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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12215. szám)  
(Általános vita) 

 

2. A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12226. 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)  
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)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz)
  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Mészáros Árpád főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat! Megállapítom, hogy a helyettesítéssel - miszerint Nagy 
Gábor Tamás alelnök urat helyettesítem - a bizottság határozatképes.  

Kérdezem, hogy az írásban előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz van-e 
kiegészítenivalójuk a bizottság tagjainak. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak 
kihirdetéséről szóló T/12215. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága  

Az 1. napirendi pontunk a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és 
módosításainak kihirdetéséről szóló T/12215. számú törvényjavaslat általános vitája. A 
Belügyminisztérium képviseletében köszöntöm dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár 
asszonyt. Kérem, hogy röviden egészítse ki a napirendi pontot. Parancsoljon! 

Dr. Berta Krisztina szóbeli kiegészítése 

DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Az IOM, a Nemzetközi Migrációs Szervezet egy nagy világszervezet, 
immáron 151 tagja van, és 22 éve Magyarország is a tagjai közé tartozik. Gyakorlatilag 1953-
ban került elfogadásra a szervezet alapokmánya, amelyet azóta 2 alkalommal módosítottak, 
’87-ben és ’98-ban.  

Amikor csatlakoztunk, akkor az akkori jogszabályoknak megfelelően az alapokmány 
közzétételre került, viszont jogszabályi változás nálunk történt 2012. január 1-jével, a 
nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvény, ami már megkívánja, hogy 
ne pusztán közzététel történjen, hanem ki kell hirdetni. A jogszabályt a tartalmánál fogva 
törvényben kell kihirdetni, tehát tulajdonképpen a jogszabályi változás és a mi dualista 
rendszerünk az oka ennek. Az alapokmány nyilvánvalóan a szervezetről és a szervezet 
működéséről szól. Kérdés esetén állok rendelkezésre. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-
e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/12215. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) 
Tizenkettő. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Kettő tartózkodással a 
bizottság támogatta. Köszönöm szépen, államtitkár asszony. (Vona Gábor és Gyöngyösi 
Márton belép az ülésterembe.) 

Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kinek áll szándékában ma a 
határozathozatalt követően 4. napirendi pontként a bizottság álláspontját ismertetni. 
(Jelzésre:) Kalmár képviselőtársunk jelentkezett. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy biztassuk 
is őt meg azzal, hogy támogatjuk. Tehát kérdezem, hogy ki támogatja ebben Kalmár 
képviselő urat. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen. 
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A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló T/12226. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága 

A 2. napirendi pontunk Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló T/12226. számú törvényjavaslat általános vitája. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumából tisztelettel köszöntöm Mészáros Árpád főosztályvezető-
helyettes urat. Kérem, hogy szóban röviden foglalja össze a törvényjavaslattal kapcsolatos 
tudnivalókat. (Dr. Nagy Gábor Tamás megérkezik az ülésre.) 

Dr. Mészáros Árpád szóbeli kiegészítése 

DR. MÉSZÁROS ÁRPÁD főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az egyezmény 
aláírására a külügyminiszteri találkozó keretében került sor 2013. augusztus 23-án, ahol a 
magyar és a japán külügyminiszter kapott lehetőséget az egyezmény aláírására, azzal, hogy 
természetesen, mivel ez törvényhozási tárgykörbe tartozó egyezmény, ezért az Országgyűlés 
megerősítésének a joga fennmaradt. Tekintettel arra, hogy alapvetően állampolgári jogokat és 
kötelezettségeket szabályoz az egyezmény, ezért törvénnyel kell kihirdetni azt. 

Az egyezmény létrehozására a 2008-ban kezdődő tárgyalások keretében került sor, 
alapvetően az egyenlő bánásmód alapelvén alapulva szabályozza a két ország között az 
egyezmény hatálya alá tartozó személyekre alkalmazandó, joggal összefüggő kérdéseket, 
alapvetően a szociális biztonsági kapcsolatokat és jogosultságokat rendezi az egyezmény. 

Itt alapvetően abból az elvből indul ki, hogy a két ország területén való 
munkavégzéssel kapcsolatosan a munkavállalók, mind a magyar, mind a japán munkavállalók 
jogait kellően és megfelelően szabályozza, és rendezze a mind a két ország szempontjából 
fontos nyugdíjbiztosítás terén felmerülő, kétoldalú koordinációs szabályokat, illetőleg a 
kiküldetéssel kapcsolatosan felmerülő szabályokat, és ezzel alapvetően a gazdasági 
kapcsolatok fejlesztése terén is komolyan megfogalmazódott gazdasági igényeket kielégítse.  

Itt alapvetően az egyezmény azon túl, hogy az állampolgárok és a magyar 
állampolgárok jogait és kötelezettségeit megfelelően szabályozza, és a Japánban való 
munkavégzés során felmerült jogi kérdéseket megfelelően rendezi, amellett a magyarországi 
japán befektetésekhez kapcsolódó munkaerő-áramlással, kiküldetésekkel összefüggő, kedvező 
szabályozási környezet megőrzését is megteremti. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/12226. számú 
törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Előadót kell állítanunk. Ez ma a határozathozatalokat követő 1. napirendi pont. 
Kérdezem, hogy ki szeretné a bizottság álláspontját ismertetni. (Jelzésre:) Törő képviselő úr 
jelentkezett. Ki támogatja ebben a képviselő urat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr.  

Egyebek  

A 3. napirendi pontunk az egyebek. A holnapi bizottsági ülésünk várhatóan 10 óra 15 
perckor kezdődik, ahol Litvánia budapesti nagykövetétől a litván soros EU-elnökség 
programjáról és prioritásairól hallunk egy összefoglalót, valamint egy értékelést a hétvégi 
németországi választásokról.  
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Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő, október 1-jei ülésünk témája 
várhatóan Kína lesz, ahol Kína-szakértők beszélnek majd a társadalmi-gazdasági és a politikai 
helyzetről. Bízom benne, hogy komoly érdeklődésre tart számot a napirend. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, az egyebek napirendi pontban van-e hozzáfűznivaló, 
kiegészítenivaló. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a bizottsági ülésünket bezárom. 
Köszönöm szépen a jelenlétet, és további szép napot kívánok mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


