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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Külügyi bizottságának 
2012. szeptember 18-án, kedden, 10 óra 05 perckor  
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                           
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában 
megtalálható. 
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Napirendi javaslat 
 

1. Nagykövetjelöltek meghallgatása zárt ülés keretében, amelyről külön jegyzőkönyv 
készült 

2.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Nagy Andor (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Szabó Vilmos (MSZP) 
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz) Dr. Mihalovics Péternek (Fidesz)  
Tilki Attila (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről 

Résztvevő 

Takács Szabolcs helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elnézést a 
kis csúszásért, de az Interparlamentáris Unió nagyon-nagyon fontos szervezetének elnökségi 
ülése volt, ezért vagyunk néhány perces csúszásban. Ha jól látom, mindent összevetve, a 
helyettesítésekkel - mely szerint Mihalovics képviselő úr Dader Pierre-t, Pintér László 
képviselő úr Tilki Attilát és jómagam Nagy Gábor Tamás képviselő urat helyettesítem -
,megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirendünket a bizottság tagjai előzetesen írásban megkapták. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy a napirendhez van-e kiegészítés. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt belevágnánk a napirend által meghatározott 
nagykövetjelölti meghallgatásokba, megadnám a szót Horváth János elnök úrnak, az 
Interparlamentáris Unió elnökének, mivel rövid tájékoztatást szeretne nekünk adni a 
demokrácia nemzetközi napja alkalmából. Röviden el szeretné mondani, be szeretné mutatni 
az Interparlamentáris Unió és az ENSZ globális parlamenti jelentését. Meg is adnám a szót az 
elnök úrnak. Parancsoljon, elnök úr.  

Dr. Horváth János napirend előtti tájékoztatója a demokrácia nemzetközi napja 
alkalmából 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz), az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti 
Csoportja elnöke: Elnök úr, köszönöm. Az Interparlamentáris Unió egy intézmény, aminek 
mi, országgyűlési képviselők tagjai vagyunk. Ez az intézmény - globális lévén - különös 
jelentőségű nekünk is. Az intézmény százvalamennyi éve jelentős a nemzetközi szférában, 
ami megkülönbözteti az egyéb nemzetközi intézményektől, nevezetesen a kormányok közötti 
diplomáciai kapcsolatoktól, az az, hogy ez egyfajta parlamenti diplomácia. Tehát parlamentek 
egymás között tartanak kapcsolatot, ami néha hozzáad a konvencionális diplomáciához, néha 
mást is tesz.  

Nos, ebben az intézményrendszerben most, ezekben a napokban emlékezünk a 
demokrácia nemzetközi napja intézményre. Ez egy határozat, amit az Egyesült Nemzetek 
Szervezete cselekedett meg, és az időpontja esztendőnként szeptember 15-e. Tehát szerte a 
glóbuson legalábbis több száz országgyűlésben, parlamentben, törvényhozó testületben 
emlékezés történik az ENSZ kezdeményezésére, amit aztán az Interparlamentáris Unió, a mi 
szervezetünk magáévá tett. 

Ez egy esztendők óta jelentőssé váló valami, nekünk itt most megadatott a lehetőség, 
hogy pár perc erejéig gondoljunk erre. A mi Országgyűlésünk elnöke, Kövér László elnök úr 
arra kér vagy azt tanácsolja nekünk, hogy a Külügyi bizottságban emlékezzünk erre, és 
amennyiben kívánatosnak látszik a következő idők munkájában, legyünk tudatában ennek az 
értéknek, ennek az intézménynek is. A feladatai, szándékai a globális parlamenti jelentésben 
megfogalmazódnak és képviselőtársaim kapnak majd, prezentálva lesz asztalukon egy 
részletesebb iromány, 100-120 oldalas, igen tiszteletre méltó kiállítású és okos tartalmú 
okmány.  

Ebben szó van arról, hogy a parlamentek intézménye, az Interparlamentáris Unió 
miképpen is eszköze a demokráciának, a népképviseleti rendszernek, és a népképviseleti 
rendszer gondolata miképpen járul hozzá ahhoz, hogy a parlamentek valóban azt tegyék, amit 
ez a lehetőség nyújt. Hozzáteszem egy személyes élményemet. Nem is egyszer előfordult az 
Interparlamentáris Unió és az Egyesült Nemzetek közös közgyűlésén - mert van ilyen 
évenként, december első napjaiban New Yorkban tartjuk ezeket -, hogy meglepetéssel 



 6 

hallottam, hogy egyik-másik parlamenti képviselő, tehát országokból jövő parlamenti 
képviselők bizony úgy szólaltak meg, hogy ők még nincsenek annak teljesen tudatában, hogy 
a parlament a demokrácia alapintézménye, ahol a végiggondolások, a törvények hozatala, a 
kormány felügyelete - és így tovább - működik. Ez a globális parlamenti jelentés, ami a 
kezünkbe kerül, mintegy tájékoztató arról, hogy hogy is áll a világ e tekintetben, mert bizony 
nem úgy van, hogy a parlamentek anyja, a brit vagy valaki más példa lenne, hanem 
sokféleképpen alakul.  

Nos, ebben a folyamatban, tisztelt képviselőtársaim, mi most részesek vagyunk, és 
tanácsolom azt, hogy külpolitikai tanácskozásaink, határozathozatalaink alkalmával, arra 
előkészületben, néha házi feladatként forgassuk az Interparlamentáris Unió irományait, és 
akkor a parlamenti jelentés, ami most előttünk van, valóban különleges értékké válik. 

Nem részletezem most tovább, elnök úr, képviselőtársaim. Szeretném remélni, hogy 
azok a gondolatok, amiket idehoztam, elegendőek ahhoz, hogy mindegyikünk tovább 
dédelgesse ezt a témát, és hasznosítsuk munkánk során. Köszönöm a meghallgatást.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Egyetértünk az ön gondolataival. Ezt a rövid 

összefoglalóját, tájékoztatóját, köszöntőjét, véleményét szövegesen össze fogjuk foglalni 
írásban, és meg fogjuk jelentetni a szükséges helyeken. Köszönöm szépen, még egyszer, 
elnök úr. 

Ténylegesen rátérnénk napirendi pontunkra, amelyhez nagy tisztelettel köszöntöm 
Takács Szabolcs helyettes államtitkár urat a Külügyminisztériumból. A mai napirendi 
pontunk nagykövetjelöltek meghallgatása lenne. Parancsoljon, államtitkár úr. 

 
TAKÁCS SZABOLCS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselő Urak! Köszönjük szépen. Bevezetőként csak annyit szeretnék jelezni, hogy 
az Országgyűlésről szóló, illetve a Házszabály vonatkozó rendelkezése alapján zárt ülés 
elrendelését kezdeményezném az ország nemzetközi kapcsolatainak védelme érdekében. Át is 
adnám a szót a nagykövetjelölt uraknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 

támogatja a zárt ülés elrendelését. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta, úgyhogy 
kérem, hogy a sajtó képviselő hagyják el a termet. Nincsenek jelen. Jó, a zárt ülést 
elrendeltem.  

 
(A bizottság 10 óra 15 perctől 11 óra 34 percig zárt ülést tartott, melyről külön jegyzőkönyv 

készült. 
A zárt ülés végének időpontja: 11 óra 34 perc) 

 

Egyebek 

ELNÖK: Második napirendi pontunk az „Egyebek”. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
van-e kérdés, vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Jó. Amennyiben nincs, tájékoztatom a 
bizottságot, hogy várhatóan jövő hét kedden nem lesz ülésünk. Az elnökség nyakába veszi 
Skandináviát, tehát jövő kedden biztos, hogy nem lesz ülésünk. A hétfői nappal még csínján 
lennék, mert az majd a Házbizottság ülésétől fog függeni, hogy esetleg lesz-e bizottsági 
feladatunk. 



 7 

Amennyiben nincs más, bizottsági ülésünket bezárom. További szép napot kívánok 
mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 35 perc) 

  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


