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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés a Külügyminisztérium által előterjesztett, a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelemről 

 

2. A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és 
leküzdésében történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/12092. szám)  
(Általános vita)  
 

3. 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)  
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Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Misovicz Tibor gazdálkodási és igazgatási ügyekért felelős helyettes 
államtitkár (Külügyminisztérium)  
Dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy helyettesítésekkel, miszerint Vejkey képviselő úr helyettesíti 
Kalmár Ferencet... Hol van Vejkey képviselő úr? (Közbeszólás: Itt van, csak kiszaladt.) Igen, 
csak nincs a teremben. Tehát Vejkey képviselő úr helyettesíti Kalmár Ferencet, de Vejkey 
képviselő úr jelenleg nincs a teremben, és jómagam helyettesítem Gruber képviselő urat. Így 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Kérdezem a bizottságot, hogy az írásban elküldött napirendi ajánláshoz képest van-e 
kiegészítenivaló. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
támogatja a napirendünket. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. (Dr. Vejkey Imre 
belép az ülésterembe.) 

Döntés a Külügyminisztérium által előterjesztett, a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelemről 

Az 1. napirendi pontunk a Külügyminisztérium mentesítési kérelme a közbeszerzési 
törvény hatálya alól. Ehhez a napirendi pontunkhoz tisztelettel köszöntöm Misovicz Tibor 
helyettes államtitkár urat. Államtitkár úr, öné a szó. 

 
MISOVICZ TIBOR gazdálkodási és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár 

(Külügyminisztérium): Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait. 
Elnök urat arra kérném, hogy Magyarország külügyi és nemzetbiztonsági érdekeinek 
védelmére hivatkozva zárt ülést legyen kedves a napirendi pont kapcsán elrendelni. 

Zárt ülés elrendelése 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a zárt ülés 
elrendelését. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm. 

Kérem a zárt ülés kereteinek a kialakítását. (A zárt ülésen részt venni nem jogosultak 
elhagyják az üléstermet.)  

 
(A bizottság 12 óra 04 perctől 12 óra 07 percig zárt ülést tartott,  

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és 
leküzdésében történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/12092. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága 

ELNÖK: A 2. napirendi pont Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a 
bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/12092. számú törvényjavaslat általános vitája. Ehhez a napirendi 
pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár asszonyt, a 
Belügyminisztérium képviseletében. Kérem államtitkár asszonyt, hogy röviden foglalja össze 
ennek a megállapodásnak a lényegét, ezt követően bizottságunk kérdéseket tesz föl, illetve 
döntést hoz a támogatásról. Parancsoljon! 

Dr. Berta Krisztina szóbeli kiegészítése 

DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Ahogy felszólított, én nagyon rövid lennék, annál is inkább, mivel - 
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mondhatom talán önöknek - egy rutin megállapodásról van szó. Ilyen megállapodásunk van 
már Ukrajna kivételével mindegyik szomszédos országgal, Bulgáriával és Grúziával. 
Koszovóval a megállapodás idén nyáron, július 31-én került aláírásra.  

Teljes mértékben megfelel ez a bűnügyi együttműködésről szóló megállapodás a 2004. 
évi LIV. törvénynek - a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről -, minden elemet 
tartalmaz, gyakorlatilag elhatárolódik az igazságügyi szervek által végzett 
jogsegélyegyezménytől, ez a megelőzés és felderítés területén működik, az információcserétől 
az ellenőrzött szállításon keresztül a fedett nyomozó alkalmazására, titkos 
információgyűjtésre, tanúvédelmi együttműködésre ad lehetőséget. A szerződés mindenhol 
precízen meghatározza, hogy melyik ország részéről kik a felelős hatóságok, mit tehetnek a 
hatóság emberei a másik területen, és a megkövetelt, szigorú adatvédelmi szabályokat 
tartalmazza.  

Hogy miért van rá szükség Koszovóval? Mert a szervezett bűnözés terén, az illegális 
migráció, a csempészet - akár fegyver-, akár kábítószer-csempészet - terén erőteljesen érintett 
Koszovó, tehát nyilvánvaló, hogy az együttműködést egy ilyen megállapodás könnyebbé 
teszi.  

Állok rendelkezésükre. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-

e kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Horváth képviselő úr! 

Kérdések, válaszok 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Államtitkár asszony, kérdésem az, hogy 
Koszovóval foglalkozva most ezen az ülésen, hogyan viszonyul ez a szomszéd országokkal 
való hasonló témához, tehát a bűnözéshez. Hogy Koszovóval kiemelten foglalkozunk - 
nyilván, mert hiszen Koszovóval foglalkozunk -, van itt valami ráhatás vagy kiegészítés vagy 
konfliktus vagy külön megfontolás a szomszéd országokkal? Mert, ugye, szokásos - 
történelmileg és jelenleg is - a Balkán országait mint egy csoportot tekinteni. Tehát itt 
Koszovó külön kiemelése nincs konfliktusban, vagy nem vagyunk mulasztásban a többi 
országokat illetőleg? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszony! 
 
DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen a kérdést. Én azt gondolom, hogy mulasztásban abszolút nem vagyunk, ez nem az első 
megállapodásunk Koszovóval, számunkra fontos partner. Én azt tudom elmondani, hogy az 
elmúlt hetekben is több tanújelét adta annak a koszovói hatóság, hogy abszolút 
zökkenőmentesen, a legnagyobb mértékben együtt tudunk működni. Itt kifejezetten az 
illegális migránsokra gondoltam, meg a menedékkérőkre, ugyanis az elmúlt hónapokban 
nagyon megugrott a szám, így a koszovóiaké is ötezer fölé került.  

Nyilván olvasták, volt olyan koszovói, szélsőséges sajtómegnyilvánulás, amely 
szemrehányást tett nekünk, véleményünk szerint indokolatlanul, mert teljesen azonos 
bánásmódban részesült a koszovói állampolgár itt, nálunk bármilyen más, harmadik 
országbéli állampolgárokhoz képest, a hatóságok, beleértve a miniszterelnököt, a 
belügyminisztert, abszolút normálisan, segítőkészen álltak mindenhez.  

Hadd mondjam el, hogy két külön charter toloncjárattal vittünk haza augusztus 8-án és 
tizenvalahanyadikán száz fő fölötti koszovóit. A 8-a különösen érdekes volt, mert az volt a 
ramadán utolsó napja, és először az a hír jött, hogy nem fogadják azon a napon. Ez nekünk 
azért lett volna nagy baj, mert nehéz charterjáratot viszonylag elérhető áron lekötni. Tehát a 
koszovói hatósággal jó a viszony.  
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Igazándiból Szerbia vonatkozásában lehetne kényes, amit kérdezett János bácsi az 
elején. Én azt gondolom, hogy abszolút természetes onnantól a folyamat, hogy elismertük, 
hogy együttműködünk velük. Igazándiból, ha a bűnözést vagy az illegális migrációt nézzük, 
kiemelt szerep talán a sok bűnelkövető miatt van, egyébként éppen olyan élénkek a szerb és 
egyéb nyugat-balkáni kapcsolataink. Tehát én azt gondolom, hogy velük jó a kapcsolat. Ezt 
muszáj is fenntartani, mert - ahogy az előbb mondtam - sok-sok szálon függünk egymástól, és 
az együttműködésre szükségünk van, és minél jobb a viszony, annál jobb az együttműködés is 
mind az illegális migráció, mind a szervezett bűnözés terén. Konfliktust igazán nem okoz se 
Szerbia, se más vonatkozásban, maximum nekünk okoz némi nehézséget pont az előbb 
említett terület, például, hogy szerb területen nem tudunk visszairányítani csak vagy 
légijárattal vagy földrajzilag hosszabban.  

Köszönöm. Remélem, hogy sikerült válaszolni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/12092. 

számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönjük szépen.  
A plenáris még nem tűzte napirendjére, ezért írásban nyújtanánk be az ajánlásunkat, ha 

ezzel egyetért a bizottság. (Általános helyeslés.) Ellenvéleményt nem látok. Köszönöm 
szépen.  

Köszönöm szépen, államtitkár asszony. További szép napot kívánok! Köszönöm, hogy 
rendelkezésünkre állt. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az egyebek. Itt gyorsan el szeretném mondani, hogy a 
következő ülésünket 24-én, kedden, 10 órakor tartanánk. A tervezett tematika: Renatas 
Juskának, a litván nagykövetnek a beszámolója a litván EU soros elnökség célkitűzéseiről, és 
egy másik fontos téma keretében a 22-ei német választásokról hallgatnánk meg egy elemzést.  

Felhívnám még a figyelmet arra, hogy október 8-án délelőtt 10 órakor fogadunk egy 
nyugat-balkáni delegációt. Több országból is érkeznek képviselők. Mindenkit nagy tisztelettel 
invitálok erre a találkozóra.  

(Csóti György jelentkezik.) Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak jelezni szeretném, hogy 

24-én 10 órakor a Nemzeti összetartozás bizottsága Balog Zoltán miniszter urat hallgatja meg, 
és hárman érintettek vagyunk a bizottságból. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy a helyettesítést próbáljuk megoldani.  
Nincs más észrevétel az egyebekben? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. Ezzel a 

bizottsági ülésünket bezárom. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok 
mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


