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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország kormánya és a Szerb Köztársaság kormánya között a katasztrófák 
esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12897. szám)   
(Általános vita) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Szabó Vilmos (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Mihalovics Péternek (Fidesz)  
Hidvéghi Balázs (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Dr. Fógel Regina osztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Ha minden igaz, a helyettesítésekkel együtt megvagyunk, határozatképes a 
bizottság. Az én irományaim szerint Kalmár Ferenc képviselőtársunk helyettesíti Vejkey 
képviselő urat, Pintér képviselő úr Hidvéghi képviselőtársunkat, Mihalovics Péter Gruber 
képviselő urat, Csenger-Zalán Zsolt Horváth János képviselőtársunkat, és jómagam Nagy 
Gábor Tamás alelnök urat helyettesítem.  

Döntés Németh Zsolt napirend-kiegészítésre irányuló javaslatáról  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban kiküldött napirendi ponthoz képest 
kiegészítenivaló van-e. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincsen, én jelezném a bizottság 
tagjainak, hogy a kiküldött napirendhez Németh Zsolt képviselő úr, a Jobbik képviseletében 
napirend-kiegészítési javaslatot nyújtott be, amit írásban is odaadtak önöknek. Miután a 
Nemzetbiztonsági bizottság ülését követően úgy tűnik, hogy erre az ügyre egy 
vizsgálóbizottság fog létrejönni, ezért én úgy gondolom, hogy ehhez most a következő 
napokban, hetekben rendkívüli vagy tematikailag egy rendkívüli bizottsági ülés nem lenne 
célszerű, különösen azért, mert biztos, hogy a vizsgálóbizottságban részt vesznek a 
bizottságunk tagjai közül is. (Csóti György: Nincs itt!) De írásban elküldte képviselő úr.  

Amennyiben a Házszabály 75. §-a (1) bekezdése alapján kezdeményezte írásban, én 
javaslom, hogy döntsünk róla, és így tiszta. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatja-e 
a napirend-kiegészítési javaslatot. (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag nem támogatta. Köszönöm szépen. 

A napirendi javaslat elfogadása  

Eszerint kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

A Magyarország kormánya és a Szerb Köztársaság kormánya között a 
katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/12897. számú törvényjavaslat (Általános 
vita)  

1. napirendi pontunk a Magyarország kormánya és a Szerb Köztársaság kormánya 
között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló T/12897. számú törvényjavaslat általános vitára való 
bocsátása. Az előterjesztő Belügyminisztérium képviseletében köszöntöm dr. Fógel Regina 
osztályvezető asszonyt. Kérem, hogy röviden foglalja össze a témát.  

Előadót kellene állítanunk, mégpedig úgy, hogy szerdán 3. napirendi pontként fog ez a 
téma szerepelni. Kérem képviselőtársaimat, gondolják végig, hogy ki tudná a bizottság 
véleményét ismertetni.  

Parancsoljon, osztályvezető asszony! 

Dr. Fógel Regina osztályvezető (Belügyminisztérium) kiegészítése 

DR. FÓGEL REGINA osztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót. A 
törvényjavaslat célja a magyar-szerb katasztrófavédelmi egyezmény kötelező hatályának 
elismeréséhez szükséges felhatalmazás megszerzése és kihirdetése.  

Az egyezményt a két ország Belügyminisztériuma 2013. október 17-én írta alá 
Bukarestben. 
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Alapvetően az egyezmény a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és szerb 
társszerve közötti együttműködést szabályozza. 

Az egyezmény alapján a felek együttműködnek a katasztrófák megelőzésében és a 
káros következmények mérséklésében, különösen tapasztalatok átadásával, felszerelések 
rendelkezésre bocsátásával. Az egyezmény alapján közös gyakorlatokat végeznek; illetve 
képzés, oktatás terén is együttműködnek. 

Magyarország már valamennyi szomszédos országgal kötött hasonló 
katasztrófavédelmi egyezményt, ez az utolsó, amelyik ebben a körben megkötésre kerül. 

Kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem egy rövid kérdést engedjen meg, osztályvezető 

asszony! Bukarestben aláírt magyar-szerb katasztrófavédelmi egyezmény, ez hogy történhet? 
 
DR. FÓGEL REGINA osztályvezető (Belügyminisztérium): Nagyon nehéz 

összeegyeztetni a két fél belügyminiszterének a napirendjét és a nemzetközi kapcsolatait, és 
úgy jött össze ez az aláírás, Bukarestben azért találkoztak, mert van a 
Belügyminisztériumoknak egy ilyen közép-európai együttműködése, a Salzburg Fórum, és 
román elnökség van ebben a fél évben, ezért a belügyminiszterek ott találkoztak. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezek szerint biztos, hogy nem elírás a dolog.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, amennyiben kérdés nincs… (Nem érkezik jelzés.), 

hogy ki támogatja a T/12897. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki szeretné ismertetni szerdán 3. napirendi 
pontként a plenárison a bizottság véleményét. (Nem érkezik jelzés. - Konzultál a bizottság 
munkatársával.) Akkor nem kívánunk előadót állítani, esetleg írásban elküldjük a bizottság 
véleményét.  

Köszönöm szépen osztályvezető asszonynak, hogy velünk volt, további szép napot 
kívánok! (Dr. Fógel Regina távozik az ülésről.)  

Egyebek  

2. napirendi pontunkban: felhívnám a figyelmet, hogy jövő héten három ülésünk is 
lesz, hétfőn délben két törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntünk; kedden 
tematikus ülés lesz Törökországgal és Iránnal kapcsolatban; szerdán pedig az Információs 
Hivatalban lesz kihelyezett zárt ülésünk. (Szabó Vilmos megérkezik az ülésre.) Ha minden 
igaz, akkor a NÖB is részese lesz ennek a kihelyezett ülésnek. 

Egyebek között, kérdezem a tisztelt bizottságot, kérdés, vélemény. (Nem érkezik 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a jelenlétet, további szép napot kívánok! 
A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc) 

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


