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Napirendi javaslat 
 
1. A Gázai övezetben zajló izraeli agresszió elítéléséről szóló határozati javaslat 

(H/9338. szám) 
(Gyöngyösi Márton, Hegedűs Lorántné és Vona Gábor (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 

 (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 
 
2. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet általános konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 

2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/9463. szám) 

 (Általános vita) 
 
3. Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési 

szempontjairól szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/9464. szám) 
 (Általános vita) 
 
4. Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és 

leküzdésében történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/9560. szám) 

 (Általános vita) 
 
5. A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített 

adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/9777. szám) 

 (Általános vita) 
 
6. Egyebek 
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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  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) 
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Nagy Andor (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Németh Zsolt (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig dr. Nagy Andornak (KDNP) 
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Hegedűs Tamás elnökhelyettes (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)  
Dr. Füzesi Flóra osztályvezető (Nemzeti Biztonsági Felügyelet)  
 

Megjelentek 

Kiss Attila referens (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Pásztor Andrea referens (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Stauber Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc) 

Elnöki megnyitó 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokhoz van-e 
kiegészítenivalójuk a bizottság tagjainak? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja az írásban kiküldött mai napirendünket. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. A félév kezdetére való tekintettel 
nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Remélem, hogy sikerült az elmúlt hetekben pihenéssel 
is tölteni az időt. 

A Gázai övezetben zajló izraeli agresszió elítéléséről szóló határozati javaslat 
(H/9338. szám) (Gyöngyösi Márton, Hegedűs Lorántné és Vona Gábor (Jobbik) 
képviselők önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről) 

Elkezdenénk a mai napirendi pontjaink tárgyalását. Az 1. számú napirendi pontunk a 
Gázai övezetben zajló izraeli agresszió elítéléséről szóló H/9338. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételéről való döntés. A határozati javaslat előterjesztői Gyöngyösi Márton, 
Vona Gábor és Hegedűs Lorántné jobbikos képviselők. Úgy látom, hogy az előterjesztők 
nevében Hegedűs Lorántné lesz az előterjesztő. Parancsoljon, öné a szó! Ezt követően - mivel 
nem általános vitáról van szó -, az előterjesztést követően a tárgysorozatba-vételről fogunk 
dönteni. Parancsoljon! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is azt 

szeretném kérdezni, hogy a kormány képviseletében ki van jelen.  
 
ELNÖK: A kormány képviseletében nincs jelen senki. A Házszabály szerint nincs 

szükség rá ilyenkor, határozati javaslat esetén. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): A kormány álláspontját az elnök úr fogja 

képviselni? Ki fogja képviselni a határozati javaslat kapcsán? 
 
ELNÖK: A tárgysorozatba-vételénél nem szükséges kormányálláspont. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): De igen! 
 
ELNÖK: Egy kis türelmet kérnék szépen! (Rövid szünet.) Azt a tájékoztatást kaptam, 

hogy általános vitához szükséges a kormány álláspontja. Most kérdezték meg a szakmai 
osztályt, de én is úgy tudom, hogy a Házszabály szerint a tárgysorozatba-vételhez nem 
szükséges a kormány álláspontja. 

 

Hegedűs Lorántné (Jobbik) kiegészítő hozzászólása 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Én mind ez idáig ennek az 
ellenkezőjéről voltam meggyőződve, és ez volt a nap gyakorlat is minden eddigi 
előterjesztésnél, hogy a kormány képviseltette magát valamilyen szinten. Sajnálattal veszem 
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tudomásul az előterjesztők nevében, hogy nem tartották fontosnak annyira ezt a kérdést és 
olyan nagyságrendűnek, hogy megjelenjenek. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ami a határozati javaslatunkban önök előtt 
fekszik, az történelmi tény. Minden egyes mondata történelmi tényeken nyugszik. Történelmi 
tény, hogy 2008. december 26-ig, amikor elkezdődött a gázai koncentrációs tábor bombázása, 
75 olyan ENSZ-határozat volt, amely Izraellel kapcsolatos volt, és amit nem tartott be Izrael. 

Történelmi tény, hogy több, mint 500 ezren élnek illegális zsidó telepeken a West 
Bank, tehát Ciszjordánia területén. 

Történelmi tény az is, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb koncentrációs tábora 
van a Gázai övezetben. A Gulag-szigetcsoportokon még soha nem volt olyan, hogy egy 
területen 1,7 millió ember lett volna koncentrációs táborba zárva egyszerre. 

Történelmi tény, hogy több száz, több ezer hektárnyi olajfaültetvényt dózeroltak le és 
irtottak ki illegális zsidótelepek kiépítése miatt is nagyrészt. 

Történelmi tény, hogy a fal már 650 kilométer hosszúságú. Tudjuk, hogy a berlini fal 
”csak” 155 kilométer hosszú volt - nyilván idézőjelben mondtam azt, hogy „csak” -, és a 
magassága sehol nem haladta meg a 3,6 métert, itt pedig egyes helyeken 8 méter magas falról 
beszélünk. 

Történelmi tény, hogy e fal különböző átvevő pontjain, checkpontjain több órás napi 
várakozással tudnak csak átjutni a jogfosztott és diszkriminált palesztin állampolgárok.  

Történelmi tény, hogy emberek tízezrei lettek lemészárolva és megsebesítve az izraeli-
palesztin konfliktusban és ezek nagyon nagy része, több, mint 90 százaléka palesztin 
származású. Ezért gondoltuk azt, hogy ezt a határozati javaslatot benyújtjuk. 

Az is történelmi tény a továbbiakban, hogy a magyar külpolitika mind ez idáig 
szerintünk rendkívül hibás és kárhoztatható módon súlyosan elfogult és egyoldalú volt ebben 
a kérdéskörben. 

Szeretnénk alkalmat adni arra utólag, mi, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
képviselői, hogy ezt a - még egyszer mondom - súlyosan elfogult és egyoldalú álláspontot a 
magyar külpolitika felül tudja vizsgálni. 

Végezetül: történelmi tény, hogy ezt a határozati javaslatot nem a magyar kormány, 
nem a magát kereszténynek, európainak valló kormány nyújtotta be, hanem a Jobbik 
Magyarországért mozgalom képviselői. Tettük ezt az európai keresztény értékrend és normák, 
elvárások szerint. Kérem, hogy szavazzák meg! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önt, hogy Mihályi Géza úr, a 

Külügyminisztérium főosztályvezetője jelen van a teremben, de nem fog kiülni és 
kormányvéleményt mondani a Házszabály szerint. 

Szavazás 

Miután az előterjesztést meghallgattuk, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
tárgysorozatba veszi-e a H/9338. számú határozati javaslatot. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Három igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy nem szavazat. A bizottság 
nem támogatta. Köszönöm szépen, képviselő asszony, hogy velünk volt. További szép napot 
kívánok! 

A 2. napirendi pontunk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet általános konferenciája 
94. ülésszakán elfogadott 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 
T/9463. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátása. Köszöntöm a Fejlesztési 
Minisztérium részéről Völner Pál államtitkár urat és Pásztor Andrea referens asszonyt. 

Előadót kell állítanunk. Majd megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy mivel ma 
általános vita lesz a plenáris ülésen, ki vállalná ennek a bizottság részéről való előadását. A 3. 
napirendi pont is az államtitkár urat fogja érinteni, és ennek kapcsán is kell előadót állítanunk. 
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Kérem az államtitkár urat, hogy a T/9463. számú törvényjavaslatot szóban egészítse 
ki. Parancsoljon! (Németh Zsolt: Ügyrendben lenne kérdésem.) Parancsoljon, képviselő úr! 

 

Németh Zsolt (Jobbik) ügyrendi hozzászólása 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az előző napirendi ponthoz 
kapcsolódóan úgy tudtam, hogy a tárgysorozatba-vételhez is hozzá lehet szólni. Kérdezem, 
hogy miért nem kaptunk lehetőséget a hozzászólásokra. 

 

További hozzászólások 

ELNÖK: Miután a tárgysorozatba-vétel nem általános vitát jelent, ezért az 
előterjesztést követően döntöttünk a tárgysorozatba-vételről. A bizottsági ülésekre más 
szabály vonatkozik. A plenáris ülésen frakciónként 2 percben hozzá lehet szólni, de nálunk 
ilyen időkorlátos hozzászólási lehetőség nincs. A Házszabályt nézve mivel tárgysorozatba-
vételről döntöttünk, ezért nem nyitottunk általános vitát az ügyben. 

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. December 17-én nyújtottam be egy 

indítványt, és voltam egy másik bizottsági ülésen, ahol szintén tárgysorozatba-vételről 
szavaztunk, a saját önálló indítványomról, de ott hozzá lehetett szólni, és egy jó 20 perces 
vitát is le tudtunk küzdeni a szavazás előtt ugyancsak a tárgysorozatba-vételről. Úgy tudom, 
hogy a Házszabály biztosítja ilyenkor, hogy a bizottságban a képviselők hozzászólhassanak 
esetleg egy határozati javaslathoz vagy egy törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéhez is.  

Szeretném kérni, hogy ha igazam van, és én úgy gondolom, hogy a Házszabály szerint 
igazam van, akkor a következő külügyi bizottsági ülésen ezt a tárgysorozatba-vételt újra 
vegyük napirendre és folytassunk le egy vitát is erről. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Döntöttünk már. Ettől függetlenül az ügyrendi vitát tekintve egy kicsit 

tanácstalan vagyok. Ha megengedik, két percet várunk, és legfeljebb megnézzük, hogy az 
ügyrendi javaslatával kapcsolatban mit fogunk tudni mondani. (Csenger-Zalán Zsolt: Erről 
már döntöttünk. Elvileg akkor kellett volna szólni erről, nem pedig most. - Rövid szünet.) 
Félreértéseink is vannak. Ha megengedi, államtitkár úr, azt a javaslatot teszem, hogy igaz, 
hogy már döntöttünk, de amennyiben véleményt akarnak felvázolni a tárgysorozatba-vételhez, 
akkor ha a képviselő úr úgy gondolja, hogy a képviselő úr hozzászólna az előző témához, 
akkor talán megteheti. Ezt tudom most javasolni. Az a helyzet, hogy mivel nem általános 
vitáról van szó, ezért nem nyitottam meg a vitát, hanem csak a tárgysorozatba-vételről 
döntöttünk. Most van még egy vitatott dolog. Most egyeztetnek a főosztállyal, de megadnám 
a szót az ügyrendi kérdésben. 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt javaslom, hogy ha 

megnyitjuk ezt a vitát, akkor a napirendi pontok tárgyalása után tegyük meg, tehát először 
tárgyaljuk meg az aktuális további napirendi pontokat, tekintettel arra, hogy egy órakor 
kezdődik a plenáris ülés. Azt javaslom tehát, hogy a végére tegyük ezt a hozzászólási kört, 
mert nyilván nemcsak Németh Zsolt fog hozzászólni, hanem más is. Köszönöm. (Csenger-
Zalán Zsolt: Teljesen Házszabály-ellenes dolog!) 

 
ELNÖK: Az ügyrendi vitát azzal folytatnánk le, hogy helyt adunk-e ennek. Németh 

képviselőtársamnak az volt a kérése az ügyrendi vitában, hogy miután döntöttünk, esetleg 
térjünk vissza egy későbbi időpontban erre a beterjesztésre. Én azt az ajánlást kaptam, hogy a 
tárgysorozatba-vételnél a kormánynak nem kell jelen lennie, másrészt pedig vitát nem kell 
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lefolytatni, merthogy nem általános vitára való alkalmasságról döntünk, hanem 
tárgysorozatba-vételről. (Az elnök a bizottság tanácsadójával konzultál.) Azt a tájékoztatást 
kaptam, hogy hozzá lehet szólni, viszont általános vitát nem nyithatunk meg. 

Képviselő úr! 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz): Azt javaslom, hogy ilyen ügyrendi vitába ne 

menjünk bele, hogy egy döntés után elkezdünk erről vitatkozni vagy hozzászólni. Lehet, hogy 
hiba volt, hogy előtte nem lett megkérdezve a vélemény, de ügyrendi kérdésben akkor kellett 
volna szólni, mielőtt döntünk. A döntés után újra be kell nyújtani. 

 
ELNÖK: Kérhetett volna szót a képviselő úr, de tényleg az a helyzet, hogy miután 

nem általános vitát nyitottunk meg, én sem nyitottam meg a vita körét, tehát itt most van egy 
értelmezési dilemma.  

Azt az ügyrendi javaslatot teszem, hogy amennyiben az önök frakciója ezt még 
fontosnak tartja, akkor térjünk vissza ennek az ügyrendi kérdésnek az értelmezésére, és akkor 
megpróbáljuk megbeszélni az „Egyebek” napirendi pont között a holnapi nap folyamán, 
amikorra ajánlásokat fogunk kérni ehhez a témához. A képviselő úr is nagyjából ezt az 
ügyrendi javaslatot tette valójában, hogy térjünk vissza az ügyrendi részére, és beszéljünk 
még erről a kérdéskörről. Én ezt javaslom. 

Ki az, aki elfogadja, hogy az ügyrendi javaslat alapján térjünk vissza rá? Én is kérek 
egy pontosítást. Javaslom, hogy az „Egyebek” között a holnapi napon tárgyaljuk meg, ha ez 
elfogadható a bizottság számára, képviselő úr (Németh Zsolt: Jó!). Itt értelmezési problémáink 
voltak. Vagy én értelmeztem rosszul, csak egy dolog volt az, hogy általános vitát nem 
nyitunk. Ha a frakciók hozzászólnak, akkor innentől kezdve megnyitunk egy általános vitát, 
ami viszont nem feladata a tárgysorozatba-vételnek. Tehát a holnapi napra meglesz ehhez a 
szakmai kiegészítés, hozzátétel. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadható-e ez a javaslat. 

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Visszavonom az ügyrendi javaslatomat, és a kodifikációs 

csoportunkkal megbeszéljük, mi is pontosítást kérünk ehhez. 
 
ELNÖK: Azt javaslom, hogy a holnapi ülésünket megelőzően pár percben 

konzultáljunk erről, és megbeszéljük, hogy mi a teendő. A legrosszabb esetben az „Egyebek 
napirend pont keretei közé megpróbáljuk beilleszteni, hiszen az előterjesztők részéről többen 
is jelen vannak a bizottságunkban. Köszönöm szépen a megértését. Tehát visszavonta az 
ügyrendi javaslatát, így nem kell döntenünk róla. Az a javaslata, amit én is tettem, hogy 
holnap visszatérünk ennek a pontosítására. Köszönöm szépen a megértését, képviselő úr. 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet általános konferenciája 94. ülésszakán 
elfogadott 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/9463. szám) (Általános vita) 

A 2. napirendi pontunk tárgyalását folytatjuk, és elnézést ezért a közjátékért, 
államtitkár úr. Házszabály-értelmezési problémánk volt. Köszönöm. Még egyszer megadnám 
a szót. Elnézést! 

 

Dr. Völner Pál államtitkár (NFM) hozzászólása 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előttünk lévő törvényjavaslat célja, hogy a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott 2006. évi tengerészeti munkaügyi 
egyezményt Magyarországon kihirdessük. Az egyezményt egységes szerkezetben tartalmazza 
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a törvényjavaslat, a munkavállalók, a tengerészeti munkavállalók jogait, szociális, munkába 
lépési és egyéb körülményeit. Magyarországnak ugyan most jelenleg nincs lajstromban 
tengerjáró hajója, de több száz munkavállaló járja jelenleg is a világtengereket, és 
mindenképpen az ő jogaik védelmében célszerű az ehhez való csatlakozás. Ebben kérem a 
bizottság támogatását és a javaslat elfogadását. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, vélemény van-e az elhangzottakkal 

kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja az általános 

vitára való bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 
Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ebben a témakörben mai 

napon előadóként ki vállalja ezt a feladatot (Kalmár Ferenc András jelentkezik.). Kalmár 
képviselő úr jelentkezett erre a megbízatásra. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki 
támogatja Kalmár képviselő urat ebben a feladatában. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen. 

Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési 
szempontjairól szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/9464. szám) 
(Általános vita) 

A 3. napirendi pontunk az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és 
üzemeltetési szempontjairól szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/9464. számú 
törvényjavaslat általános vitája. Államtitkár úrnak a reszortja, hogy erről beszéljen, illetve 
Kiss Attila úr az, aki ebben a kérdésben a szakterületet viszi. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 

Dr. Völner Pál államtitkár (NFM) hozzászólása 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. A törvényjavaslat az ENSZ-megállapodás - amely ’91-ben jött létre - alapján született 
annak érdekében, hogy a Vasutak Együttműködési Szervezete az Európa és Ázsia közötti 
áruforgalmat elősegítse. Ehhez az egyezményhez hazánk ’97-ben ugyan csatlakozott, de a 
kihirdetésre még nem került sor, és ezért van itt ez a törvénytervezet. A normatív szöveget ez 
tartalmazza, a mellékleteket pedig majd kormányrendeletben fogjuk kihirdetni. Kérjük ebben 
is a bizottság támogatását, hogy az Országgyűlés el tudja fogadni. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, vélemény van-e. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja az általános vitára való 
bocsátást a T/9464. számú törvényjavaslat tekintetében. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen. 

Előadót kell állítanunk. Kérdezem, hogy ki vállalja, hogy ebben a témában a 
plenárison ma hozzászól a bizottság nevében. (Jelzésre:) Vejkey képviselő úr jelentkezik. Ki 
támogatja Vejkey képviselő urat ebben a feladatában? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen.  
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Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében 
és leküzdésében történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/9560. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunk tárgyalására. E napirendi pont tárgyalásához más 
minisztériumból érkeznek hozzánk. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak és a 
munkatársainak, hogy jelen voltak. (Dr. Völner Pál: Viszontlátásra! - Dr. Völner Pál, dr. 
Pásztor Andrea és Kiss Attila távoznak a tanácsteremből.)  

A 4. napirendi pontunk Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a 
bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/9560. számú törvényjavaslat általános vitája. Köszöntöm dr. Magyariné 
dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt a Belügyminisztériumból. Az általános vitát 
előkészítő ajánlást írásban nyújtjuk be, de erre majd akkor térünk rá, miután a helyettes 
államtitkár asszony szóban összefoglalta a megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslatot. 

 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (BM) kiegészítő hozzászólása 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az amszterdami szerződés hatályba 
lépése óta elég hangsúlyossá vált a tagállamok között főleg a bűnüldöző szervek közötti 
együttműködési megállapodások létrehozása. Tulajdonképpen az Unióhoz való 
csatlakozásunk óta a kormány kiemelkedőnek tekinti ezeket a megállapodásokat, és igyekszik 
is ezeket a megállapodásokat létrehozni. Így a Georgiával, Grúziával kötendő megállapodás is 
tulajdonképpen egy ilyen „sorozat” része, hiszen 2004 és 2010 között többek között 
Ausztriával, Horvátországgal, Romániával, Szerbiával, Szlovákiával, Bulgáriával kötöttünk 
ilyen tartalmú egyezményeket. Ennek az egyezménynek a célja a bűnmegelőzés, a bűnüldözés 
leküzdése és ebben a leküzdésben az együttműködő szervek eljárási rendjének, lehetőségeinek 
a pontos rögzítése. 2012 júniusában Tbilisziben a tárgyaló felek pontosan megállapodtak a 
szerződés szövegében, és azt véglegesnek tekintették. Ahhoz azonban, hogy ez a szerződés 
alkalmazható legyen és a gyakorlatban beváltsa azokat a reményeket, megadja azokat a 
lehetőségeket, hogy valóra váljon, ehhez szükséges, hogy az Országgyűlés ezt törvényben 
elfogadja. Kérem ezért, hogy a törvényjavaslatot szíveskedjenek támogatni. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, vélemény 
van-e az elhangzottakhoz. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/9560. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Írásbeli ajánlást teszünk a témával kapcsolatban. Ha a bizottság ezzel egyetért, ennek 
az általános vitája a jövő héten lenne a plenáris ülésen. (Szavazás.) A bizottság egyetért. 
Köszönöm szépen. 

A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a 
minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat (T/9777. szám) (Általános vita) 

Rátérünk az 5. napirendi pontunk tárgyalására, amely Magyarország Kormánya és a 
Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/9777. számú törvényjavaslat általános vitája. 
Köszöntöm a Nemzeti Biztonsági Felügyelettől Hegedűs Tamás elnökhelyettes urat és dr. 
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Füzesi Flóra osztályvezető asszonyt. Kérem, hogy szóban egészítsék ki a törvényjavaslatot. 
Parancsoljanak! 

 

Hegedűs Tamás elnökhelyettes (NBF) kiegészítő hozzászólása 

HEGEDŰS TAMÁS elnökhelyettes (Nemzeti Biztonsági Felügyelet): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A most tárgyalt megállapodás immár a negyedik 
egy éven belül, amely benyújtásra kerül az Országgyűlés kérésére. A tavalyi évben a szlovák, 
a cseh, illetve a lett minősített adatvédelmi kétoldalú megállapodás benyújtására, illetve 
parlament általi elfogadására és kihirdetésére került sor. A megállapodás megkötéséhez a jogi 
alapokat a minősített adat védelméről szóló törvény teremtette meg, illetve a felhatalmazó 
58/2012. miniszterelnöki határozat. A tárgyalások 2012 májusában kezdődtek, 2012. 
november 22-én zárultak közigazgatási egyeztetéssel. A megállapodás megkötésére pedig 
2012. december 21-én Párizsban került sor. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a 
törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, észrevétel 

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

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót. Tavaly decemberben, év végén 
kihirdettük a minősített adatok cseréjét az Európai Unióval az Európai Tanács felügyelete 
alatt. Annak az általános indoklásában is szerepelt, legalábbis úgy vettem észre, hogy ezentúl 
már nem szükséges kétoldalú megállapodásokat kötnünk. E szerződés és azon szerződés 
között mi a lényegi különbség? Ezt szeretném megkérdezni. 

 
DR. FÜZESI FLÓRA osztályvezető (Nemzeti Biztonsági Felügyelet): Köszönöm a 

kérdését. Ha megengedi, akkor én fogok válaszolni. Nem ez a helyzet. Az EU-s megállapodás 
nem helyettesít, és nem váltja ki a kétoldalú megállapodásokat. Az EU érdekében kicserélt 
minősített adatok kicseréléséről szóló EU-s direktíva hatályos magyar jogba történő 
átültetésére azért volt szükség, éppen azért volt szükség erre, mert számos esetben a legtöbb 
tagállam nem rendelkezik kétoldalú megállapodásokkal. Az EU-s megállapodás abban az 
esetben alkalmazandó, amikor a két tagállam nem rendelkezik egymás között bilaterális 
megállapodással, az EU érdekében azonban - és hangsúlyozottan az EU érdekében - van 
szükség a minősített adatok cseréjére. Ez az önök előtt lévő megállapodás pont azt a 
joghézagot igyekszik pótolni, amikor például nem EU érdekében szükséges a minősített 
adatok cseréje, hanem a két ország közötti szorosabb együttműködés, illetve minősített adat 
védelmét érintő projektek és szerződések végrehajtása érdekében. Tehát nem váltja ki az EU-s 
megállapodás a kétoldalú megállapodást, csak kizárólag arra a célra fogalmazták meg. Mivel 
ez egy teljes hálózat, ezért nem biztosítható, hogy EU-n belül mindenkinek mindenkivel 
legyen megállapodása, és abban az esetben is legyen érvényes jogalapja a minősített adat 
cseréjének. 

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
jelentkezőt. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/9777. számú törvényjavaslatot. 
(Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három nem szavazat. A 
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bizottság támogatta. Köszönöm szépen. Az általános vitát előkészítő ajánlást írásban fogja 
benyújtani a bizottságunk. Ennek a témának az általános vitája jövő héten lesz a plenáris 
ülésen. 

Egyebek 

A 6. napirendi pontunk az „Egyebek”. Szeretném felhívni a képviselőtársaim 
figyelmét, hogy február 26-án, ahogy már e-mailben is jeleztük, a szlovák külügyi bizottság 
jön hozzánk majdnem teljes létszámmal. Aznap nem tartunk tematikus bizottsági ülést. 
Akinek lehetősége van, kérem, úgy jöjjenek el, úgy szervezzék a későbbi programjaikat, hogy 
ez a program nagyjából 10 órától 16 óráig fog tartani. Lesz egy tárgyalási része, a két 
bizottság találkozójára kerül sor, másrészt a program miatt várhatóan lesznek protokoll 
dolgok is, ebéd is, ezért azt kérem, hogy minél többen legyünk jelen, hiszen az ő bizottsági 
létszámuk jóval alacsonyabb, mint a miénk, de az arányokat tekintve sokan jönnek, majdnem 
teljes létszámban jelezték az érkezésüket. Ezenkívül aki 26-án részt vesz a találkozón, azoktól 
azt kérem, hogy az előtte lévő napon, 25-én találkozzunk, mert szeretnénk a résztvevőink 
számára egy szóbeli felkészítést tartani egyrészt arról, hogy bizonyos kérdéseket hogyan 
fogunk felvázolni, másrészt fogjuk kérni különböző háttéranyagok szakértői egyeztetését. 
(Jelzésre:) Képviselő úr! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Kérdezni szeretném, hogy ez csak a Külügyi 

bizottság ülése lesz, vagy a Nemzeti összetartozás bizottsága is találkozik velük. 
 
ELNÖK: Ez úgy működik, képviselő úr, ugye a mostani időszakban nem nagyon 

sikerült összehozni ezeket az üléseket, de alapvetően arról szól, hogy két éve nem volt ilyen 
ülésünk. Annak idején, még a 2006-2010 közötti időszakban abban egyeztünk meg, hogy a 
két külügyi bizottság rendszeresen tart együttes üléseket. 2010-ben volt, 2011-ben volt, a 
tavalyi évben nem volt ilyen ülésünk. Igazából ez a két külügyi bizottság találkozója lesz. Ez 
érvényes akkor is, amikor Pozsonyban, Szlovákiában zajlódik, ahol rendezik a találkozót, 
vagy pedig Budapesten. Tehát csak bizottságok találkoznak egymással. Ez egy olyan 
parlamenti delegáció, ami két bizottság ülését jelenti, és ez egy szokás, hogy a két bizottság 
találkozik. Találkoztunk már Esztergomban, Pozsonyban. Legutoljára Pozsonyban voltunk. 
Most ők a sorosak, hogy hozzánk jöjjenek.  

Az „Egyebek” napirendi ponton belül kíván-e még valaki szólni? (Jelzésre:) 
Képviselő úr! 

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Hasonló kezdeményezéssel élnék, mint 

tavaly a grúziai kormányválasztás után, amit köszönök, hogy végül is sikerült, Grúziáról 
kaptunk egy képet. 

December óta jelenleg is háború zajlik Maliban, egy afrikai országban. Németh Zsolt 
államtitkár úr kijelentette a kormány nevében, hogy Magyarország is csatlakozna a francia 
hadviselő fél mellett ebbe a háborúba. Szeretném kezdeményezni egy olyan napirendi pont 
tárgyalását egy ülésen, amely keretében esetleg meghallgatnánk Németh Zsolt államtitkár 
urat, hogy hogyan képzelte el a magyar részvételt, illetve szívesen vennénk még egy 
beszámolót vagy az Információs Hivataltól valamilyen háttérinformációt, hogy mi tudható 
még erről a háborúról. Egy harmadik elképzelés - nem tudom, ennek milyen házszabályi 
jogalapja van, nem biztos, hogy van, gondolom, a szakértők majd utánanéznek -, hogy esetleg 
egy közös külügyi bizottsági, honvédelmi bizottsági ülést tarthatnánk, hiszen egyaránt külügyi 
aspektus, egyaránt honvédelmi aspektus, hogy hogyan képzelik el a részvételt ebben a 
háborúban, ebben az intervencióban. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Természetesen tájékoztatom erről a 
kérdésfelvetésről az államtitkár urat, illetve a minisztériumot, hogy tájékoztatást kapjunk. 
Valószínűleg nincs ezzel probléma, hiszen ez a téma más fórumon is felvetődött már pontosan 
az európai csúcs előtt, hiszen részben az európai csúcsnak is elvileg a napirendi pontja is volt. 
Úgy gondolom, hogy egyeztetjük az időpontot az államtitkár úrral. Köszönöm szépen. Az 
együttes ülést nem tartom tehát kizártnak, csak kérdés, hogy ebben az ügyben van-e olyan 
horderejű kérdés, hogy közös bizottsági ülést kelljen tartani, bár nem szokatlan, ha esetleg 
bizottságok együtt ülnek, adott esetben például határon túli ügyek kapcsán, ha a Nemzeti 
összetartozás bizottsága és a Külügyi bizottság is együttesen tart ülést, szerintem azzal sincs 
semmiféle probléma. Ez leginkább szervezési problémákat szokott jelenteni. Köszönöm 
szépen. 

Más hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Vejkey képviselő úr! 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Nekem lenne egy friss, ami szerintem érinti a 

bizottságot is: a mai nappal XVI. Benedek pápa bejelentette, hogy február 28-val lemond a 
tisztségéről. 

 
ELNÖK: Ez nagyon friss hír. (Zaj.) Köszönöm szépen ezt a felvetést.  
Tisztelt Bizottság! A holnapi napon 10 órakor kezdenénk a bizottsági ülésünket. 

Nagyköveti meghallgatások lesznek. Kérem, hogy részvételükkel erősítsék a bizottságot. 
Vannak koncepciók, amelyeket a titkárságon meg lehet tekinteni. Azt kérem, hogy holnap 
próbáljunk meg időben, 10 órakor kezdeni. Előtte feltehetően szavazás lesz fél 10-től vagy 
háromnegyed 10-től. Amennyiben természetes dolog az, hogy a szavazást elhúzódik, a 
szavazást követően kezdenénk a bizottsági ülést. Köszönöm szépen a jelenlétét. További szép 
napot kívánok mindenkinek! A bizottsági ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc) 

 

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


