadási jelentésünkben tett javaslatok hasznosulását elemeztük. 42 javaslatot 
tettünk a 2010. évi zárszámadási jelentésből, amelyből mindössze 22 realizálódott teljes 
körűen, 9 pedig részben. Nem valósult meg az uniós elszámolásokkal kapcsolatos javaslataink 
egy része, amelynek köszönhető az említett elutasító vélemény az uniós fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzatainál, továbbá nem valósult meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
feladatkörébe tartozó K-600 hírrendszer kapcsolatos vagyonátadás, illetve késve jelentek meg 
az önkormányzatok támogatásával kapcsolatos rendeletek. Ezekben a kérdésekben az ÁSZ 
ismételten figyelemfelhívó levelet intéz az érintett intézmények vezetői részére.  

A jelentésünkben a korábbiaktól eltérően jóval kevesebb javaslatot fogalmaztunk meg. 
Ennek az volt a célja, hogy strukturáltabb, összetettebb javaslataink legyenek, összesen hat 
darab javaslatunk van. Ebből az államháztartás működési rendjét érintően a nemzetgazdasági 
miniszter részére javasoltuk a korábban már említett maradványfelhasználási probléma miatt, 
hogy teremtsen összhangot a fejezetek részéről év közben felmerült többletigények teljesítése 
és a költségvetésben biztosított tartalékok felhasználása között.  

Az állami vagyonnal kapcsolatos javaslatunk a vidékfejlesztési miniszter részére a 
Nemzeti Földalapnál megbízható és zárt szerződés-nyilvántartási rendszer kialakítása, illetve 
az uniós források felhasználásával összefüggő javaslatunk az NFÜ elnöke részére az elutasító 
vélemény egyik okát jelentő probléma, mégpedig az, hogy az uniós fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzatainál nincs egyetlen főkönyvi kivonattal alátámasztva beszámoló, ennek 
hiányára hívtuk fel a figyelmet.  

Az adóbeszedéssel kapcsolatos javaslataink a NAV elnöke részére a következők: a 
NAV információs vagyonának biztonsági osztályozását kérjük kialakítani, és az ellenőrzésre 
vonatkozó szabályozást, ezenkívül a behajthatatlanná nyilvánításhoz kapcsolódóan a belső 
szabályozások megfelelését és a NAV-igazgatóságok gyakorlatát annak érdekében, hogy a 
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belső kontrollok működése megfelelő legyen. Az adóbeszedéssel kapcsolatban a 
nemzetgazdasági miniszternek is tettünk javaslatot, hogy vizsgálja felül a NAV hatáskörébe 
tartozó eljárási illetékek szabályozási rendszerét.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 

Juhász Mária szóbeli kiegészítése 

JUHÁSZ MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy 
pár szót szólnék csak általánosságban a törvényjavaslatról.  

Az államháztartási törvény előírásának megfelelően augusztus 31-éig a kormány 
benyújtotta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat 
négy fő részből áll.  

A normaszöveg rendelkezik a 2011. évi költségvetés finanszírozásáról, az 
államadósság kezeléséről, az 1., 2. számú melléklet mutatja be a központi költségvetés kiadási 
és bevételi főösszegeit, a hiány mértékét, a 3-8. mellékletek tartalmazzák a helyi 
önkormányzatok elszámolásait, a 9. melléklet pedig az európai uniós programok 
kötelezettségvállalási keret-előirányzatait és azok teljesítését mutatja be. Az államháztartás 
2010. évi hiánya az európai uniós módszertan szerint - az egyszeri tételek nélkül - a GDP 2,43 
százalékában alakul, ami a tervezett 2,94 százaléknál egy kedvezőbb alakulást mutat.  

A Külügyminisztérium részleteiről pedig az államtitkár úr szólna pár szót. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Misovicz Tibor szóbeli kiegészítése 

MISOVICZ TIBOR államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 
bizottság tagjait. A zárszámadás kapcsán, illetve - ahogy az előbb elhangzott - a 
Külügyminisztériumra vonatkozóan három vizsgálatot végzett az Állami Számvevőszék. A 
fejezeti kezelésű előirányzatok tervezésével kapcsolatban megjegyzést nem tett. A belső 
kontrollok vizsgálatával kapcsolatosan a Külügyminisztériumtól intézkedési tervet kért, más 
intézményekhez hasonlóan. Ennek a területe, témája részben a pályázati támogatások 
eljárásrendjéhez kapcsolódó, részben pedig a belső ellenőrzési mechanizmusokhoz 
kapcsolódó néhány technikai intézkedés.  

A zárszámadás kapcsán négy darab figyelemfelhívó megjegyzéssel fogadta el a 
Külügyminisztérium beszámolóját. Ezek közül kettő technikai jellegű, melyek értéke összesen 
9 millió forintot érint - a 24 ezer millió forintos főösszeghez képest -, illetve eljárásrendi 
pontosításokra vonatkozik. 

Tekintettel arra, hogy 2011 folyamán a Külügyminisztériumnak - részben kényszerből 
- pénzügyi-számviteli rendszert, szoftvert kellett váltania, tulajdonképpen a 2011. évre 
vonatkozóan sikeresen tudjuk értékelni ezt a véleményt.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a tisztelt bizottságot, van-e kérdés, vélemény. 

(Dr. Horváth János jelentkezik.) János bátyánk, Horváth János képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, ez olyan rendkívül gazdag anyag - más 
szót is használhatunk a gazdag helyett: bőséges -, és külön tanulmányokat érdemelne.  
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Csupán egyetlenegyet mégis példaképpen kiemelek és megjegyzem, ha szabad, hogy a 
három közül a legelső beszámolóban hallottunk egyebek között arról is az egyik pont egyik 
alpontjában, hogy mennyi uniós forrásból mennyi használtatik. Két számot hallottunk: az 
egyik az, hogy mennyi áll rendelkezésre, a másik pedig az, hogy mennyi került lehívásra, 
vagy valamiféle akció történt. Ez egy olyan jelenség, amibe mint törvényhozó időnként 
belebotlunk vagy amivel szembesülünk, nem is tudom, hogyan mondjam. Nekem ez eszembe 
juttatja azt a kanti filozófiát vagy bibliai bölcsességet, hogy a mulasztás bűnénél alig van 
nagyobb. Ott van egy csomó pénz, és nem használjuk - éppen ez az ország, ahol nem 
dúskálunk túl sok befektetési forrásban.  

Elnézést kérek, hogy ezt az öreg témát előhozom, de előhozom, és remélem, hogy 
egyszer annyira nekibuzdulunk vagy valaki nekibuzdul, hogy valami történik, de engem ez 
irritál, amikor hallom.  

Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló T/8196. számú 
törvényjavaslat általános vitáját. (Szavazás.) 13 igen. Ki nem? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság 
támogatta.  

Most kérdést teszek fel a titkárságvezető úrnak, hogy a számvevőszéki jelentésről kell-
e szavaznunk. (Jelzésre:) Arról nem kell szavaznunk. Köszönöm szépen.  

A bizottsági véleményt írásban fogjuk eljuttatni a költségvetési bizottsághoz, ugyanígy 
a kisebbségi véleményeket is írásban kell eljuttatnunk, ha ilyet kívánnak benyújtani, és kérjük, 
hogy ezt szeptember 19-én délig, 12 óráig küldjék meg a titkárságra. Tehát a bizottsági 
véleményt írásban fogjuk összegezni és elküldeni. (Dr. Horváth János jelentkezik.) 

Horváth János képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, elnézést kérek, szabad kérnem azt, hogy 

abban a véleményben, amit eljuttatunk a költségvetési bizottsághoz, jelenjen meg az a 
képviselői felszólalás, amit én az előbb ajánlottam? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Természetesen. Csak azt nem tudom eldönteni, hogy többségi vagy 

kisebbségi véleményben (Derültség.), de mellé fogjuk tenni, hogy elhangzott a bizottsági 
ülésen, ezt meg fogjuk tenni, képviselő úr, természetesen, majd a titkárságon egyeztetjük ezt.  

Ezzel ezt a napirendi pontunkat Lezárom. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre 
álltak és eljöttek ma hozzánk és tájékoztattak bennünket.(A meghívottak elhagyják a termet.) 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló beszámoló (J/8238. szám) (Általános vita) 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló J/8238. számú beszámoló és az annak elfogadásáról szóló H/8331. számú határozati 
javaslatról kell döntenünk. Ehhez a napirendi ponthoz köszöntöm Szarka Gábor kabinetfőnök 
urat és Wohlram Gyula alezredes urat a Védelempolitikai Főosztályról, a Honvédelmi 
Minisztériumból. Önöké a kiegészítés lehetősége. 

 
SZARKA GYULA kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés megfelelő 
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részletességgel tartalmazza a kormány álláspontját a témában, szóban nem kívánom 
kiegészíteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután a Honvédelmi és rendészeti bizottság nem 

képviselteti magát az ülésen, az általuk benyújtott határozati javaslatot a távollétükben is 
tárgyalhatnánk. Ki olvasta a határozati javaslatot, és ki kíván érdemben hozzászólni? 
(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr.  

Hozzászólások 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Én olvastam is a határozati javaslatot, és nem fog 
meglepetést okozni az, amit most mondani fogok. Mi nem fogjuk támogatni a határozati 
javaslatot, ugyanis a Jobbik Magyarországért Mozgalom véleménye az, hogy nekünk 
Afganisztánban nincs keresnivalónk, nem magyar nemzeti érdekeket képvisel az, hogy a 
NATO mellett auxiliáris kisegítő hadakként mi is részt veszünk ebben a megszállásban, és mi 
azt mondjuk, hogy a magyar katonákat hozzuk haza, nem pedig azt, hogy 2013. szeptemberig 
még hosszabbítsuk meg a mandátumukat, illetve van, akinek csak tavaszig, 2013 tavaszáig. 
Ha jól tudom, ez már tartalmazza a kabuli nemzetközi repülőtér védelmét, ami maximum 260 
főben lett meghatározva, de ha jól tudom, csak 227 katonával fogjuk védeni. Ezt sem tudjuk 
támogatni, ezt a megváltozott szerepkört, aminek majd igazán a részletes kifejtésébe majd a 
plenáris ülés vitájában fogunk bocsátkozni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gyöngyösi alelnök úr is jelentkezett.  
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Én is csak nagyon röviden szólnék, hiszen az álláspontunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
ismert és bőségesen kifejtett. Immáron többedik alkalommal szólunk hozzá ehhez a 
felvetéshez és az afganisztáni NATO-misszióhoz. 

Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy természetesen a Jobbik álláspontja nem a 
Magyar Honvédség kötelékében szolgáló katonák teljesítményét minősíti, hiszen meg 
vagyunk róla győződve és személyesen is volt szerencsém találkozni olyan katonákkal, akik 
Afganisztánban kiképzési és egyéb feladatokat láttak el. Természetesen rájuk mint katonákra 
büszkék vagyunk és ez a fajta hozzáállásunk nem nekik szól, hanem inkább arról a politikai 
döntésről fogalmaz meg kritikát, amely Magyarország geopolitikai kitekintésével nem ért 
egyet.  

Úgy gondoljuk, hogy rossz és hibás az a fajta diagnózis, miszerint az afganisztáni 
NATO-szerepvállalásunk sikertörténet lenne, ez hétfőn Orbán Viktor felszólalásából is nekem 
egy kicsit úgy jött át, mint hogyha itt hamarosan ránk köszönne a béke az afganisztáni 
harcmezőkön. Úgy gondolom, hogy ettől nagyon-nagyon távol állunk és egy eszkalálódó, 
egyre bonyolultabb és egyre kilátástalanabb háborúba sodródott bele Magyarország egy olyan 
szövetséges oldalán, amelyre a nagyvilágban egyre inkább úgy tekintenek, mint ami viszályt 
terjeszt a nagyvilágban és amely nem a konfliktusok feloldásában, hanem geopolitikai 
pozíciószerzésben érdekelt. Itt burkoltan az Egyesült Államokra és az Egyesült Államok 
vezetésével összetákolt szövetségi rendszerre gondolok. 

Pont ezért talán egyetlenegy mondatával - bár már ismerős volt a szöveg - vitatkoznék 
ennek az előterjesztésnek, kizárólag stilisztikai okokból. Nem a tartalmára gondolok, hanem 
egy olyan mondat, amely a mi afganisztáni NATO-szerepvállalásunk kapcsán kedvező 
nemzetközi megítélésről beszél, szeretném felhívni a magyar Külügyminisztérium és nyilván 
a Honvédelmi Minisztérium figyelmét is, hogy azért ez túlzás. Tehát a nemzetközi megítélés 
nyugatra, keletre, északra, délre vonatkozik. Meggyőződésem, hogy maximum az euro-atlanti 
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szövetségesek körében javul ettől Magyarország nemzetközi megítélése. Elég sok nemzetközi 
fórumon fordulok meg ahhoz, hogy tudjam, hogy ennek az afganisztáni NATO-
szerepvállalásnak közel sem pozitív a megítélése a nagyvilágban.  

Egy olyan országban, ahol hál’ Istennek fél évvel ezelőtt legalább retorikai szinten 
elhangzott a keleti nyitás politikája mint külpolitikai stratégia, amit a Külügyminisztériumban 
globális nyitásnak szoktak nevezni, ez magában foglalja értelemszerűen az egész világot és 
Magyarországtól keletre és délre közel sem pozitív Magyarország megítélése az afganisztáni 
NATO-szerepvállalás kapcsán.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük a véleményüket. (Jelzésre:) Kabinetfőnök úr, parancsoljon! 

Szarka Gábor reakciói 

SZARKA GÁBOR kabinetfőnök (Honvédelmi Minisztérium): Megköszönöm a 
képviselő úrnak azon megjegyzését, hogy a Magyar Honvédség és a magyar katonák 
szerepvállalása példaértékű minden területen, ugyanakkor szeretnék a minisztérium és a 
kormány nevében is arra a két megjegyzésre reagálni. Egyfelől a megszállásra, hiszen 
mindannyian tudjuk, hogy egy olyan folyamat részesei vagyunk jelen pillanatban 
Afganisztánban, amikor éppen az a cél, hogy az afgán nemzeti szuverenitás visszaállításához 
segítsük hozzá az afgán népet. Egyébként Baghlan tartományban a magyar katonák és a 
magyar szerepvállalás megítélése afgán részről is különösen jelentősen pozitív. 

Én tehát úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban megszállásról és a keleti nyitás 
kiütéséről beszélni azt gondolom, éppen nem aktuális.  

A másik dolog pedig az, hogy arra szeretnék reagálni, hogy kisegítő szerepet játszik a 
Magyar Honvédség ebben a dologban. Éppen a KYA, a kabuli nemzetközi repülőtér őrzés-
védelmi feladatainak ellátása - amire külön felkérést kaptunk és segítettünk, hiszen egy 
képességhányt pótoltunk ezzel - bizonyítja, hogy nemcsak a magyar katonák szerepvállalása 
példaértékű, hanem külpolitikai szempontból is Magyarország ezzel a vállalásával és ezekkel 
a vállalásaival igencsak pozitív megítélés alá esik.  

Úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban ez a szerepvállalás és ez a mostani 
előterjesztés is bizonyítja, hogy jó úton haladunk. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács alelnök úr! 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Az előbb, amikor Horváth János 

elnök úr szólt, majdnem azt válaszoltam neki, hogy na, itt egy ritka eset, amikor az ellenzéki 
pozíciónak van előnye, mert költségvetést érintő kérdésekben nyugodtan nemmel tud az 
ellenzék szavazni anélkül, hogy elolvasna egy több száz oldalas előterjesztést, de hogy azért 
ez nem mindig így működik, ebben szeretném megerősíteni a mi támogatásunkat. Tehát a 
Szocialista Párt azok véleményét osztja, akik azt mondják, hogy a szövetségi rendszeren belül 
ez a részvételünk fontos, hasznos.  

Engem, minket főleg az érdekel, hogy a szövetségeseink hogy ítélik meg ezt a 
szerepvállalást, hogy országok mondjuk mint Irán, meg mások ezt nem egyetértéssel 
fogadják, azt természetesnek tartom. Akkor lenne rossz érzésem, ha például Irán támogatná a 
mi afganisztáni szerepvállalásunkat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Több képviselő jelzi további hozzászólási szándékát.) Kialakul 

egy vita. Természetesen alelnök úrnak visszaadom a szót. 
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GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Bocsánat, a világért sem 
szeretnék vitát indítani, de azért erre szeretnék röviden reagálni, tehát közel sem Iránra 
korlátozódik azon országok száma, akik úgy gondolják, hogy az, ami Afganisztánban történik, 
az egy geopolitikai, stratégiai pozicionálás a Nyugat részéről, Közép-Ázsiában.  

Ha megnézzük a dél-amerikai országok hozzáállását, sőt, a NATO-n belül is egy-két 
ország hozzáállását az afganisztáni NATO-misszióhoz és hadd ne soroljam, de 
Törökországgal kezdődik és elég sok ország már megpendítette azt, hogy itt a lehető 
legrövidebb úton történő kivonulás lenne a megoldás annak érdekében, hogy a probléma 
gerjedését és a fokozását elkerüljük.  

Természetesen ez is egy olyan típusú sikerélmény lesz majd, mint az iraki kivonulás, 
de úgy gondolom, hogy talán ez is még mindig jobb, mint ezt a problémát fenntartani és 
gerjeszteni. A Honvédelmi Minisztérium képviselőjével annyiban azért vitáznék, hogy ahhoz, 
hogy az Afganisztánra nyugatról ráültetett bábkormány üdvözli a NATO-missziót, körülbelül 
azt a párhuzamot tudnám vonni, hogy Kádár János is üdvözölte a szovjet haderőket 
Magyarországon.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Nem látok több jelentkezőt. Külön kell szavaznunk a témakörökről, tehát a 
jelentésről és a határozati javaslatról.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a J/8238. számú jelentést. (Szavazás.) 15 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság támogatta.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 
Közreműködő Erők műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló H/8331. 
számú határozati javaslatot. (Szavazás.) 15 igen. Ki nem? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság 
támogatta.  

Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontunkat lezárom. Előadót nem kötelező 
állítanunk. A kisebbségi vélemény előadója Németh Zsolt képviselő úr. 

Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. További szép napot kívánok önöknek! 

Egyebek 

Rátérnénk az ötödik napirendi pontunkra, az egyebekre.  
Engedje meg a tisztelt bizottság, hogy tájékoztassam a bizottság tagjait, hogy 

feltehetőleg a következő ülés - amennyiben nemzetközi szerződés nem érkezik addig - jövő 
kedden 10 órakor lesz, nagyköveti meghallgatások szerepelnek az előzetes tervünkben.  

Még egy dolgot engedjenek meg, képviselőtársaim, a jövőre vonatkozóan. A 
következő időszakban a bizottság elnökségének és különböző delegációknak az utazási rendje 
miatt nehéz lesz mindig kedden tartani bizottsági ülést, vagy adott esetben a saját helyünkön 
is. Hiszen többen tapasztalhatták, hogy a belső udvarban, ahol a bizottsági tárgyalónk van, 
felújítás zajlik, és tegnap nem volt egyszerű dolog delegációs találkozót tartani ott, hiszen 
folyamatos zúgás volt. Ráadásul úgy le fogják zárni a por miatt az ablakokat, hogy talán még 
a szellőztetés is nehezen lesz megoldható, úgyhogy elképzelhető, hogy rendszeresen fogunk 
vándorolni más bizottsági terembe. Szerintem ez a bizottsági terem kifejezetten alkalmas az 
üléseink számára, csak ezt a kellemetlenséget és ezt a változást is figyelembe kell vennünk 
szervezési szempontból. Tehát nem merem mindig száz százalékosan megígérni, hogy kedden 
10 órakor bizottsági üléseket fogunk tudni tartani, hanem lehet, hogy időszakonként 
módosulni fog az időpont, de ezt időben és előre fogjuk jelezni a képviselőtársaimnak.  

Még egy rövid mondatot engedjenek meg. A delegációnk részt vett Cipruson a ciprusi 
elnökségi időszakban lezajló szokásos ülésen, tehát minden elnökség meghívja a nemzeti 
parlamentek külügyi bizottsági elnökeit. Ez a struktúra annyiban változott, hogy ez a fórum, 
ez a tanácskozás átalakult interparlamentárissá, tehát nagyon jelentős részvétellel zajlik, nőtt a 
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résztvevők létszáma, hiszen nemcsak bizottsági elnökök, hanem alelnökök és nemcsak 
külügyi bizottságok, hanem védelmi bizottságok delegáltjai is részt vesznek az Európai 
Parlament teljes külügyi bizottságának az interparlamentáris konzultációján. Tehát amit eddig 
COSAC-ülésnek neveztünk, ez most már CFSP, illetve CSDP, ami lényegében azt jelenti, 
hogy egy külpolitikai és védelmi-biztonságpolitikai fórummá alakult ez a rendezvény, de az 
eljárás ugyanúgy fog működni, hogy az éppen soros elnökséget adó ország a vendéglátó. Ezen 
az ülésen vettünk részt Vargha Tamás képviselőtársammal a honvédelmi bizottság részéről és 
Kovács alelnök úrral, és tulajdonképpen annyit tennék hozzá, hogy a szokásos rendben, a 
szokásos témafelvetésekkel és tartalmakkal beszélgettünk, illetve folyt a konzultáció ezen a 
tanácskozáson.  

Annyiban tartom fontosnak a tájékoztatást, hogy miután maga ez a rendszer átalakult, 
erről azzal, akit érdekel, el tudunk beszélgetni, illetve összefoglalót tudunk készíteni arról, 
hogy hogyan alakult át ez a biztonságpolitikai együttműködési fórum a nemzeti parlamentek 
szakbizottságai, illetve az Európai Parlament külügyi bizottsága részvételével.  

További kérdés, észrevétel? (Dr. Horváth János jelentkezik.) János bátyám, én nagyon 
örülök, mert ha az ember több mint 90 évesen még ilyen friss és aktív… 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, olyan jó ebben az ülésteremben hallani, 

ahogy inspirál bennünket, és irányítja, segíti a munkánkat, ez egy olyan jó ülésterem, hogy 
abból az ülésteremből, amelyik olyan elegáns és el is van rejtve a világtól, ha ideköltözne a 
Külügyi bizottság ülésterme, az a konvenció, ami létezik, lehetséges, és folyamatossá válik, 
például a forradalom hőseinek vagy kabinetjének a képeit egymáshoz közel, és elférne 
egymás mellett a két forradalom, az ’56-os és a ’48-as szimbóluma. Én nem javaslatot 
mondok, mert nem annak van itt az ideje, ez egy gondolat, ha szabad elmondanom.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez az Európai ügyek bizottságának a 

tanácskozóterme (Dr. Gruber Attila: Volt! - Derültség.), de a felújításoknál fogva szerintem 
rendszeresen fogunk itt bizottsági ülést és találkozót tartani, de tény és való, hogy miután ott 
le fognak zajlani a felújítások, onnantól kezdve, már most előre elmondom, esélyem nincs 
arra, hogy ezt megszerezzük a bizottság számára, bár teszek majd lépéseket annak irányába, 
hogy minél többet használhassuk. De egyetértek a képviselő úr felvetésével, hogy ez tényleg 
egy - történelmi szempontból is - impozáns terem.  

Köszönjük szépen. (Kovács László jelentkezik.) 
Kovács alelnök úr! 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Én azt hittem, hogy képzelődöm, 

de sokkal jobban hallani ebben az ülésteremben például az előadókat. Könnyű helyzetben 
vagyok Balla elnök urat érteni, mert a közelében ülök, de a szemben ülőket néha alig-alig 
lehet hallani. Volt annak idején a különleges szolgálatok néhány előadója, és egyszerűen csak 
azt lehetett hallani, hogy beszélnek valamit, csak akusztikailag nem volt érthető. Itt kiváló az 
akusztika - nem tudom, mi az oka ennek, hogy ekkora különbség van. Úgyhogy én nagy 
örömmel vettem Horváth elnök úrnak a nem javaslatát, csak gondolatkísérletét. Lehet, hogy 
lehetne segíteni ott is a hallhatóságon.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyire nekem vannak zenei ismereteim, feltehetően 

ennek a teremnek azért jobb az akusztikája, mert alapvetően a kétharmad része nyitott, illetve 
üveges táblája van, és tulajdonképpen egy dobozként működik, mint a hangláda, és ezért jobb 
a belső hangzása, miközben a mi termünknek a külső része, ha végignézzük, a három fala zárt 
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falként működik. Szerintem ennyi lehet a dolog lényege, de tényleg ez is elgondolkodtató, 
hogy jobb az akusztika.  

Egyre több véleményt hallok arról, hogy esetleg itt tartsunk bizottsági üléseket - 
ígérem, hogy fogunk itt tartani, hiszen a felújítás okán többször fogjuk ezt a termet kérni 
ahhoz, hogy a tanácskozásainkat megtartsuk. (Dr. Horváth János: A forradalmi miniszterek 
nekem régi barátaim, legalább fele személyesen, ők meg is bocsátják!)  

Köszönjük szépen az észrevételt, és tényleg köszönjük a mai aktivitást is.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy egyebek témakörben más hozzászólás, 

vélemény, gondolat van-e. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Ezzel a bizottsági ülésünket bezárom. 
Várhatóan jövő héten kedden tartunk ülést, az azt követő héten pedig valószínűleg 

csak rendkívüli esetben, hétfőn tudunk ülni, mert - ahogy mondtam - a bizottságunk 
elnöksége skandináv országokba látogat, két országba, és feltehetőleg nem fogunk tudni 
technikai okoknál fogva és ezen oknál fogva bizottsági ülést tartani.  

Köszönöm szépen a figyelmet. További szép napot kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc.) 
 

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira és Barna Beáta 


