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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik)  
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Daher Pierre (Fidesz) dr. Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) Csóti Györgynek (KDNP)  
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Bába Iván közigazgatási államtitkár (Külügyminisztérium)  
Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár  
Zsarnóczi Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 

Résztvevők 

Benkő Levente főosztályvezető (Külügyminisztérium)  
Keskeny Ernő miniszteri biztos  
Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Török Endre főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Stauber Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Szép, jó napot kívánok mindenkinek. Kérem, hogy ne a fali órát nézzék, mert az 
semmilyen szempontból nem jár jól, de ettől függetlenül néhány perces késésben vagyunk, 
amiért elnézést kérek. Engedjék meg, hogy bejelentsem a helyettesítéseket és ezzel a 
határozatképességet is megállapítsam. Vejkey Imre képviselőtársunk helyettesíti Kalmár 
Ferencet, és nálam a jegyzéken ennyi van. (Dr. Gruber Attila belép a terembe és helyet 
foglal.) Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 

Tehát kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban megküldött meghívóban 
szereplő napirendi javaslattal ki ért egyet. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta mai 
napirendünket. 

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8881. szám) (Általános vita) 

Első napirendi pontunk: A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló T/8881. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
megtárgyalása. Ehhez a napirendi ponthoz tisztelettel köszöntöm Bába Iván közigazgatási 
államtitkár urat a Külügyminisztériumból, valamint Keskeny Ernő főosztályvezető urat. Bár 
most elkezdtem gondolkodni, hogy melyik napirendi ponthoz, de őt is nagy tisztelettel 
köszöntöm. Kérem államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze, hiszen aki ismeri a konzuli 
védelemről szóló törvényt, az tudja jól, hogy a mostani módosítás elsősorban technikai-
ügyintézési dolgokat érint, de nem szeretném elvenni államtitkár úr kenyerét. Parancsoljon, 
államtitkár úr.  

Bába Iván bevezetője 

BÁBA IVÁN közigazgatási államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A törvényjavaslat módosítását az idő tesz 
szükségessé. Nevezetesen az, hogy az informatikai rendszer fejlesztése és fejlődése lehetővé 
teszi az ügyfélszolgálat korszerűsítését, illetve azok a folyamatok, amelyek a konzuli 
szolgálatban az Európai Unióban lezajlottak, azok teszik szükségessé azt, hogy ehhez a 
konzuli védelemről szóló magyar törvény illeszkedjék. Így az első módosítási pont az uniós 
együttműködés a diplomáciai felülhitelesítés terén; a másik a külföldi tartózkodás előzetes 
bejelentése. Ez tipikusan ügyfélbarát lépés. Eddig ez írásban volt lehetséges, most 
elektronikusan is lehetővé válik. A harmadik pedig a konzuli szolgálat hatékonyságának 
fokozását célzó rendelkezések: okirat-kiállítási jogosultság eltörlése, a magyar állampolgár 
külföldön történt halálával kapcsolatos ügyintézés, a konzuli adminisztrátorok jogosultsága, 
és a 4. pont pedig fogalmi pontosítás. Volt egy olyan fogalmunk, hogy konzuli kölcsön, amit a 
konzul adott akkor, ha nehéz helyzetbe került a magyar állampolgár külföldön. Ezt most 
pontosítjuk hazatérési kölcsönné, tehát hogy kifejezetten csak arra lehessen használható, 
illetve az uniós polgár fogalmát pontosítjuk a törvénymódosításban.  

Ezek lényegében technikai jellegűek, de az ügyfélbarát elemet és a hatékonyságot 
fokozó módosítások.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-

e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/8881. számú törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. Köszönöm 
szépen államtitkár úrnak is. 
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Az általános vitát előkészítő ajánlást pedig írásban fogja a bizottságunk benyújtani, ha 
ezzel a bizottság egyetért. (Senki sem jelentkezik.) Ellenvéleményt nem látok. Köszönöm 
szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. 

Tájékoztató az EU Keleti Partnerség programjáról 

Az ukrajnai parlamenti választások értékelése 

Második napirendi pontunk következik. Tennék egy javaslatot a napirenddel 
kapcsolatban csak a tárgyalás menetére: mivel két tájékoztatást tűztünk ki a 2-3. napirendi 
pontban, javaslom azt, hogy mivel az előadóink is stimmelnek, egyeznek, ezt a két napirendi 
pontot együtt tárgyaljuk. Ehhez a napirendi pontunkhoz szeretném köszönteni Németh Zsolt 
államtitkár urat, aki az előbb még itt volt az előtérben. Elnézést kérek, rövid szünetet 
tartanánk. (Rövid szünet.) 

Tisztelt Bizottság! Próbáljuk meg úgy folytatni a munkánkat, hogy ne menjen 
fölöslegesen az idő. Miután az egyik napirendi pontunkban az ukrajnai parlamenti választások 
értékelése is lesz, fogom kérni a tisztelt bizottságot, hogy Ékes József képviselőtársunk, aki 
nem tagja a bizottságnak, de ő volt a megfigyelő delegáció vezetője a választásokon, ő is szót 
fog kérni, adjuk meg neki a szót. Ehhez majd fogom kérni a bizottság támogatását, csak éppen 
közben mikrofonos interjút ad, de remélem, hogy gyorsan lezárja a gondolatait, és ő is ide fog 
érni időben.  

Arról is tájékoztatnám a tisztelt bizottságot, hogy ezen a megfigyelésen jelen volt 
Németh Zsolt képviselőtársunk is a Jobbik részéről, és úgy terveztük, hogy ezzel az üggyel 
kapcsolatban az államtitkár úr összefoglalóját követően képviselőtársaink is elmondanák a 
tapasztalataikat a választási megfigyelésben. (Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár 
belép a terembe és helyet foglal.) Nagy tisztelettel köszöntöm Németh Zsolt államtitkár urat, 
Keskeny Ernő miniszteri biztos urat is és munkatársaikat, Benkő Leventét is. 

A kérésem az lenne, államtitkár úr, hogy az önre címzett két napirendi pontot foglalja 
össze, talán össze is lehet vonni. Ezzel egy időben az ukrán választásokkal kapcsolatban pedig 
két képviselőtársunk, Ékes József képviselő úr és Németh Zsolt képviselő úr a Jobbik részéről 
elmondanák az ő választási tapasztalataikat, hiszen ők jelen voltak az ukrán választásokon 
mint megfigyelők, Kárpátalján. (Ékes József belép a terembe és helyet foglal.) 

Szocialista képviselőtársainkat nem tudom most megkérni, viszont ők meg az Európa 
Tanács részéről voltak kijevi megfigyelők, ha jól tudom, Harangozó Gábor képviselőtársunk 
volt ott jelen. Ha megengedik, amint megérkezett Ékes képviselő úr, fel is tenném a 
bizottságnak kérdésként, hogy hozzájárul-e a bizottság ahhoz, hogy az ukrajnai választásokkal 
kapcsolatban Ékes képviselő úr hozzászólhasson, illetve elmondhassa a delegáció 
tapasztalatait. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megadnám a szót államtitkár úrnak, és folyamatosan bekapcsolódnak a képviselő 
urak. Ezt követően majd kérdéseket tennénk fel. Itt jelezném azt, hogy a 4-5-6. napirendi 
pontoknál szavaznunk is kell majd a határozati és törvényjavaslatokról. Öné a szó, államtitkár 
úr.  

Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár bevezetője 

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendégek! Néhány szó a keleti partnerségről. Ezt követően pedig az 
ukrajnai választásokról. 

A keleti partnerség az európai szomszédságpolitika egyik dimenziója. Az elmúlt 
időszakban a déli szomszédságban zajló események meglehetősen elhomályosították a keleti 
partnerséget. Fontos célkitűzése a magyar diplomáciának, hogy az Európai Unió és a 
nemzetközi közösség figyelmét fönntartsa a keleti partnerség irányában. Alapvetően két 
országcsoport van, amelyről beszélünk. Az egyik az Európai Unióval közvetlenül szomszédos 
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3 keleti partnerország - ez Belarusz, Ukrajna és Moldova -, illetőleg a másik országcsoport, a 
3 kaukázusi köztársaság. 

Nem kívánok mindegyik országgal külön foglalkozni, hanem néhány általános 
megjegyzést hangsúlyoznék a keleti partnerséggel kapcsolatban, és kizárólag Ukrajnára, 
illetőleg az ukrán választásokra szeretnék konkrétan kitérni, noha fontos fejlemények voltak 
Grúziában is a közelmúltban, hiszen parlamenti választások zajlottak és a grúziai parlamenti 
választások eredményeképpen Ivanishvili grúz állami és pártvezető vezetésével új kormány 
alakult meg a közelmúltban; továbbá Moldovában is fontos események voltak, hiszen sikerült 
végre köztársasági elnököt választani Timofti úr személyében, és ezzel egy belpolitikait, 
hosszú évekig húzódó rövidzárlatot, mondhatni „hosszúzárlatot” sikerült föloldani.  

Illetőleg fontos esemény volt Belaruszban is az, hogy egyértelművé vált, hogy a 
parlamenti választások eredményeképpen nem rendíthető meg a Lukasenko-féle diktatúra, 
hiszen egyetlenegy ellenzéki képviselő sem tudott a parlamenti választásokon mandátumhoz 
jutni. Ezekkel a fontos eseményekkel, változásokkal az előterjesztésemben most nem 
foglalkozom, de ha van rá kérdés, akkor kitérhetünk ezekre is. (Dr. Nagy Gábor Tamás belép 
a terembe, és helyet foglal.) 

A keleti partnerséggel kapcsolatban szeretném azt hangsúlyozni, hogy egy hétéves 
költségvetési ciklus alapján az európai szomszédságpolitikára jutó mintegy 18 milliárd 
euróból az összegnek nagyjából az egyharmada jut a keleti dimenzióra. Ez egyfajta 
gentlemen’s agreement a déli, illetőleg a keleti partnerállamok részvételével. Összegszerűen a 
2010-13-as időszakban 2 milliárd euró jut a keleti partnerekre számos programban szétszórva. 
A keleti partnerség dinamizmusát a kétévente sorra kerülő csúcstalálkozók adják. Az első 
csúcstalálkozót a prágai elnökség időszakában tartották, a másodikat a mi elnökségünk alatt 
kellett volna tartani, de ez átcsúszott a lengyel elnökségre, és 2011-ben magyar társ-
házigazgazdasággal került megrendezésre, a harmadik csúcstalálkozóra pedig jövő 
szeptemberben fog sor kerülni a litván elnökség időszakában, Vilniusban. 

A programok mindenkori aktualizált menetrendjét egy úgynevezett road map – 
útiterv – foglalja össze, amit legutóbb az Európai Unió, illetőleg a keleti partnerek 
külügyminiszterei 2012 júliusában fogadtak el. Az összegeken túlmenően ami még nagyon 
fontos indikátora az együttműködés dinamikájának, hogy miként alakulnak a szerződéses 
kapcsolatok: alapvetően a társulási megállapodások tárgyalására, illetve azok megkötésére 
kell figyelni, illetőleg a szabad kereskedelmi megállapodásokra. Van egy harmadik 
szerződéses metszet, ez pedig a vízumliberalizáció, ami szintén a keleti partnerek számára egy 
nagyon meghatározó kérdés.  

Ezeknek a dimenzióknak a mentén egyébként ma úgy tűnik, hogy a keleti partnerek 
mintaországa Moldova. Moldova közel áll ahhoz, hogy megkösse a társulási megállapodást a 
szabad kereskedelmi megállapodással kiegészítve; 2014-ben pedig már vízummentességi 
célkitűzései vannak Moldovának, amelyek egyelőre nem is tűnnek teljesen 
megalapozatlannak. Ha figyelembe vesszük, hogy az egész Balkán vízummentes – bár ezzel 
kapcsolatban nagyon komoly kérdőjelek merültek fel német és más európai uniós részről, 
akkor azért ez az ambíció nem is tekinthető teljesen megalapozatlannak. 

Fontos, hogy ezen országokban a demokráciaépítést is a keleti partnerség fontos 
célkitűzésének tartja és ennek érdekében lengyel kezdeményezésre létrehozás alatt van egy 
European Endowment for Democracy, tehát egy Európai Demokráciáért Alapítvány 
létrehozása, mely alapvetően a demokráciaépítés, civiltársadalom-támogatás funkciókkal 
rendelkezik, és alapvetően a tevékenységét a demokráciadeficites országokra, különösen 
Belaruszra kívánja fókuszálni. Magyarország is tett anyagi felajánlást ennek az Európai 
Demokráciáért Alapítványnak a javára, és fontosnak tartom azt, hogy sikerült elérni, hogy 
nemcsak a jelentősebb befizetők, hanem a kisebb összeget befizető tagállamok is, akik részt 
vesznek az alapítvány létrehozásában, egyenrangú felekként vehetnek részt benne. 
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Az ukrajnai választásokra térnék rá. Az ukrajnai választásokkal kapcsolatban azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy egyelőre nincs végeredmény, és nem azért nincsen, mert lassan 
őrölnek az állami adminisztráció malmai, hanem azért, mert ténylegesen még számos nyitott 
kérdés van. Az egyik fontos kérdés, hogy milyenek voltak a választások. Gondolom, Ékes 
képviselő úr ki fog engem e tekintetben egészíteni. A másik , tehát a választások minősége az 
első kérdés, amivel foglalkozni kívánok, a második kérdés pedig az, hogy a már látható 
választási eredményekből milyen következtetések vonhatóak le a magyar-ukrán, illetőleg az 
EU-ukrán kapcsolatokra nézve.  

A választások minőségével kapcsolatban azt szeretném hangsúlyozni, hogy 
megkérdőjelezhető a választások tisztasága, megkérdőjelezhető a választások 
demokratizmusa, és ez az ukrajnai politikai rendszer legitimitását mindenféleképpen nagyon 
hátrányosan érinti. Az Európai Unióban számos tagállam, az Európai Parlament külügyi 
bizottságának elnöke, Elmar Brok pedig egészen durván általánosnak tekinti azt, hogy ezeket 
a választásokat Ukrajnában elcsalták. 

Úgy vélem, hogy fontos megpróbálni megnézni azt, hogy milyen jellegű problémák 
voltak ezzel a választással. Először is a legfontosabbnak azt tartom, hogy az a választójogi 
törvény, amit egyébként az ellenzék is megszavazott Ukrajnában, ezer sebből vérzik. Ez a 
választójogi törvény példának okáért nem teszi lehetővé azt, hogy a választási bizottságokban 
az induló pártok képviselői jelen lehessenek, hanem egy olyan szabályozást dolgoztak ki, 
amely minden induló pártot – tehát több tucat, száz pár képviselői közül – sorsolással dönti el, 
hogy a választási bizottságokban ki vehet részt. Tehát az a paradox helyzet van, hogy például 
azok a magyar képviselők, akik mondjuk Kárpátalján elindultak, a szavazóköröknek mondjuk 
a 10 százalékában rendelkeztek saját képviselővel. Az, hogyha a választási bizottságokban az 
induló pártok képviselői nem képviseltethetik magukat, azt gondolom, fölöttébb 
problematikus, alapvető hiányosságát jelenti egy választásnak. 

Másodszor. Teljesen általános a korrupció. Tehát olyan mértékű a szavazatvásárlás 
gyakorlata, hogy árfolyamuk van a szavazatoknak, árulják a választópolgárok a szavazataikat, 
és ezért fizetséget kapnak. Ez egészen általános gyakorlat, tehát nemcsak a győztes, de még 
általában a második helyen végzettek is a szavazataikat nagyon jelentős mértékben vásárolták.  

A harmadik dolog, hogy az a fajta mozgósítás, amit egyébként itt Magyarországon is 
2002-ben megtapasztalhattunk, ami nem tekinthető semmiféleképpen a demokratikus 
eljárással összhangban lévőnek, amikor kiterelnek iskolázatlan tömegeket a választás napján 
egyébként szintén a korrupcióval kiegészített eszközökkel, ez is teljesen általános. 
Megjegyezném, hogy azok a problémák, amelyeket aztán még az EBESZ megfigyelői is 
fölróttak, nevezetesen, hogy nem volt kiegyensúlyozott a médiához való hozzáférés 
lehetősége és az ilyen típusú problémát azt hiszem, különösen megjegyezni érdemes, de súlya 
az előző problémákhoz képest talán nem is esnek a latba. 

Tehát összességében, úgy vélem, hogy mindezek a problémák azt jelzik, hogy nagyon 
komoly legitimitáshiánnyal küzd az ukrajnai parlamenti választás. Számos helyen még mindig 
függőben vannak, vitatottak az eredmények. Töröltek olyan eredményeket számos körzetben, 
fél tucatnyi körzetben, amelyek célja az, hogy megváltoztassák a választások végeredményét, 
tehát úgy vélem, hogy mindezek alapján nem tekinthetjük demokratikusnak az Ukrajnában 
lezajlott választásokat, még akkor is, ha adott esetben a kárpátaljai tapasztalatok, illetőleg 
bizonyos regionális szintű tapasztalatok nem ilyen következtetéseket eredményeztek, még 
akkor sem, ha meglehetősen komoly összegeket fordítottak arra, hogy a nemzetközi 
legitimitását megteremtsék a választásoknak. Minden szavazóhelyiségben kamerákat 
szereltek föl, több tíz millió dollárt költöttek ezeknek a kameráknak a fölszerelésére. Ezeken 
végig lehetett követni az egyes szavazókörökben a választásokat, de a szavazatszámlálást már 
nem, tehát a kamerák üzemelése a választások idejére terjedt ki, és ahogy említettem, a 
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szavazóbizottságok összetétele pedig mint az egyik legfőbb problémája a választójogi 
törvénynek, döntő hatással volt a végeredményre. 

Szintén megjegyezném azt, hogy a magyar és a kisebbségi közösségek szempontjából 
is az, hogy nem biztosították a kisebbségi közösségek számára azt, hogy a számukra 
hátrányosan ne változzanak meg a körzetek, ez is alapvető demokratikus hiányosságnak 
tekinthető. 2006-ban voltak utoljára ilyen egyéni körzetes választások, akkor még voltak 
egyéni körzetek. Ahhoz képest a kisebbségek számára hátrányosan változtatták meg a 
körzetek etnikai összetételét, és ez azt eredményezte, hogy Kárpátalján, ahol volt egy 
majdnem többségében magyar választókörzet, ez megszűnt, és 3 választókörzetre szóródtak 
szét a magyar szavazatok. Az egyikben a magyarság aránya mintegy egyharmad, ez a 
legnagyobb szám, a másik 2 körzetben pedig 16, illetőleg 17 százalék a magyarság aránya. 

Ezek a mi számunkra nagyon szomorú vonatkozásai ennek a választójogi törvénynek, 
annak ellenére, hogy minden diplomáciai erőfeszítést a legmagasabb szinten igénybe vettünk 
annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, és újra lehetővé váljon egy magyar körzet létrejötte 
Kárpátalján. A választási rendszer egyébként, amelyet Ukrajna elfogadott, hasonlít a magyar 
választási rendszerhez abban a tekintetben, hogy a 450 képviselő fele pártlistáról, a másik fele 
egyéni körzetből szerezhető meg. A bejutási küszöb 5 százalék az egyéni körzetekben, a 
mandátum megszerzéséhez pedig az egyszerű többség elegendő. 

A részvételi arány országos szinten 58 százalék volt, a Kárpátalján ez a részvételi 
arány lényegesen alacsonyabb volt, 51 százalékot ért el. Eléggé szignifikánsnak tekinthető az, 
hogy a keleti országrészben lényegesen alacsonyabb volt a részvétel és ez a későbbi választási 
csalások nagyon fontos összetevője volt egyébként. Nagyobb választási arányra számítottak, 
és miután ez a listás mandátumokat döntően befolyásolja, ezért itt meglepő módon az idő 
előre haladtával látványosan növekedni kezdett a keleti országrészben a részvétel.  

Az, hogy a korrupció ennyire áthatja - a szavazatok áruba bocsátása - az ukrán 
választásokat, ezzel kapcsolatban közvélemény-kutatások is születtek, és a 
megkérdezetteknek csupán a fele, tehát az 50 százaléka gondolja azt, hogy a szavazatok 
eladása helytelen. Tehát azt gondolom, ez is meglehetősen árulkodik.  

Ami a kisebbségi mandátumok megszerzését illeti, ezzel kapcsolatban egyetlenegy 
egyéni jelölt, egy bolgár nemzetiségi jelölt a 142. számú körzetben tudott mandátumot 
szerezni egyéniben, viszont több kisebbségi jelölt jutott be listáról, így valószínűsíthetően 
Gajdos István a Régiók Pártjának listáján, noha egyelőre még nem nyerte el a mandátumot – 
72-nél tart a listás mandátumok kiosztása, ő a 74. helyen szerepel -, de tekintettel arra, hogy a 
kormánytagoknak le kell mondaniuk parlamenti mandátumukról, ezért feltételezhető, hogy 
mandátumhoz fog jutni, illetőleg ugyanerről a listáról Ion Popescu, román képviselő is 
mandátumot szerzett. Az Egyesült Ellenzék listájáról pedig Mustafa Dzsemilev, krími tatár 
szerzett mandátumot.  

A majdnem teljes feldolgozottság mellett a választások eredményei a következők: a 
Régiók Pártja 30 százalékot szerzett, az Egyesült Ellenzék 25-öt, a Vitalij Klicsko vezette 
UDAR – Ütés – Párt 14 százalékot, a Kommunista Párt 13 százalékot, a szélsőségesen 
ultranacionalista, hogy ne mondjam, saját öndefiníciójuk szerint szociálnacionalista Szvoboda 
Párt 10,4 százalékot szerzett, ami azt gondolom, nagyon komoly faktor. 

A kárpátaljai eredményekről néhány szó. A 6 egyéni körzetből hármat szerzett meg a 
Régiók Pártja és 3-at a Viktor Baloga vezette Egységes Centrum. Azért érdekes ez, mert az 
előzetes egyeztetések szintén erre irányultak, de végül nem tudtak megegyezni, de mégis a 
választói magatartás ezt az eredményt hozta. Tehát eközben 10-12 millió dollárt el kellett 
ehhez költeni. Megjegyzem a választásokkal kapcsolatban a pártok finanszírozása és a 
kampányfinanszírozás nem éppen tekinthető átláthatónak Ukrajnában, tehát ez is egy olyan 
faktor még, amit a választások tisztaságával kapcsolatban nyugodtan megemlíthetünk.  
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A KMKSZ színeiben indult egyéni jelöltek:– Kovács Miklós a nagyszőlősi körzetben, 
Gulácsy Géza Munkácson és Brenzovics László Ungváron indult. Kovács Miklós a 33 
százalékos magyar körzetben 10 százalék szavazatot kapott, Brenzovics úr, illetőleg Gulácsy 
Géza a 16-17 százalékos körzetben 8, illetve 10 százalékot kapott. Tehát úgy gondolom, hogy 
állítható nagyjából az, hogy a magyarok fele szavazott magyar jelöltekre hozzávetőlegesen, és 
durván, a másik fele egyelőre nem látható pontosan, hogy milyen irányba szavazott. De 
összességében mivel magyar egyéni jelöltként csak a KMKSZ indított jelöltet, az UMDSZ 
nem indított egyéni jelölteket, ezért állítható az, hogy ez a hatás tükröződik a KMKSZ 
eredményeiben, tehát a KMKSZ a megyei szavazásokon a listákra leadott szavazatokból 
mintegy 18 ezret tudott megszerezni a legutóbbi alkalommal, ez most 23 ezerre ment föl, 
tehát ez egy nagyon jelentős 20 százalék fölötti növekedést jelent a KMKE-re leadott 
szavazatok tekintetében.  

A választásokat egyébként számos nemzetközi megfigyelő követte nyomon, mintegy 
4000 nemzetközi megfigyelő volt az országban. Ez is a választások nemzetközi legitimitását 
volt hivatott biztosítani, és Magyarországról is 45 megfigyelő érkezett. Ezért külön köszönetet 
szeretnék mondani Ékes József képviselő úrnak a munkáért, amit elvégeztek, aki viszont azt 
jelezte, hogy ő meg a főkonzulátusnak szeretne köszönetet mondani a segítségért, amit 
biztosítottak. Azt gondolom, hogy ezt a munkát eredményesen sikerült jól összehangolt 
munkával lebonyolítani. 

A megfigyelés sikeres volt, ezt el tudjuk mondani mindenféleképpen a választásokról. 
Azt gondolom, hogy ez a kampányidőszak és a választási folyamat minősége tehát 
összességében visszalépést jelent Ukrajna demokratikus fejlődése tekintetében. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériuma hasonlóan értékelte a választásokat. Ashton illetőleg Füle 
biztos kiemelte, hogy a megfigyelő missziók értékelése vegyes képet ad a választásokról. 
Némileg a végső értékelést a választási események függvényévé tette az európai uniós 
nyilatkozat. A lengyel Külügyminisztérium a legpozitívabb értékelést fogalmazta meg: az 
ukrán választások nem mindenben feleltek meg a demokratikus normáknak, ahogy 
Lengyelország fogalmaz.  

Az adatok ismertetése után néhány következtetést szeretnék még megfogalmazni. A 
magyar-ukrán, illetőleg az EU-ukrán kapcsolatokra vonatkozóan és akkor megint némi 
összefüggésben ez már a keleti partnerséggel. Tehát a keleti partnerség kulcsországa Ukrajna. 
A keleti partnerség kiürül Ukrajna nélkül. Tehát az egy nagyon alapvető dilemma az Európai 
Unió számára, hogy Ukrajnát parkolópályára kell állítani, hűteni az ukrán kapcsolatokat, vagy 
pedig a bevonás és az együttműködés politikáját kell folytatni. Ez egy alapvető dilemma és az 
Európai Unió az elkövetkezendő időszakban erre a kérdésre választ kell hogy adjon. A 
lengyel értékelés egyértelműen a bevonás, az együttműködés irányába teszi le a voksát.  

Az EU-ukrán társulási megállapodás, amely meglehetősen hosszú ideje készen áll, 
nem került aláírásra, mindenféleképpen az egyik legegyértelműbb próbája lesz ennek a 
dilemmának. Ennek a társulási megállapodásnak az aláírása, illetőleg a nem aláírása 
egyértelmű jelzés lesz az EU részéről Ukrajna irányába. 

Mindenképpen a választások meglepetésének tekinthető az, hogy ez az 
ultranacionalista Szvoboda Párt több mint 10 százalékot kapott. Úgy vélem, hogy ez a 
legaggasztóbb következménye az ukrajnai választásoknak. 40 képviselő az ukrán 
törvényhozásban meglehetősen komoly súlyt fog képezni. Ez az alakzat az, amely Kárpátalján 
már az elmúlt egy-két esztendőben folyamatosan keltette a magyarellenes feszültséget. 
Tizenkét egyéni körzetben a Szvoboda mandátumot tudott szerezni, tehát egyéni 
mandátumokat szereztek Galíciában. Nagyon erős magyarellenes, lengyelellenes retorikával 
jöttek föl, a vereckei emlékmű meggyalázása több alkalommal nyíltan a Szvoboda, ez által a 
politikai alapok által fölvállalt cselekmény volt. Úgy vélem, hogy a kárpátaljai légkörre, a 
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magyar-ukrán kapcsolatokra rendkívül negatívan hat ennek a pártnak ez a fajta megerősödése 
és jó szereplése. (Dr. Nagy Andor és dr. Daher Pierre elhagyja a termet.) 

A Klicsko vezette Udar - Ütés - Pártról annyit tartok fontosnak elmondani, hogy az a 
14 százalék nagyon komoly eredmény, és nagyon népszerű Ukrajnában Klicsko. Ez 
kifejezetten már az elnökválasztásra tekintettel is mindenképpen komoly politikai tényként 
értelmezhető, de alapvetően egy protest alakzatról, protest pártról van szó, ezért egyértelmű 
politikai értékelése ennek az alakzatnak nem könnyű.  

A Kommunista Párt is feltűnően jól szerepelt, tehát a 13 százalékot meghaladó 
eredménye a Kommunista Pártnak a Szovjetunió iránti nosztalgia, egyfajta reformellenesség, 
Európa-ellenesség, ilyen értelemben a keleti orientációnak nagyon explicit megjelenítése 
várható a Kommunista Párttól, de hangsúlyoznám azt, hogy a Régiók Pártjának és a 
Kommunista Pártnak a mandátumai együtt sem jelentenek többséget.  

A Régiók Pártjának eredményei némileg elmaradtak a várakozásoktól és így az 
ellenzék, azt gondolom, a belpolitikai instabilitásnak mindenféleképpen az elkövetkezendő 
időszakban jelentőséget tud adni. A mostani választások megkérdőjelezése, azok a tüntetések, 
amelyek Kijevben zajlanak jelen pillanatban is, azt jelzik, hogy ezt a stratégiai irányt az 
ellenzék fölvette, lebegtetik azt, hogy el sem fogják foglalni a parlamenti helyeiket. Azt 
gondolom, hogy végül azért el fogják foglalni a parlamenti helyeiket, de ez a fajta jelenlegi 
belpolitikai helyzet idézi az elmúlt választásokon már egyébként megjelenő törekvéseket és 
előrevetíti, hogy egy nagyon komoly instabilitás jellemezheti az elkövetkezendő időszakban 
az ukrán politikai életet. 

Ezzel együtt mi is kiadtunk egy értékelő nyilatkozatot és fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni azt, hogy nem olyan vehemensen és nem olyan mértékben, mint ahogy ezt a 
lengyelek megfogalmazták, de az Európai Unió vonja be Ukrajnát, működjön együtt és tegyen 
meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy egy párbeszéd, együttműködés keretében 
sikerüljön ezt a nem éppen a demokrácia diadalát jelentő választást korrigálni és megerősíteni 
az országban a demokratikus értékeket és intézményeket. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, Mielőtt megadnám a szót Ékes és Németh 

képviselő uraknak, elmondom, hogy nem illetlenségből ment el két képviselőtársunk az ön 
előadása közben, hanem két protokollrendezvény is zajlik párhuzamosan és nekik szerepük 
van ott, tehát azért kell az ön előadása közben elindulniuk, mert fél 12-től voltak ezek a 
protokollrendezvények, ahol részt kell venniük azoknak a képviselőtársaimnak, akik 
elindultak. Ezt ne vegye tiszteletlenségnek agy udvariatlanságnak, csak tényleg, hál’ Istennek 
működik a bizottság, van feladatunk, és képviselőtársaink is aktívak ilyen ügyekben.  

Nem tudok külön szót adni, hanem akkor Ékes és Németh képviselő urak mondják el 
tapasztalataikat, hiszen Ékes képviselő úr vezette a parlamenti delegációnkat mint rutinos 
megfigyelő.  

Ékes József tájékoztatója 

ÉKES JÓZSEF (Fidesz), a megfigyelő delegáció vezetője: Tisztelt Bizottság! Most 
voltam harmadszor Ukrajnában választásokat ellenőrizni. Nagyon sok országban voltam, de 
tényleg az első konzekvenciája a választásoknak, amit államtitkár úr is a maga részéről 
elmondott: a hatalom megpróbálta demokratikussá tenni magát a választási eljárást, tehát 
ahogy államtitkár úr is mondta, kamerák lettek beélesítve, berakva minden választókörzetbe, 
egyébként a delegáció a teljes kárpátaljai területet, nagyszőlősi, ungvári és munkácsi területet 
lefedte. 11 csapat dolgozott a részünkről, hisz parlamenti képviselők mellett a Fidelitas és a 
konzulátus munkatársai is részt vettek a választások ellenőrzésében. 

Urnazárásról a -nyitásig - tehát az esti nyitásig - 165 választókörzetet jártunk végig. A 
csoportoknak ki lett adva, hogy minden egyes választóhelyiségbe, ahol reggel elkezdték a 
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munkát a zárásnál, oda este nyitásra vissza kell menni és a számlálást és a jegyzőkönyvezést, 
valamint a csomagok lezárását, bélyegzését nyomon kell követni, a jegyzőkönyveket pedig át 
kell venni a választási bizottságtól és aláírással hitelesíteni, hogy valóban maga a számolás is 
demokratikusan zajlott-e le. 

Maguknak a kameráknak egyrészt fegyelmező és félelemkeltő hatásuk volt. Minden 
egyes választóhelyiség és az egész ország nyomon követhető volt. Annak az ellenőrzése 
félóránként történt. Egyébként a választásoknál a számlálásokat is vette a kamera, szeretném 
jelezni, csak maga a kamera működésének ellenőrzése nem volt jogfolytonos utána már. De 
magát a számolást is vette. 

Szomorú volt az, hogy a magyar lakta területek választási határai totálisan szét lettek 
verve, rombolva, tehát az egységek tulajdonképpen máshova kerültek, felbomlott az arányok 
rendje, ezt államtitkár úr is elmondta. Ami tapasztalható volt: nem a szavazóhelyiségekben 
történtek a visszaélések, mert most voltam harmadszor ott és úgy tapasztaltam, hogy ez 
törekedett legjobban a demokratikus szavazóhelyiségben történő választás menetére, hanem 
előtte a megvásárlások voltak hallomásból is és tapasztalatból is számottevőek.  

Ha Klicskónak több pénze lesz, akkor a következő választásoknál legalább a 30 
százalékot el fogja érni, mert a hatalomnak és a Baloga-féle csoportosulásnak… - és úgy 
érzem, hogy az összes többi is rendelkezett annyi forrással, hogy kellőképpen meg tudja 
vásárolni a szavazatokat. Erre volt példa és Németh Zsolt lett letámadva az egyik 
szavazóhelyiségnél, hogy kevés pénzt adott, miért nem adott többet, mert a másik csoport 
jóval többet adott. 

Nekünk is volt ilyen tapasztalatunk választóhelyiség előtt. - Ez az, amit nem lehet 
bizonyítani, és nem lehet az állampolgárt választási megfigyelőként nyakon csípni és adott 
esetben számon kérni, hogy miért mondta ezt, miért kiabált az asszonynak: „Miért nem hoztad 
az igazolást, mert különben nem kapjuk meg a pénzt!” Tehát voltak erre utaló jelek, hisz ezt a 
jelentésben is leírtuk egyébként, tehát nem a választóhelyiségekben voltak a csalások, hanem 
előtte jóval; - a források és a pénz, úgy érzem, megtette kellőképpen a hatását. Szomorú az, 
hogy a magyar lakta területen nem volt meg az összefogás, hisz Gajdos, Kovács és a többiek 
között a kommunikáció a választások előtt jóval megszakadt, tehát nem volt együttműködés. 

Az, hogy szét lettek forgácsolva a választókörzetek magyar lakta területeken erre még 
rányomta a bélyegét az is egyébként -, nem úgy, mint a Vajdaságban, ahol tényleg az 
összefogás jellemzi a magyarság együttműködését a választásoknál -, hogy alacsony volt a 
részvétel annak ellenére, hogy hatalmas pénzek mozdultak meg. Ez azt jelenti, hogy az 
ukránoknak elegük van, hisz erre is volt példa. Magyar képviselőre mondták azt, hogy ha 
többet tett volna, akkor rá szavaznánk, de így a Régiók Pártjára szavazunk. Tehát jellemző 
volt, hogy magyar lakta területen sem elsődlegesen a magyar jelöltekre szavaztak, hanem 
adott esetben más jelöltet és más pártot választottak a szavazások alkalmával. A magyar lakta 
területeken rettentő alacsony volt a részvétel, kiugró volt ott, ahol esetleg 70-72 százalékos 
részvétel volt tapasztalható. 

Itt szeretném külön megköszönni dr. Mátis Kornélnak a profi szervezést, a jó 
munkáját, külön szeretném megköszönni a képviselőknek, mert ilyen jó csapattal nagyon 
ritkán volt részem részt venni választási megfigyeléseken. Külön köszönöm a konzulátusnak 
és a konzuloknak is azt a hihetetlen munkát, amelyet végeznek, és itt szeretném külön 
fölhívni, mert tapasztaltam, hogy a konzulátusaink Kárpátalján hihetetlen aktív tevékenységet 
végeznek, annak ellenére, hogy egészen biztos, hogy a hatalom részéről megfigyelés alatt 
állnak főleg a magyar állampolgárság miatt is, de évente 130 ezer ügymenetük van, ami 
hatalmas mennyiség. 

Én tehát azt mondom, hogy aki ott a konzulátuson dolgozik, ki van feszítve a munka 
szempontjából is, ennek ellenére végig ott voltak velünk. Tehát reggel 5-ig - hisz az utolsó 
csoport reggel 5-kor fejezte be a munkáját. Minden jegyzőkönyvet elhoztunk, ez Kornélnál 
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egyébként fellelhető, és azon a 11 helyen, ahol voltunk, ott megpróbáltak a demokratikus 
ügyrendnek is a választási számlálásnál megfelelni, hisz a névjegyzék aláírása és a 
szavazólapok között abszolút nem volt különbség, tehát nem volt eltérés.  

Ez azt jelenti, hogy aki aláírta, az bele is dobta az átlátszó urnába a szavazócéduláját, 
nincs boríték egyébként és legtöbb helyen ott, ahol lehetőség volt rá, úgy oldották meg, hogy 
a beeresztő- és a szavazóhelyiség után volt egy kimenőrész, tehát nem volt csoportosulás, nem 
volt tömörülés, viszont az ajtók előtt és a szavazóhelyiségek előtt forrt az irányítás, tehát 
lehetett látni, hogy azok, akik pénzzel bírták… - mondtak olyat, hogy Balogáék legalább 8 
millió dollárt költöttek el a szavazatvásárlásra és velük szemben a hatalom megpróbált 
kemény eszközökkel élni. 

Ők saját maguk úgy fogalmaztak, hogy nekik minden pénzt megért, hogy a család, 
tehát ő és az öccse meg a fia is bekerüljön, parlamenti képviselettel bírjon. Azt hiszem, ma 
Ukrajnában így zajlanak a dolgok, és volt olyan megnyilvánulás magyarlakta településen, 
hogy ha nem lenne korrupció, akkor totálisan összeomlana Ukrajna, és körülbelül ez 
jellemezte magát a választást is.  

Tehát – mondom – a hatalom törekedett kifelé mutatni a világnak, hogy 
demokratikusan próbálja rendezni magát a szavazást. Egyébként olyan is volt, hogy ha valaki 
nem volt rajta a névjegyzéken, azt egyszerűen nem is engedték szavazni. Tehát a 
tapasztalataim alapján, mint annak idején Kijevben, amikor volt a forradalom, hogy ott 
csoportosan vitték buszokkal az embereket, itt erre nem volt példa. Kocsikkal ugyan vitték, de 
nem olyan hihetetlen mértékben, mint az előző két választásnál. Én ezt tapasztaltam, tehát a 
szavazók névjegyzéke és a szavazati bizonyítás hellyel-közzel normális volt. Volt kisebbség, 
amelyik bepróbálkozott csoportos, igazolvány nélküli szavazással, de elutasította a 
szavazóbizottság, és az valóban jellemző volt, és főleg a magyarlakta területeken, hogy azon 
pártok, amelyek tudtak indítani jelöltet vagy, nem vehettek részt a bizottság munkájában. 
Mint megfigyelők ők is ott voltak egyébként, nyomon követhették a számlálást, a szavazást, 
de sem a számlálásban, sem az irányításban nem vehettek részt. 

Volt még egy tapasztalat, amire fölhívták a figyelmünket – ez Csap környékén volt, 
egyébként –, ahol egy magyar úr reggel óta ott volt a szavazóhelyiség előtt, és mondta, hogy 
amelyik asztalon piros terítő van, és az összes többin nincs, csak azon az egy asztalon, az a 
Régiók Pártjának az asztala. És tényleg az emberek – ott több időt is töltöttünk – 
odacsoportosultak az utolsó asztalhoz, ahol a piros terítő volt. Ez azt jelenti, hogy mozgott 
valóban az irányított választás, és ott, ahol mondjuk a választási bizottság tagjai közül – mert 
döntő többségében azért nők voltak a bizottság tagjai között –, akik kék pulóverben voltak, 
azok pedig a másik csoport bizottsági tagjai voltak. Tehát az emberek úgy eleve nagyjából 
tudták, hogy melyik irányba kell mozdulniuk, ahonnan kapták a pénzt – megmondták: piros 
terítős asztal vagy kékpulóveres hölgy.  

Röviden még egyszer, elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, és tényleg egy 
nagyon jó csapattal voltam, köszönet a képviselőknek, a Fidelitasnak és a kint dolgozóknak, 
akik reggel aztán alvás nélkül, 9 órakor már mentek a hivatalba, és a hivatal előtt pedig tömött 
sorok voltak egyrészt a vízum miatt, másrészt pedig az állampolgárság miatt is. Kérem majd 
államtitkár urat, hogy a konzulátus tagjait mindenképpen dicsérje meg, a KIM-ből pedig 
Ljubka Katalint, aki úgyszintén hatalmasat dolgozott. (Németh Zsolt: Köszönöm, megteszem.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és köszönjük a munkatársunkról alkotott véleményét is, 

képviselő úr. Ezzel amúgy is egyetértenék, választásoktól függetlenül.  
Németh Zsolt képviselő úr is jelezte, hogy néhány gondolatban – mint a bizottságunk 

tagja, aki szintén részt vett a választásokon, és Kalmár képviselő úr volt még jelen a 
bizottságunkból Kárpátalján, illetve Kijevben Szabó Vilmos és Harangozó Gábor képviselő 
urak voltak Európa tanácsi megfigyelői feladattal – szólni kíván. Németh képviselő úr! 
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NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Ékes képviselőtársam már szinte mindent 

elmondott nagyszerű részletességgel, és a köszönetnyilvánítások kapcsán én is csatlakoznék a 
delegációt vezető képviselőtársamhoz.  

Pár aprósággal kiegészíteném. Valóban úgy volt, ahogy képviselőtársam mondta, a 
kamerák bekapcsolva maradtak az urnazárás után, mindössze az volt a különbség, hogy 
nyomon lehetett követni online, tehát bárki a weboldalon megtekinthette a szavazás menetét, 
a számlálást viszont már nem, azt csak Kijevben, a választási bizottság központjában tudták 
nyomon követni. Tehát az már nem volt nyomon követhető, csak az látta, akinek ellenőriznie 
kellett. Ez egy ilyen kis zárójeles megjegyzés.  

Mi egy ilyen rövid távú megfigyelés kapcsán csak egy pillanatfelvételt, egy 
pillanatképet kaphatunk az ukrán választási rendszerről, itt a hosszú távú megfigyelők 
adhatnak pontosabb képet. Valóban azzal találkozhattunk, hogy tömeges volt a 
szavazatvásárlások rendszere, hozzám is – ahogy Ékes képviselőtársam mondta –, amikor 
kiléptem egy szavazókörből, odalépett egy hölgy, hogy hát, képviselő úr, kevés volt ám a 
pénz, kéne még egy kicsit adnia, merthogy mennénk tovább a kocsmába, és mikor felfedezte, 
hogy nem én vagyok a képviselőjelölt, akkor gyorsan elszaladt, mielőtt megkérdezhettem 
volna, hogyan is volt ez.  

Illetve egy, az országos médiában is teret kapott esemény történt Dédában – az volt az 
én szavazatszámláló központon, tehát mi este oda tértünk vissza ellenőrizni a számlálást –, 
amikor az urnazárás előtti negyedórában, húsz percben a Szvoboda egyik listás 
képviselőjelöltje lépett be a szavazókörbe, és mivel az egy többségében magyarlakta 
település, kint volt a magyar zászló is az ukrán zászló mellett, és a szvobodás képviselőjelölt 
ezt kikérte magának, le akarta tépni a magyar zászlót, hogy az mit keres ott. Próbált törvényi 
passzusokat idézni, hogy miért nem lehet ott, egyébként a szavazatszámláló bizottság, mely 
valamiképpen szinte csak magyarokból tevődött össze, tehát a sorsolás útján valahogy úgy jött 
ki, hogy itt csak magyar volt mind a szavazatszámláló bizottság, mind a húsz megfigyelő, 
akiket delegáltak, tehát még a Régiók Pártjának a delegáltja is magyar volt. Nagyon jól 
kezelték a dolgot, visszaidézték a törvényi passzusokat, hogy miért lehet kint a magyar zászló, 
és felálltak a magyar zászló fizikai védelmére is, hogy ne tudja letépni a szvobodás 
képviselőjelölt. Erre ő úgy reagált, hogy őt most itt meg akarják lincselni, meg akarják verni. 
Egyébként az ukrán hírekbe pedig már úgy került át ez a hír, hogy neki azt mondta a 
szavazatszámláló bizottság elnöke, hogy azért van kint a magyar zászló, mert ez már magyar 
föld, és hogy ez milyen felháborító dolog, tehát kampányszerűen a magyarok ellen próbálta 
hergelni a saját választóit is.  

Egyébként én is azt vettem észre, hogy a szavazatszámláló bizottságban kínosan 
ügyelnek arra, hogy betartják ezeket a demokratikus kereteket, valóban itt a csalások és a 
szavazatvásárlások a szavazatszámláló körökön és választási körökön kívül történtek, amire 
nem terjedt ki a mandátumunk, ezt csak jelezni tudtuk, hogy történtek ilyesmik.  

Ezzel a pár gondolattal egészíteném ki a jelentését Ékes képviselőtársamnak, 
köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e 

kérdés, vélemény. (Németh Zsolt jelez.) Képviselő úr magától kérdez?  
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a keleti 

partnerség programhoz – mivel most összevontuk a napirendi pontokat – mikor lehet 
kérdéseket feltenni. Vagy várjuk meg az ukrán választásokkal kapcsolatos kérdéseket, vagy 
esetleg már most is teret engedhetnénk ezeknek a kérdéseknek?  
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ELNÖK: Szerintem, mivel a tárgyalást egy körben tartjuk, nyugodtan lehet azzal 
kapcsolatban is kérdéseket feltenni a kormány képviselőjének. (Németh Zsolt: Akkor most 
feltehetem a kérdésemet?) Természetesen, képviselő úr, csak vicceltem az előbb.  

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, akkor áttérve a kaukázusi országokra, 

Grúziáról szeretném kérdezni államtitkár urat. Itt azért elég jelentős változások történtek a 
2003-as forradalmi események után. Ugye Saakashvili pártja jelentős vereséget Grúziában, 
ami viszonylag előrelátható volt. Nemrég jártam Grúziában – tavasszal –, ott érzékelhető volt, 
hogy a grúz emberek valamiképpen nem tetszésüket fejezték ki Saakashvili egyirányú, 
Egyesült Államokkal kapcsolatos és euro-atlanti politikájáról, még ugye háború is történt 
2008-ban Grúzia és Oroszország között. A Grúziai Álom nevű párt azt mondta, hogy nekünk 
ki kell valamiképpen egyensúlyoznunk a kapcsolatainkat Oroszországgal, tehát ne egy 
egyoldalú Egyesült Államoktól való függőségben lévő államot hozzunk létre, hanem 
lényegében törekedjünk egyensúlyra a két hatalom között, és ki kell valamiképpen egyeznünk 
Oroszországgal. Ha jól tudom, a napokban egyébként már az új miniszterelnök, aki 
55 százalékkal parlamenti többséget is szerzett, már valamilyen tervet is letett az asztalra. 
Tehát orosz hírportálokon olvastam, hogy valamilyen megegyezésre törekszik 
Oroszországgal, de sajnos összesen két-három mondatos volt a hír, így nem tudtam 
utánanézni, hogy pontosan hogyan, miképpen történt.  

Nem tudom, államtitkár úrnak erről van-e valamilyen információja. (Németh Zsolt 
államtitkár bólint.) Látom, hogy bólogat, azt megköszönöm. Avagy államtitkár úr hogyan 
látja az Egyesült Államok-Grúzia, Grúzia-Oroszország és Magyarország-Grúzia 
kapcsolatainak jövőjét ezen igen fontos választási esemény után. Ezt szerettem volna 
megkérdezni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Jelzésre.) Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Jómagam is már a narancsos 

forradalom óta ötször voltam választási megfigyelő, és volt, amikor Ékes képviselőtársammal 
is. Úgy látom, hogy az események nem sokat változtak, és nem sokat finomodtak a módszerek 
sem. Csak jelezni szeretném, hogy hiába az átlátszó plexi, hiába az itthon nagy dilemmát 
okozó megoldás, hogy borítékban-e vagy boríték nélkül, látjuk, hogy nem ez a lényeg. Volt-e 
ismételten olyan kormányzati nyomás az önkormányzatok felett a polgármesterek felé, hogy 
mozgósítaniuk kellett, hogy meg kellett szervezniük a szavazást annak érdekében, hogy az 
önkormányzatok megfelelő állami támogatásokat, pályázati pénzeket kapjanak. Tapasztaltak-
e ilyet?  

 
ELNÖK: További kérdés? (Jelzésre:) Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy rövid kérdésem van, 

nevezetesen az, hogy mikorra várható a választások eredményének kihirdetése, és van-e 
valami feltétele ennek, hogy ez bekövetkezzen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, illetve majd Ékes képviselő úr! 

Válaszok 

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Örülök, hogy Attila ezt a kérdést föltette. Nem volt ilyen, 
mert a magyar lakta területeken, főleg ott, ahol magyar polgármester volt, szívélyesen 
fogadtak bennünket. Volt olyan választóhelyiség, ahol Feriéket megreggeliztették, 
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megebédeltették, tehát nagyon szívélyes volt a fogadtatás, de ez jellemző volt minden 
választókörzetre, semmiféle ellenségeskedés nem volt. 

Egészen biztos, hogy az előtte lévő 1-1,5 hónapban hatalmas szervezőmunkát és 
forrást próbáltak meg - és talán hitegetést is - bevetni, és most is azt mondom, hogy lehet, 
hogy a nyelvtörvényben ennek persze áldozata a magyar kisebbség, mert a hatalom jóval 
kevesebb voksot és szavazatot kapott, mint amennyit remélt, holott a hatalom ígérte meg, 
főleg a 10 millió orosz miatt is a nyelvtörvény véglegesítését, amit a parlament hellyel-közzel 
nem is fogadott még el. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem közben egy kérdésem megfogalmazódott 

államtitkár úrhoz, hogy látunk-e arra esélyt, hogy a Klicsko-féle szerveződés, az Udar be fog-
e menni a kormányzásba vagy sem. Mert tett egy megjegyzést, hogy eléggé protest szavazói 
kört jelent. Ettől függetlenül a többség létrehozásához esetleg szükséges lesz-e őket bevonni 
vagy külső támogatók lesznek.  

Én láttam olyan véleményt, ami azt mondja, hogy szalonellenzékként is fel lehet 
építeni a Klicsko-féle szerveződést. Ezt olvastam.  

 
NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a kérdéseket. 

Gruber, Ékes képviselő urak szóváltására: az az alaphelyzet, hogy nagyon mély megosztottság 
van Kelet- és Nyugat-Ukrajna között. Ez a mostani választásokon is egyértelműen 
kirajzolódik, tehát ez  a konklúziók közé mindenképpen kiemelt helyre kívánkozik. És 
valóban, az, hogy ukrán, cirill betűs szavazólapokon kell eligazodniuk kevés iskolát végzett 
vagy éppen analfabéta választóknak, az nem túl egyszerű helyzet. Tehát azt gondolom, hogy 
ha itt a nemzetiségi körzethatárokról beszéltünk, nyugodtan lehet a kisebbségi nyelvhasználat, 
választások szavazólapok kérdésköréről is beszélni. Különösen ha az elkövetkezendő 
időszakban születnek értékelések akár az EBESZ, akár az Európa Tanács szintjén, tehát ezt 
mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy a kisebbségi nyelvű szavazólapok ügyét tartsuk 
napirenden. 

Klicsko és a kormánytöbbség. - Úgy vélem, hogy nem valószínű, hogy be fog lépni a 
kormánykoalícióba. Kulcsszereplője az utcai tüntetéseknek, tehát ő az elégedetlenség egyik 
legfőbb hangadója, tehát megkérdőjelezi ezeknek a választásoknak a tisztaságát, magasabb 
eredményre számított, noha meglehetősen jelentős és komoly eredményt ért el már az 
eddigiek alapján is, és valószínűleg megteremthető a független képviselők bevonásával a 
többség. Lesznek nagy számban független képviselők is, de azt hiszem, hogy amire lehet 
számítani, az az, hogy a Régiók és a kommunisták mindenképpen összefognak a többség 
érdekében.  

Hogy mikor lesznek végeredmények? Úgy látom, hogy van számos olyan körzet, ahol 
egyes szavazókörök eredményét bizonyos fokon érvénytelenítették. Ugyanaz történt, mint 
2002-ben. Ha emlékszünk, Kovács Miklósnak Gajdos ellenében annak idején az eredményeit 
egyes olyan körzetekben, ahol nagyon jól szerepelt, érvénytelenítették, és ezáltal vesztette el a 
választásokat, amit ugye, aztán a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítéletében elítélt, de eltelt 3 
vagy 4 év, és az már nem jelentette azt, hogy visszakaphatta volna Kovács Miklós Gajdossal 
szemben az elvesztett mandátumot.  

Tehát amíg lezárulnak a jogi eljárások, addig nem lesz végeredmény. Hogy mikorra 
zajlanak le ezek a jogi eljárások? Minden bizonnyal az ukrán hatalomnak mérlegelnie kell azt, 
hogy nagyon komoly árnyékot vet a választások tisztaságára minden egyes ilyen eljárás és 
tekintettel a nagyságrendjére, néhány százaléka a körzeteknek, amiről itt szó van, fölöttébb 
kérdéses, hogy érdemes-e ezáltal is még inkább gyengíteni a legitimitását ezeknek a 
választásoknak, tehát ezen döntések alapján nem tudom megmondani, hogy pontosan mikor, 
néhány napon belül, de adott esetben néhány hetet is jelenthet, amíg ezt sikerül eldönteni. 
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Grúziával kapcsolatban pedig azt hangsúlyoznám, hogy az október 1-jei választásokon 
egy békés hatalomváltásra került sor. Egyértelműen az ellenzéki, Georgiai Álom Koalíció 
nyerte meg a választásokat. Mindkét vezető - Saakashvili és Ivanishvili is - bejelentette, hogy 
hajlandóak arra, hogy félretegyék a személyes nézeteltéréseiket, és ezáltal is békéssé tegyék a 
hatalomváltást, de azért nyilvánvaló, hogy jövő ősszel elnökválasztásra fog sor kerülni 
Ukrajnában, tehát addig egyfajta társbérletre kell berendezkedni. 

Ivanishvili hangsúlyozta az euro-atlani elkötelezettségét. Az első útjai Brüsszelbe, 
illetve Washingtonba irányulnak, de valóban hangsúlyozza azt, hogy erőfeszítéseket fog tenni 
annak érdekében, hogy konszolidálja az Oroszországgal való kapcsolatokat is. Nem szabad 
persze elfelejtenünk azt, hogy az országnak két térségében gyakorlatilag orosz megszállás 
alatt vannak, és azért ez mindenképpen a konszolidáció mozgásterét beszűkíti Ivanishvili 
számára is, tehát itt nem lehet Grúziában eredményes az a politikai erő, amely nem a teljes 
területi reintegráció politikájának talaján áll.  

Ivanishvili a két szakadár térség elismerését - amit egyedül Oroszország ismert el - 
nem fogadhatja el. 

Nyilvánvalóan itt a mozgástér azért – azt gondolom – elég szűk, a nemzetközi 
közösség, az Európai Unió, Magyarország, Egyesült Államok, szerintem egyetértünk abban, 
hogy helyre kell állítani Grúzia területi integritását. Ez a magyar és az európai és az atlanti 
álláspont. Tehát ezzel együtt az, ha valamilyen módon sikerül a párbeszédet felújítani és 
ehhez hozzá tud járulni ez az új kormányfelállás – amelyeik azért nagyon széles koalíció, ezt 
ne felejtsük el –, akkor azt a magunk részéről mindenféleképpen örvendetesnek tartanánk.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Engedje meg, államtitkár úr, hogy 

megkérjem önt arra, hogy a bizottságunk nevében is tolmácsolja a köszönetnyilvánítást a 
főkonzulátus dolgozóinak, hiszen a munka előkészítésében és ott gyakorlatilag a munka 
végzésében és a megfigyelési munka segítésében összehangolt, óriási erőfeszítéseket tettek 
arra, hogy szinte két napon keresztül folyamatosan, éjjel-nappal segítsék képviselőtársainkat 
abban, hogy el tudják végezni a munkájukat, illetve ők is személyesen részt vettek a 
megfigyelésben. Biztos vagyok benne, hogy ez minden szempontból dicséretes, és fontos, 
hogy ilyen munkatársak dolgoznak ebben a nehéz, magyar szempontból is nehéz, de 
alapvetően sok szempontból nagyon nehéz terepen.  

Még egyszer köszönöm, államtitkár úr, hogy itt volt, és elmondta az önök véleményét 
és tájékoztatott bennünket az ukrán választásokról és az EU keleti partnerségi programról.  

Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok. (Németh Zsolt és munkatársai 
távoznak.) Ékes képviselő úrnak is külön megköszönöm a részvételt és a tájékoztatást. 

A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának 
kihirdetéséről szóló T/8822. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános 
vita) 

Folytatnánk a munkánkat a 4., 5., 6. és 7. napirendi pontunkkal, amelyekben 
döntéseket kell hoznunk nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban. Engedjék meg, hogy 
bejelentsem, hogy Gruber képviselő úr helyettesíti Nagy Andor képviselőtársunkat, Pintér 
László képviselő úr Daher Pierre képviselő urat, Vejkey képviselő úr Kalmár Ferencet, és 
jómagam Horváth János képviselőtársunkat.  

A 4. napirendi pontunkban a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya 
módosításának kihirdetéséről szóló T/8822. számú törvényjavaslat általános vitára 
bocsátásáról kell döntenünk. Ehhez a napirendi pontunkhoz a feljegyzésem szerint Zsarnóci 
Csaba helyettes államtitkár urat és Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető urat köszöntöm. 
Kérem, hogy röviden ismertessék a törvényjavaslatot, egészítsék ki az írásban elküldött 
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anyagot, ezt követően képviselőtársaink kérdéseket tesznek föl, illetve döntünk az általános 
vitára való alkalmasságról.  

Parancsoljon, államtitkár úr! 

Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Tényleg röviden ismertetném ezt a 
javaslatot, hiszen ez tulajdonképpen egy olyan nemzetközi kötelezettségnek eleget tevő 
törvényjavaslat, amely a magyar jogba beemeli azt a nemzetközi szerződésmódosítást, amely 
már megtörtént, hiszen 2009-ben, illetve 2012-ben a bank, illetve a társaság 
kormányzótanácsa már döntött az alapokmány módosításáról, amelyhez természetesen a 
magyar kormány is csatlakozott.  

Ezen alapokmány-módosítások egy folyamat lépései, amelynek során a fejlődő, 
kisebb, átalakuló gazdaságú országok nagyobb szavazati súllyal fognak bírni ennek az egész 
átmenetnek a végén. Itt tulajdonképpen a szavazati súlyok átalakítása relatíve erősíti meg 
ezeknek az országoknak a szavazati súlyát a ratifikációkat követően.  

Talán ennyit mondanék bevezetőként, hiszen ez a lényege. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Németh Zsolt képviselő úr! 

Kérdések, válaszadás 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen. Mindkét ponthoz, tehát a 4. és az 
5. ponthoz is ugyanazt a kérdést tenném föl, mert lényegében ugyanaz a módosítás történik 
mindkettőnél. Azt szeretném megkérdezni, és nagyon rövid választ várnék, hogy ezen 
módosítás következtében a magyarországi szavazati súly csökken vagy megmarad-e, mert úgy 
vettem észre – persze lehet, hogy tévedek, nem tudom –, hogy mintha csökkenne ezáltal. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!  
 
ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a kérdést. Mint említettem, ez egy lépéssorozat egyik eleme, tehát nem 
feltétlenül. Ha csak tisztán ezt az egy módosítást néznénk, akkor kiszámolható lenne, hogy 
mennyivel csökken a magyar szavazati súly, ugyanakkor ezzel párhuzamosan történnek 
tőkeemelések is, tehát a relatív pozíciónk nagyon sok tényező függvényében változik, de 
vélhetőleg a folyamat végén alacsonyabb lesz, mint a folyamat kezdetén. Tulajdonképpen ez 
is volt a cél, hogy a fejlett országok átcsoportosítsanak a fejlődő országok számára a szavazati 
súlyukból.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Magamnak feljegyeztem, hogy esetleg 
egyben is tárgyalhattuk volna.  

Amennyiben nincs további kérdés, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 
T/8882. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
9 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás 
mellett a bizottság támogatta. (Jegyzőkönyvön kívüli egyeztetés.)  

Elnézést kérek, hibásan jegyeztem föl magamnak, Csóti képviselő úr helyettesíti Nagy 
Andor képviselő urat. Akkor viszont eggyel több az igen szavazat.  
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A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről 
szóló T/8883. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita) 

Az 5. napirendi pontunk a T/8883. számú törvényjavaslat, hasonló témában. Kérem 
államtitkár urat, röviden ismertesse, és már egy kérdés elhangzott a napirendi ponttal 
kapcsolatban.  

Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést 
kérek, a felvezetőmben mindkét javaslatot megcéloztam, tulajdonképpen teljesen identikus a 
két javaslat, a két alapokmány-módosítás, úgyhogy sokat nem tudnék hozzátenni.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/8883. számú 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki nem támogatja a 
javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatja.  

Itt viszont módosítanunk kell az előző szavazásunkat is ugyanúgy 10:2-re, hiszen az 
én feljegyzésem alapján szavaztunk. Tehát 10:2 az előző és 10:2 a mostani is.  

Köszönöm szépen, államtitkár úr.  

A Magyarország kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a Dunai 
Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló T/8884. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita)  

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák 
Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések 
miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről 
szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a 
közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek 
végrehajtásához szükséges módosításáról szóló T/8885. számú törvényjavaslat 
(Általános vita) 

A 6. napirendi pont a T/8884. számú törvényjavaslat általános vitája, Magyarország 
kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs 
Központ működtetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, és úgy 
látom, hogy a T/8885. számú törvényjavaslat is hasonló témakör. Nem tévedek, államtitkár 
asszony? (Simonné Dr. Berta Krisztina: Nem.) Akkor, ha megengedik, képviselőtársaim, 
akkor javasolom, hogy a 6. és 7. napirendi pontot egyben tárgyaljuk meg. Ezt követően 
természetesen külön fogunk szavazással dönteni a két javaslatról. Nagy tisztelettel köszöntöm 
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár asszonyt és Stauber Péter főosztályvezető 
urat, valamint munkatársaikat. Parancsoljon, államtitkár asszony! 

Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár bevezetője 

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Először beszélnék a magyar-horvát megállapodásról, amely a 
Dunai Rendészeti Központban való együttműködésről szól. Nagyon rövid lennék ebben a 
témában. Jelenleg 9 működő kapcsolattartási szolgálati helyünk van az országhatár körül, az 
első a nickelsdorfi volt. Talán egy szót megérdemel a Dolga Vas-i, ahol 3 ország hatóságai 
dolgoznak együtt: Szlovénia, Magyarország és Horvátország. Ez lesz a tizedik, amiről itt most 
beszélünk, viszont ennek vannak specialitásai 
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A specialitás abból adódik, hogy az európai közlekedési folyosókat alapul véve a 
Duna egy fontos folyosó és a dunai schengeni külső határ Mohácsnál van. Ez a tétel akkor is 
igaz lesz, ha Bulgária, Románia csatlakozik, mert Szerbia miatt hosszú távon nagyon nagy 
jelentőségű a mohácsi vízihatár-kikötő. Ebből kifolyólag jött az az ötlet és adódott is a 
lehetőség a Duna-régióstratégia keretén belül, hogy itt célszerű egy dunai rendészeti 
koordinációs központot létrehozni, ami azt jelenti, hogy az érintett hatóságok, amelyek többek 
egy szárazföldi határnál, mert vízirendészeti és katasztrófavédelmi hatóságok is bevonásra 
kerülnek, mert egyszerűen szükség van rá, és így tudják hatékonyan a biztonságot szolgálni, 
ezeknek egy koordináló központját hozzuk létre, ahová majd nyilván fokozatosan a Duna-
menti tagállamok csatlakoznak. 

No, ennek 1. pontja valósul meg most január 1-jétől a magyar-horvát 
együttműködéssel. Magyarország és Horvátország között viszonylag friss élő határforgalmi, 
bűnügyi, hatasztrófavédelmi megállapodás működik. Ebben a megállapodásban nemcsak a 
központban való együttműködést kellett tisztázni, különösebb anyagi vonzata ennek nincs, és 
reméljük, hogy ez az első fázis és ezt fogják követni a szerb hatóságok azzal, hogy a mohácsi 
jövőre tervezett központba bevonulnak. Erről ennyit mondanék. 

Kezdjem is a másikat, elnök úr? 
 
ELNÖK: Igen, röviden kapcsoljuk hozzá.  
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Jó. 

A másik egy ennél jóval bonyolultabb téma és azt hiszem, hogy ezt a szakértők száma is 
bizonyítja, hogy kollégáim nagyon komoly munkát fektettek, mintegy intenzív szakaszában 
az elmúlt 1,5 évben ebbe a témába. 

A kiindulópont európai színtéren és hazai színtéren is a közúti közlekedésbiztonság 
fokozása. Ez a komoly sérülésekkel és halálos eredménnyel végződő balesetek megelőzésére 
fókuszál. Ezen belül évekkel ezelőtt elkezdett az Európai Unió együtt dolgozni és 
gondolkodni, de tekintettel arra, hogy a nemzeti rendszerek a közlekedési jogsértések esetén 
eléggé eltérőek, van, ahol objektív felelősségi rendszer van, van, ahol nem, elég sok 
problémával találkoztak. Ennek a végeredménye az lett, hogy a magyar elnökség alatt, 2011-
ben született egy irányelv. Ez a jelenlegi előterjesztésünk részben ezt az irányelvet ülteti át 
nagyon időben, mert 2013 ősz-november az irányelv átültetésének határideje. Ez az irányelv 
azonban csak odáig jutott, hogy meghatározott 8 közlekedési jogsértés esetén - piros lámpa, 
ittas járművezetés és a többi - egy információcserére biztosít lehetőséget, ami által 
megállapítható a gépjármű üzemben tartója vagy tulajdonosa.  

A logikusan következő második lépéssel ez az irányelv nem foglalkozik, nevezetesen 
a felelősség megállapításával és a jogkövetkezményeknek való érvényszerzéssel. Ebből 
kifolyólag tekintettel arra, hogy a Salzburg Fórumon belül évek óta erőteljes az igény - ez 
nyilván a turistaforgalom miatt és Ausztria, Magyarország, Horvátország, Bulgária, különösen 
érintett - ebből kifolyólag az irányelven alapuló, de annak kvázi egy következő lépését 
megteremtő megállapodás jött létre, a megállapodás lényege pedig az - ahogy említettem -, 
hogy a következmények végrehajtását, azaz végső soron a felelős megállapítását majd ennek 
megfelelően az adott ország nemzeti joga alapján a jogkövetkezmény kiszabását és annak 
végrehajtását hozza létre. Ezt a Salzburg Fórum keretén belül most, egypár héttel ezelőtt az 
októberi mátraházi ülésen az előbb említett 4 ország írta alá, nyilvánvalóan nyitva áll a többi 
Salzburg-tagállam egészére is. A jogi precizitás miatt arra szükség van, hogy tartalmaz egy 
nyilatkozatot ez a megállapodás. Bűncselekmények esetén nem alkalmazandó, tehát ez azokra 
a kategóriákra, a kisebb súlyú jogsértésekre vonatkozik, amelyek magyar fogalom szerint 
vagy szabálysértések vagy közigazgatási jogsértések. Gyakorlatilag 50 euró fölött pénzbírság 
- végső soron - behajtásáról van szó, amelyet a behajtó állam tart meg.  
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Igazándiból nagy beruházás nem kell, ugyan itt is egy biztos elektronikus rendszerre 
szükség van a lebonyolításhoz, de azért ez nagy költséget nem igényel igazán egy projektből. 
20 millió forintnyi forrás áll a rendelkezésünkre.  

Ebben a pillanatban én és az adminisztráció úgy éltük meg, hogy azért ez egy nagy 
előrelépés. Ebben a pillanatban alkalmazni még nem lehet, mert egy technikai végrehajtási 
megállapodást kell kitárgyalni, amelynek az elkövetkezendő napokban még ebben a hónapban 
megkezdődik a tárgyalása. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár asszony. Kérdezem a bizottságot, hogy kérdés 

van-e. (Jelzésre:) Németh képviselő úr! 

Kérdések, válaszok 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Még az előző napirendi ponthoz szeretnék 
kérdezni, hogy a költségek rovatában a nemzetközi szerződésnek általában találhatunk egy 
olyat, hogy a szerződő felek egyenlő részben vagy egyenlő arányban osztoztak a költségeken. 
Itt most nem találtam ilyet, ezért meg szeretném kérdezni, hogy a mohácsi irodában, ami 
létesül jövőre, a költségeket csak a magyar fél viseli vagy bekapcsolódik a horvát, később 
esetleg a szerb is bekapcsolódik a költségek viselésébe vagy pedig csak ránk hárul ez? 
Köszönöm. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nagyon jó a kérdés. Ebben a pillanatban a helyzet az - és ez generális, tehát máshol is ahol 
átjönnek és magyar területen ellenőriznek a szomszéd kollégák -, hogy az infrastruktúrát mi 
biztosítjuk, gyakorlatilag mi biztosítjuk. Van, ahol van képletes költségviselés. Itt jelen 
esetben nincs, majd elmondom, miért.  

Értelemszerűen már a távközlési eszközök alkalmazása saját költségen történik. Tehát 
a területet bérleti díj nélkül mi biztosítjuk. Erre azért van lehetőség, mert európai forrásból 
épült meg a mohácsi határkikötő épülete. Aki járt ott, az tudja, hogy elég nagy épület, van erre 
lehetőség, és viszonylag szerencsés a mostani bérleti konstrukció is. Abban azonban teljesen 
igaza van a képviselő úrnak - és ezen egyelőre még csak gondolkodunk -, hogy abban a 
pillanatban, ahogy több ország képviselői átjönnek, akkor egy egészen más működési 
konstrukcióra kell majd átállni, teljesen nyilvánvalóan. 

Ebben a pillanatban még azt, hogy pár horvát szolgálati személy átjön, és 
gyakorlatilag egy szobát foglalnak el, és az öltözőt, ruhatárat, s a többi ilyesmit használják, 
biztosítja a magyar fél.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, kérdezem, ki támogatja a 
T/8884. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/8885. számú törvényjavaslat 
általános vitára bocsátását. (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság egyhangúlag támogatja. 

Mindkét esetben a bizottsági ajánlást írásban nyújtjuk be, ha ezzel a bizottság egyetért. 
Van-e ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Ellenvéleményt nem látok köszönöm szépen. 

Nagyon szépen köszönöm államtitkár asszonynak és kollégáinak, hogy velünk voltak.  

Egyebek 

A 8. napirendi pontunk az egyebek. Tájékoztatásul elmondanám, hogy a következő 
ülésünk várhatóan november 13-án 11 órakor kezdődik, a tervezett témánk az egyesült 
államokbeli elnökválasztás értékelése, valamint az EU jövője témakörében tartanánk egy 
beszélgetést. Kérem képviselőtársaimat, hogy ezen a bizottsági ülésen vegyenek részt, hiszen 
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24 óra múlva nagyjából kialakul a szavazati arány, aztán, hogy majd az elektorok hogyan 
döntenek, az még egy következő kérdés lesz. 

Van-e más az egyebek között? (Jegyzőkönyvön kívüli megbeszélés.) Amennyiben 
nincs más az egyebek között, köszönöm szépen a részvételt és a bizottsági ülést bezárom. 
Még egy dolgot ne felejtsenek el, képviselőtársaim, hogy 14-én fogadjuk a szlovák parlament 
külügyi bizottságát, aki a programon részt kíván venni, kérem, hogy jelezzenek vissza, mert 
tartanánk egy előzetes egyeztetést. Elsősorban a határ menti együttműködésekről, a 
különböző vegyes bizottsági működésekről, tehát elsősorban az együttműködési formákról 
tartanánk egy felkészítést, illetve ez lesz a téma.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc)  

 

Balla Mihály   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Szoltsányi V. Katalin 
 


