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Napirendi javaslat  
 

1. A magyar-horvát barátság napjáról szóló határozati javaslat (H/11684. szám) 
(Csóti György (Fidesz), Móring József Attila (KDNP), Göndör István (MSZP) és 
Novák Előd (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

2. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti 
euromediterrán légközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/11885. szám)  
(Általános vita) 

3. Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/11820. szám) 
(Általános vita) 

4. Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti 
társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12017. szám)  
(Általános vita) 

5. A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a 
diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12016. 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  
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Szabó Vilmos (MSZP) Kovács Lászlónak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Wintermantel Péter globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium)  
Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! A helyettesítésekkel határozatképesek vagyunk, méghozzá Csóti képviselő úr 
helyettesíti Csenger-Zalán Zsoltot és Gruber képviselőtársam Tilki Attilát, megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen kiküldött napirendi 
ponthoz képest van-e valami hozzáfűznivaló. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

A magyar-horvát barátság napjáról szóló H611684. számú határozati javaslat 

Az első napirendi pontunk képviselői indítványra a magyar-horvát barátság napjáról 
szóló H/11684. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről való döntés és általános 
vita. Az előterjesztő képviseletében, ha jól tudom, Csóti képviselőtársunk szeretne majd 
hozzászólni, és a kormány álláspontját Wintermantel Péter globális ügyekért felelős helyettes 
államtitkár úr ismertetné, akit tisztelettel köszöntök és gratulálok az új pozíciójához. Az 
elmúlt hetekben történt váltás a helyettes államtitkári feladatokban, kívánom, hogy legyen 
sikeres a munkájában, és a magunk részéről minden egyes kérdésben, ami a bizottság ügyeit 
érinti, illetve a Külügyminisztériumot, állunk rendelkezésére, illetve kérjük az önök 
együttműködését. Még egyszer köszöntöm önt, és az előterjesztők nevében pedig Csóti 
képviselő úrnak adnám meg a szót. 

Csóti György (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Helyettes Államtitkár Úr! Én is szívből gratulálok és sok sikert a munkájához. 

A magyar külpolitikának két körülményre mindig nagyon nagy figyelmet kell 
szentelni. Az egyik az, hogy a szomszédos országokban több millió magyar él, a másik pedig 
az, hogy Magyarország egy rendkívül nyitott gazdaságú ország, energiafüggők vagyunk, 
nincs energiahordozónk és nincs nyersanyagunk. 

Mindezekre tekintettel rendkívül fontos, hogy igazi partnereket, megbízható, stabil 
partnereket találjunk a térségben, a szó igazi értelmében vett stratégiai partnereket. Ebből a 
gondolatból született ez a javaslat, a magyar-horvát barátság napjára vonatkozóan, mert a 
szomszédos országok közül nem sok országra mondhatjuk el azt, hogy semmiféle probléma 
ne lenne és hosszú távú stratégiai partnerség lenne kialakítható. Horvátország ilyen. Nem 
akarom ezt elmondani, eléggé közismert, hogy milyen körülmények miatt, a történelmi 
háttértől kezdve, hogy mi minden szól amellett, hogy Horvátországot ilyen partnernek 
tekintsük a szomszédságban. 

Ezen kívül van egy másik gondolat is, ami ehhez kapcsolódik, az egész magyar-horvát 
barátság napja ötlete abból származott, hogy van egy magyar-lengyel barátság napja, és 
pontosan a tágabb térségben, tehát a közép-európai térségben éppen Lengyelország az, 
amellyel valódi stratégiai partnerséget lehet kialakítani. Ezért egy magyar-lengyel-horvát 
együttműködés itt a térségben, nem öncélú, befelé forduló, hanem a Baltikumtól az Adriáig 
terjedő térségnek a motorjaként működhetne ez, és együttműködve vagy talán beleolvadva a 
visegrádi együttműködésbe, azt kiegészítve, vagy netalán szoros együttműködésben. 

Tehát ilyen távlati gondolatok és elképzelések fogalmazódtak meg akkor, amikor ez a 
javaslat megszületett, és szeretném még aláhúzni, jelentős mértékben kihangsúlyozni azt a 
körülményt, hogy egyeztettem mind a horvát száborral, mind a horvát 
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Külügyminisztériummal Zágrábban, nagyon pozitívan fogadták ezt az elképzelést, és ők is 
most, ha még nem adták be, be fogják adni. Tehát a horvát száborban elő van készítve egy 
ehhez hasonló szöveg a magyar-horvát barátság napjára vonatkozóan. 

Éppen itt helyettes államtitkár úrral egy pár szót váltottunk előtte, kérdezte, hogy ez a 
körülmény fennáll-e. Igen, fennáll, és gondom vagy gondunk lesz rá, hogy horvát barátaink ne 
csak szavakban, hanem tettekben is gyorsan benyújtsanak egy ilyen javaslatot. Köszönöm 
szépen, és kérem a bizottság szíves támogatását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat. (Nincs 

jelzés.) Akkor kérdezném a kormány véleményét. 
 
WINTERMANTEL PÉTER globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 

(Külügyminisztérium): A javaslattal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy 
mindenképpen hasznosnak, jónak ítéljük, üdvözöljük és támogatandónak tartjuk. A horvát fél 
válaszát illetően azt javasolnánk, hogy akkor a bizottság kísérje figyelemmel, hogy mikor tűzi 
napirendre a szábor a saját válaszkezdeményezését, hogy egymáshoz közeli időpontban 
kerülhessen sor a plenáris szavazásokra. A javaslatot támogatjuk. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja 
képviselőtársainkat, illetve a határozati javaslatot a H/11684. számon. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen, államtitkár úr, bár még találkozunk a napirendi pontoknál. 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti 
euromediterrán légközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/11885. számú 
törvényjavaslat 

A második napirendi pontunkban tisztelettel köszöntöm Völner Pál infrastruktúráért 
felelős államtitkár urat, valamint Sinkó Lívia európai uniós szakreferenst. Témánk a T/11885. 
számú törvényjavaslat általános vitája. Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről 
Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat. Kérem államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze ezt a napirendi pontot. 

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL infrastruktúráért felelős államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Tehát a 
megállapodás, amely az Unió és tagállamai, valamint Izrael között jött létre, 2013 júniusában 
került aláírásra, és a 2005. évi L. törvény alapján ezt törvényben kell kihirdetni. A szokott 
eljárásnak megfelelően most már egységes szabályozás vonatkozik, tehát az uniós 
szabályozás ezeken a területeken, légiközlekedési területeken is az izraeli kapcsolatoknál. 
Amennyiben nagyobb kedvezményeket kapunk vagy adunk Izrael esetében, akkor van 
értelme a továbbiakban a bilaterális megállapodásra. Tehát kérném a bizottság támogatását a 
parlamenti elfogadáshoz. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, 
észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 
T/11885. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 

A bizottság támogatta. 
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A plenáris ülés még nem tűzte napirendjére a jelentés időpontját, ezért írásban 
nyújtjuk be a bizottság ajánlását, amennyiben ezzel egyetért a bizottság. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. (Németh Zsolt: Kisebbségi véleményre jelentkeznék.) Képviselő úr jelezte 
azt, hogy a véleményüket szeretnék írásban csatolni kisebbségi véleményként, de szóban elő 
kellene adni.  

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): A plenárison mondanám el. 
 
ELNÖK: Rendben van, akkor majd jelezze a frakciójuk, hogy szeretné elmondani a 

kisebbségi véleményt. Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen, államtitkár úr, további szép napot kívánunk! 
Rátérnénk a 3., 4. és 5. napirendi pontunkra, amelyekben mind a három tételben 

Wintermantel Péter helyettes államtitkár úr fogja a kormány álláspontját ismertetni, illetve a 
javaslatokat előterjeszteni. 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről szóló T/11820. számú törvényjavaslat 

Harmadik napirendi pontunk: Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről 
Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről szóló T/11820. számú 
törvényjavaslat általános vitája. A Külügyminisztérium részéről tehát államtitkár úré a szó, 
kérem, ismertesse a javaslatot. 

Wintermantel Péter helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

WINTERMANTEL PÉTER globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium): Az Európai Unió 2007-2010 között folytatott szabadkereskedelmi 
megállapodás létrehozására irányuló tárgyalásokat Kolumbiával és Peruval. A tárgyalások 
lezárását követően 2011 márciusában parafálásra, majd 2012 májusában aláírásra került az 
egyezmény. Ez egy vegyes hatáskörű egyezmény, melynek végleges hatálybalépéséhez a 
Tanács határozata és az Európai Parlament egyetértése mellett a tagállamok parlamentjeinek 
ratifikációja is szükséges. 

Azt még elmondanám, hogy a megállapodás egyes uniós hatáskörbe tartozó elemeinek 
ideiglenes alkalmazása már megkezdődött mind a két ország tekintetben, Peru 
vonatkozásában 2013. március 1-jén, Kolumbia esetében pedig augusztus 1-jén. 

Nem is indokolnám hosszabban, szeretném kérni a Külügyi bizottság támogatását a 
Peruval és Kolumbiával sikeresen kitárgyalt megállapodás kötelező hatályának elismeréséhez 
és törvénnyel való kihirdetéséhez. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés, észrevétel. 

Gyöngyösi alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Szeretném itt, ennél a napirendi pontnál, és nyilván egy kicsit a következő 
napirendet is látva, amelyik a közép-amerikai társulási szerződést fogja taglalni, itt szeretném 
elmagyarázni azt, hogy miért tartózkodnánk ennél a szavazásnál. 

Itt ugyanis természetesen a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat minden országgal 
nagyon fontosnak tartjuk, ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatokat tartanánk elsősorban 
fontosnak, ahol Magyarország a saját nemzeti érdekeit tudja érvényesíteni a kétoldalú 
kapcsolatoknál. 
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Azt nem támogatjuk, hogy az Európai Uniónak olyan jogokat ruházzunk át, 
amelyekben a magyar nemzeti érdekérvényesítés esélye csökken. Tavaly áprilisban 
napvilágot látott egy olyan cikk a Magyar Hírlap hasábjain, amely szerint Brüsszelből 
kiszivárgott dokumentumokat tárgyaltak, és ezen tényszerű bizonyítékok alapján arra derült 
fény, hogy az Európai Unió lepaktált – nem találok rá jobb szót így hirtelen – a Mercosur-
tagállamokkal. A megegyezésnek pedig az a lényege, hogy ha a Mercosur-tagállamok az 
Európai Unióból érkező hi-tec és ipari termékek előtt megnyitja a saját piacát, akkor 
fordítottan, vagy ezért cserébe az Európai Unió megnyitja a Dél-Amerikából, a Mercosur-
tagállamokból érkező mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek előtt a saját piacát. 

Lehet, hogy ennek az Európai Unió központi tagállamai, nagy ipari országai, mint 
Németország, Hollandia, Franciaország stb. a nyertesei, Magyarország viszont, amelyiknek a 
mezőgazdaságának és az élelmiszeriparának a megerősítése lenne az első számú nemzeti 
érdeke, az egy ilyen háttéralku keretében veszít. 

Tehát akkor, amikor Kolumbia és Peru, ha jól tudom, a Mercosurnak nem tagállamai, 
csak megfigyelő státusszal rendelkeznek, vagy legalábbis van valamiféle közeledés ezen 
országok és a Mercosur között, egy ilyen helyzetben én csak akkor tudnám jó szívvel 
támogatni ezt az Európai Unió és Kolumbia és Peru között létrejövő kereskedelmi 
megállapodás kihirdetését, ha látnék valamiféle garanciát arra, hogy nem a fajsúlyos ipari 
országok érdekei érvényesülnek csak, hanem a magyar diplomácia a magyar nemzeti 
érdekeket tudja érvényesíteni egy ilyen megállapodás keretében. Amíg ezt nem látjuk, addig 
tartózkodással szeretnénk kifejezni a nemtetszésünket vagy gyanakvásunkat, hogy nem a 
magyar nemzeti érdekeket szolgálja egy ilyen megállapodás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Akkor nekem lenne 

egy rövid kérdésem, hogy ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán készül-e esetleg egy 
bilaterális keretegyezmény vagy megállapodás a két érintett országgal, vagy van-e tervezve 
esetleg egy kétoldalú? 

Wintermantel Péter helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) válaszai 

WINTERMANTEL PÉTER globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium): Nincs. Azért nincs, és itt válaszolnék alelnök úr kérdésére is, hogy a 
szabadkereskedelem mint olyan, az uniós kereskedelempolitika egy közösségi szintű 
jogszabályterület az uniós alapszerződések óta, a Lisszaboni szerződés ezt megerősítette. 
Tehát itt kétoldalú alapon mi nem is tudunk vámlebontást elérni, vagy kereskedelmi piacra 
jutási lehetőségek bővítéséről tárgyalni, tehát ennek azért az igazán hatékony eszköze az, 
hogy ha ez uniós keretében történik. 

Az, hogy ez az egyezmény egy vegyes hatáskörű egyezmény, az annak köszönhető, 
hogy vannak a kereskedelempolitika mellett olyan egyéb területek is, befektetések, munkajog, 
környezetvédelem, amelyek tagállami szabályozási területbe tartoznak. 

Annyit elmondanék még, hogy például az egy magyar szempont volt, és ezt sikerre 
tudtuk vinni a tárgyalások során, hogy a megállapodás biztosítja majd a partnerországokban 
például a Tokaji eredetnév védelmét. Tehát vannak ebben a megállapodásban magyar 
speciális szempontok, de átfogóan, általában a kereskedelempolitika vonatkozásában azt 
tudnám mondani, hogy ez egy uniós hatáskörű dolog, és itt uniós keretekben tudjuk mi is az 
érdekeinket érvényesíteni. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/11820. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. 
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A bizottság támogatta.  
Bizottságunk írásban fogja benyújtani az ajánlását. 

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti 
társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/12017. számú 
törvényjavaslat 

Negyedik napirendi pontunk: egyrészről az Európai Unió tagállamai, másrészről 
Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/12017. számú törvényjavaslat általános vitája. Államtitkár úr! 

Wintermantel Péter helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

WINTERMANTEL PÉTER globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium): Hasonlóan az előző egyezményhez, itt is 2007-2010 között folytatott 
az Európai Unió tárgyalásokat Közép-Amerikával, azaz a Costa Rica-i Köztársasággal, a 
Salvadori Köztársasággal. Guatemalával, a Hondurasi Köztársasággal, a Nicaraguai 
Köztársasággal, valamint 2010. március 10-étől a Panamai Köztársasággal is. Ennek 
eredményeként 2011. március 22-én parafáltuk a megállapodást, amely június 25-én került 
elfogadásra a tanácsi határozattal, ami ezt támogatta, és a megállapodás aláírására 2012. 
június 29-én került sor. 

Ez a társulási megállapodás mérföldkövet jelent a két régió közötti kapcsolatokban, 
mivel átfogóan foglalkozik a politikai, együttműködési és kereskedelmi kapcsolatok 
fejlesztésével, és meglátásom szerint a megállapodás életbe lépése mindkét régió piacának 
megnyitását eredményezi kölcsönösen, amely elősegíti a stabil üzleti és befektetési környezet 
létrehozását, támogatja továbbá a fenntartható fejlődést, valamint hozzájárul ezáltal 
állampolgáraink jólétének fenntartásához is. Kérjük a bizottság támogatását a megállapodás 
kötelező hatályának elismeréséhez és törvénnyel történő kihirdetéséhez.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés? Horváth képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy ez a 
Közép-Amerika országaival való társulás, javaslat, itt egy olyan országcsoportról van szó, 
amelyikkel nincsen olyan kapcsolatunk, mint sok más országgal, gondolok például az Észak-
Atlanti Szövetségre, az európai vagy más országokra, országcsoportokkal vannak különböző 
egyezségeink vagy egyetértéseink, hogy lazábban fogalmazzak. 

Ez egy olyan országcsoport, akikkel még kevésbé alakítottunk ki ilyenféle vagy 
olyanféle együttműködést. Tehát ez egyfajta olyan úttörő vagy pionír diplomácia. Jól értem 
ezt? 

 
WINTERMANTEL PÉTER globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 

(Külügyminisztérium): Ez így van, ezért is ilyen átfogó, több területre kiterjedő 
megállapodás. 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Igen, ezzel a válasszal egyetértek és támogatom. 
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a 
T/12017. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

A bizottság támogatta. 
Bizottságunk írásban fogja ajánlását benyújtani, amennyiben ezzel egyetért a 

bizottság. (Szavazás.) Köszönöm. 

A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a 
diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/12016. számú törvényjavaslat 

Az ötödik napirendi pontunk: Magyarország kormánya és a Libanoni Köztársaság 
kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló T/12016. számú törvényjavaslat általános vitája. 
Államtitkár úr! 

Wintermantel Péter helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

WINTERMANTEL PÉTER globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium): Ezt a magyar-libanoni kétoldalú kapcsolatok szempontjából tartjuk 
egy fontos jelentőségű megállapodásnak. A libanoni miniszterelnök, Nadzsíb Mikáti úr tavaly 
novemberi hivatalos budapesti látogatása alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök úrral 
folytatott megbeszélésük során született megállapodás egy részleges, a diplomata útlevelekre 
kiterjedő vízummentességi megállapodásnak a megkötéséről. 

Ezt a megállapodást Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár úr írta alá 
libanoni partnerével Bejrútban 2013. február 28-án. A törvénnyel való kihirdetésre a 
megállapodás hatálybalépéséhez van szükség, és kérjük ehhez a bizottság támogatását. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel az elhangzottakhoz? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/12016. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Bizottságunk az ajánlást írásban fogja benyújtani, amennyiben a bizottság ezzel 
egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Ezzel a tematikus napirendi pontjainkon túl vagyunk. Köszönöm szépen, államtitkár 
úr, hogy velünk volt. További szép napot kívánok! 

Egyebek 

A hatodik napirendi pont az egyebek. Mielőtt megadnám a szót Kovács alelnök úrnak, 
tájékoztatnám a bizottságot, mert sürgős lenne. Meghívást kaptunk szeptember 25-ére egy 
brüsszeli konferenciára, ahol lehetőség van egy kormánypárti és egy ellenzéki képviselőnek 
részt vennie. Ma e-mailen körbement egy meghívó. Kérem azt, hogy mielőbb legyen 
jelentkező erre a szeptember 25-ei útra. (Megérkezik az ülésre dr. Daher Pierre.) 

A másik pedig az, hogy a szerdai bizottsági ülésünk a szavazásokat követően, 
feltehetően 10 óra magasságában lesz, de kérem azt, hogy ahogy végeztünk a szavazásokkal 
szerdán, mielőbb érkezzünk a bizottsági ülésre. 

Megadnám a szót Kovács alelnök úrnak. 
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KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Egy bejelentést szeretnék tenni a jegyzőkönyvben való rögzítés céljával is, és a bizottság 
tájékoztatására. A Magyar Szocialista Párt frakciója a 2010 tavaszán megválasztott 
parlamentben több kezdeményezést is tett annak érdekében, hogy a parlamentből kizárjuk az 
ott méltatlan, rasszista, antiszemita, idegengyűlölő megnyilvánulásokat. Ezzel a céllal tettünk 
kezdeményezést annak idején az Országgyűlésről szóló törvény módosítására, amit a 
kétharmados többség sajnálatos módon úgy módosított, hogy az jelentősen legyengült, és már 
nem szolgálta azt a célt, amivel mi beterjesztettük. 

Ezért 2011 májusában egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtottunk be, 
amelynek tárgysorozatba-vételét az alkotmányügyi bizottság elutasította. 

2012 februárjában újra benyújtottuk ezt a javaslatot, az alkotmányügyi bizottság ismét 
elutasította a tárgysorozatba-vételt. Ekkor kértük a Ház döntését, hogy a Ház, a plenáris ülés 
döntsön a tárgysorozatba-vételről. Ebben a vitában – mint emlékezetes – miniszterelnök úr 
hangsúlyozta egy felszólalásában, hogy a kormány mindenkit megvéd, akit ilyen jellegű 
támadás ér. De ezt a határozati javaslatot is jelentősen módosította egy fideszes indítvány, így 
az megint csak nem felelt meg annak a célnak, amivel benyújtottuk. 

Ekkor következett 2012. november 26-a, amikor a parlament plenáris ülésén 
Gyöngyösi Márton alelnök úr egy azonnali kérdésben felvetette, nem szó szerint idézem, 
hogy a nemzetbiztonsági kockázatok elkerülése céljából össze kellene írni az itt élő, azaz 
értelemszerűen Magyarországon élő, különösen a kormányban és a parlamentben működő 
zsidó származású honfitársainkat, illetve képviselőket, kormánytagokat. 

Az MSZP erre válaszul, és az ilyen megnyilatkozások egyszer s mindenkorra történő 
kizárása és szankcionálása érdekében a következő napon javasolta az etikai bizottság 
létrehozását, amire nem került sor, és egyúttal bejelentettük azt is tiltakozásul, hogy 
képviselőink addig nem vesznek részt a Külügyi bizottság ülésein, amíg Gyöngyösi Márton úr 
a bizottság alelnöki posztját tölti be. 

Mi akkor azt reméltük, hogy ez a lépésünk a kétharmados többséget is valamilyen 
cselekvésre ösztönzi. Csalódottan és sajnálkozással vettük tudomásul, hogy semmilyen 
lépésre nem került sor. 

Most úgy döntött a frakció, hogy visszatérünk a bizottság üléseire, ezért jöttem én is 
el, és a jövőben részt fogunk venni a bizottság ülésein is, nemcsak az egyéb munkájában, 
ugyanakkor úgy döntöttünk, hogy újra, most már többedik alkalommal benyújtjuk az említett 
javaslatot, és reméljük, hogy ezúttal nem kerül sor ennek a módosítására, átírására, 
felhígítására. Ezt szerettem volna bejelenteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a bejelentést. Én csak egy mondatot fűznék hozzá. A 

megalakult parlamentnél a bizottsági helyeket a részt vevő parlamenti frakciók tárgyaló 
delegációi döntötték el, hogy melyik parlamenti frakció milyen feladatokat, milyen pozíciókat 
kapnak a bizottságokban. Ennek a tárgyalásnak a folyamán a Külügyi bizottságban az egyik 
alelnöki helyet a Jobbik-frakció kapta meg. És természetes dolog, hogy ezt követően pedig 
nincs beleszólása abba a többi frakciónak, hogy az adott frakció, aki ezt a pozíciót kapta, kit 
delegál erre a helyre. 

Tehát úgy gondolom, hogy ezekben az ügyekben a bizottságnak és más frakcióknak 
döntési felelőssége nincsen. 

Csak a bejelentés kapcsán, az elhangzottakra tekintettel mondtam ezt el, tudomásul 
vesszük a bejelentést. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az egyebek között van-e még 
észrevétel. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor a bizottsági ülésünket bezárom és további szép napot 
kívánok! Azt kérem, hogy a kormánypárti képviselők részéről mindenféleképpen valaki egy 
brüsszeli, 25-ei utazást örülnék, ha elvállalna egy konferenciával kapcsolatban. Az Európai 
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Parlament Külügyi bizottságának az emberi jogi albizottsága, az EU stratégiai keretének és 
akciótervének végrehajtása az emberi jogok és demokrácia érdekében című interparlamentáris 
bizottsági ülés, amelyre a nemzeti parlamentek képviselőit hívták meg, minden európai uniós 
tagország parlamentjéből 2 képviselőt. Tehát mi kaptuk ezt a meghívást. 

Kérem azt, hogy mielőbb jelezzenek vissza, mert 25-e egy szerdai nap, tehát 
valószínűleg vagy 24-ei kiutazással vagy 26-ai jövetellel, attól függően, hogy a napirend 
pontosan hogyan néz ki. (Dr. Horváth János: A téma talán sugallja azt, hogy 
képviselőtársaink közül kinek a menetele kívánatos. E tekintetben kaphatunk felvilágosítást?) 
Gruber képviselő úr jelezte, hogy ő nagyon szívesen részt venne ezen a tanácskozáson. (Dr. 
Horváth János: Akkor rendben.) Rajta kívül még várunk jelentkezőt az ellenzéki pártok 
soraiból is. 

Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom. További szép napot kívánok 
mindenkinek. 13 órakor kezdődik a plenáris ülés. Szerdán a szavazásokat követően 
találkozunk. 

 
 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 34 perc)  
  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


