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Napirendi javaslat 
 

1. A Magyarország kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő 
(KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs 
szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról 
szóló végrehajtási megállapodás kihirdetéséről szóló T/13404. számú 
törvényjavaslat (Általános vita)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

 
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Ertsey Katalin (LMP), a bizottság alelnöke   
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
 
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 

DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár 
 

Résztvevők 

Dér Erika osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Kiss Krisztina Otília jogi referens (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Bejelentem, hogy a helyettesítésekkel, miszerint Vejkey képviselő úr helyettesíti 
Kalmár Ferencet, jómagam helyettesítem Nagy Gábor Tamás képviselőtársamat, alelnök urat. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előre kiküldött napirendi ponthoz 
kiegészítenivalója, véleménye van-e a bizottságnak. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, kérdezem, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

A bizottság egyhangúlag támogatta a napirendünket.  

A Magyarország kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) 
között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és 
egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló végrehajtási megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/13404. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Egyetlenegy napirendi pont: A Magyarország kormánya és a Koszovói Nemzetközi 
Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs 
szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló végrehajtási 
megállapodás kihirdetéséről szóló T/13404. számú törvényjavaslat általános vitája.  

Az előterjesztő a nemzeti fejlesztési miniszter. A minisztérium képviseletében 
köszöntöm Völner Pál államtitkár urat, Dér Erika osztályvezető asszonyt és dr. Kiss Krisztina 
Otília jogi referens asszonyt.  

Az előterjesztő kezdeményezte a törvényjavaslat kivételes sürgős eljárásban való 
megtárgyalását, így a mai napon összevont általános és részletes vitára kerül sor. A módosító 
javaslatok benyújtására nyitva álló határidő a mai nap az elrendeléstől számított 3 óráig; tehát 
3 órán keresztüli időtartamban lesz lehetőség, a holnapi napon pedig elvileg zárószavazás 
lesz. Ez a rövid forgatókönyv. Kérem államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze a 
javaslatot. 

Dr. Völner Pál bevezetője 

DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Újabb Nemzetközi szerződés van előttünk, amit a parlamentnek kell 
jóváhagynia. A lényege, hogy olyan együttműködésről van szó, hogy a NATO helyett a 
jövőben a Hungarokontroll láthatná el a koszovói légtérben a légi irányítási feladatokat, ami 
azt jelentené, hogy Magyarország szerepvállalása a balkáni térségben növekedne, és 
remélhetőleg egy olyan megoldást találhatunk, amely mind a koszovói, mind a szerb fél 
számára megnyugtatóan rendezné középtávon ezt a kérdést.  

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

az elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Ertsey alelnök asszony! 

Kérdések, észrevételek 

ERTSEY KATALIN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Kérhetnék 
egy indoklást a kivételes sürgős eljáráshoz az államtitkár úrtól? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A Hungarokontroll 

a felelősségbiztosítási szerződést meg kell hogy kösse az egyezményhez, és ehhez az idei 
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évben kell egy jóváhagyás, mert az alapján tud eljárni. Ha áprilistól átvesszük, akkor a képzés 
átfutási idejét is figyelembe kell vennünk, ezért kértük, hogy még idei évben zárni tudjuk ezt a 
kérdést.  

 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak azért kértem szót, mert ez 

valóban felmerülhet, de én úgy vélem, hogy ez esetben ez nem egyszerűen egy KFOR-hoz 
köthető történet, hanem ahhoz is, hogy a Hungarokontroll szakmai képzési háttere, a 
Hungarokontroll későbbi regionális irányítási lehetőségei is nagyban szerepet játszanak 
abban, hogy ezt szükségesnek ítélem, hogy támogassuk. Olyan légiirányítási központtá válhat 
ezáltal Budapest, ami humánerőforrás szempontjából is és szakmai szempontból is, 
szoftverfejlesztési szempontból is kitűnő lehetőség, és ezt kár lenne veszélyeztetni egy jövő 
évi, elhúzódó döntéssorozattal.  

Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki 
támogatja a T/13404. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Számolunk. Tíz. Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással… (Ertsey 
Katalin (közbeszólásra): Nem tartózkodás, nem veszünk részt kivételes sürgősben.) 

Tíz igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett általános vitára támogatta a bizottság. 
Köszönöm. 

Ez azt is jelenti, hogy amennyiben módosító javaslat érkezik az indítványhoz, akkor 
várhatóan 17 óra 30 perckor ülnünk kell. Amennyiben nem jön módosító javaslat, 
természetesen nem kell ülnünk. Erről a megfelelő időpontban a bizottság titkársága sms-ben 
fogja tájékoztatni képviselőtársaimat amennyiben szükséges.  

Előadót kell állítanunk. (Dr. Gruber Attila jelentkezik.) Gruber képviselő úr már 
jelezte, hogy szívesen elmondaná a bizottság véleményét. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja ebben a képviselő urat. (Szavazás.)  
A bizottság egyhangúlag támogatta vagy nem? (Ertsey Katalin: Én nem veszek részt a 

szavazásban.)  
A képviselő asszony nem vesz részt a szavazásban, tehát azt jelenti, hogy 11 igen. 

(Csóti György: Akkor nincs is jelen. A jelenléti ívből ki kell húzni.) Nem vett részt a 
szavazásban, nem élt a szavazás jogával. (Ertsey Katalin: Elvi álláspontunk van. Szívesen 
elmagyarázom, ha szükséges. Kérek szépen szót.) 

Azt kell megállapítani, hogy 11 igen szavazattal a bizottság támogatta a képviselő urat 
ebben.  

Más egyéb kiegészítés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Legrosszabb esetben 17 óra 30-
kor kell ülnünk, ha szükséges, de bízom bennem, hogy nem jön be módosító javaslat és akkor 
nem kell a bizottság ülését összehívni.  

Egyebek 

A 2. napirendi pont az „Egyebek.” (Ertsey Katalin jelentkezik.) Mindenkinek kívánok 
áldott, békés, boldog karácsonyt, most már biztosan remélve azt, hogy talán ez volt az utolsó 
bizottsági ülésünk, de még megvan az esély 50 százalékban, hogy vagy igen vagy nem kell 
ülnie a bizottságnak fél 6-kor. (Csóti György közbeszól. - Ertsey Katalin szólásra jelentkezik.) 

Én már a múlt héten úgy terveztem, hogy nem ül a bizottság többet, de hát…  
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Ertsey képviselő asszony jelezte, hogy „Egyebek” között hozzászólna. Mivel 
szerintem államtitkár úrékat is érinti az „Egyebek” közötti fölvetés, legyenek kedvesek még 
ezt megvárni. 

 
ERTSEY KATALIN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak annyit 

szerettem volna tisztázni, hogy nekünk elvi álláspontunk az, hogy kivételes sürgős eljárásban 
nem veszünk részt - a tartalmától függetlenül; ha csak nem vasárnap este kapták meg ezt a 
szerződést és terjesztették be.  

Más, mások hibájából… - ebben elvi okokból nem veszünk részt. Remélem, hogy ezt 
sikerült tisztáznom Csóti képviselőtársammal is.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Teljesen természetes, hogy ki él a 

szavazási jogával vagy ki nem.  
Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak és munkatársainak köszönöm szépen a jelenlétet. 

További szép napot kívánok. 
Államtitkár úr, ugye, szintén itt lesz a közelben 17 óra 30-ig, ha esetleg szükséges lesz.  
 
DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Természetesen 17 

óra 30-ig mindenképpen, de lehet, hogy fél 9-ig. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 11 perc) 
  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


