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Napirendi javaslat  

 
1. Nagykövetjelöltek meghallgatása 

(Zárt ülés) 
Előterjesztő: 
Dr. Szabó László külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár 

 
2. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. 
§ (4) bekezdés alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 

Az Európai Unió és a NATO értékei melletti kiállásról szóló határozati javaslat 
(H/1208. szám) 
(Tóbiás József, Dr. Harangozó Tamás Attila, Dr. Tóth Bertalan, Lukács Zoltán, 
Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
 

 



 4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Tessely Zoltán (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csöbör Katalin (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)   
Farkas Flórián (Fidesz) Tessely Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Józsa István (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  

 
Dr. Juhász László, a bizottság főtanácsadója 
Dóczy Zsuzsánna, a bizottság munkatársa  
Dr. Tamás Csaba Gergely, a bizottság szakmai tanácsadója 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés 
munkatársait, és majd köszöntjük a napirendi pont előadóit.  

A határozatképesség megállapítása 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív 
alapján megállapítom, bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízást 
jelentek be. Józsa István képviselő urat Tóth Bertalan képviseli, Csöbör Katalin 
képviselő asszonyt pedig Gyopáros Alpár. 

Tisztelt Bizottság! Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően 
megkapták a napirendi pontok javaslatát. A mai napra három napirendi pontot 
tervezünk. Elsőként nagykövetjelöltek meghallgatása - ez zárt ülés, előterjesztő Szabó 
László parlamenti államtitkár -; második: a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat - 
döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabály 92. § 
(4) bekezdése alapján -, és végül az Európai Unió és a NATO értékei melletti kiállásról 
szóló határozati javaslat, ami Tóbiás József és képviselőtársai javaslata. Itt döntést 
kell hozni képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről.  

Változás a napirendi pontok sorrendjében 

Mivel a nagyköveti meghallgatás csúszik - hiszen 9 órakor kezdődött a Külügyi 
bizottságban -, ezért javaslom, hogy a második és a harmadik napirendi pontot 
vegyük előre. Ha netán addig sem érkeznének még meg a nagykövetjelöltek, akkor 
szünetet rendelek el, és mihelyt megérkeznek, azonnal hozzákezdünk a 
meghallgatáshoz.  

A napirend elfogadása 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek megjegyzése a napirendi 
pontokhoz? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazásra teszem fel a napirendi 
javaslatot. Ki az, aki elfogadja az általam ismertetett változtatásokkal a napirendi 
pontok megtárgyalását? (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Tisztelt Bizottság! Kezdjük a második napirendi pont tárgyalásával, a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslattal, amit T/1143. szám alatt kaptak kézhez 
képviselőtársaim. 

Tisztelt Bizottság! A zárszámadási törvényjavaslat kapcsán a bizottságunk 
eljárásrendje lényegesen eltér a korábbi gyakorlattól. Az új házszabályi rendelkezések 
alapján a törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor bizottságunkban. Ennek azonban 
van egy előfeltétele, mégpedig az, hogy a házszabály 92. § (4) bekezdése alapján 
bizottságunknak döntést kell hoznia arról, hogy a részletes vitát a T/1143. számú 
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törvényjavaslat mely szerkezeti egységére, azaz rendelkezésére, mellékletére akarja 
lefolytatni.  

Tehát nem kell az egész törvényjavaslatot megtárgyalnunk, mert akkor két 
hétig se végeznénk. Így tehát bizottságunk statútuma szerint ki kell emelnünk, melyek 
azok a szakaszok, amelyeket tárgyalni kívánunk. 

Szeretném kiemelni, hogy a zárszámadás során bizottságunk vitához 
kapcsolódó bizottságként jár el, és a várhatóan a két hét múlva sorra kerülő részletes 
vita során csak azon módosító javaslatokról foglalhatunk állást, amelyek olyan 
szerkezeti egységre vonatkoznak, amelyre ma bejelentkezünk, és amely módosító 
javaslatok bizottságunkban történő állásfoglalását kérte annak benyújtója.  

Munkatársaim áttanulmányozták a törvényjavaslatot és annak mellékleteit, 
indoklásait, és ennek alapján javaslom a bizottságnak, hogy a bizottságunk az alábbi 
szerkezeti egységekre jelentkezzen be: a 19. §, az 1. melléklet, valamint a 8. melléklet.  

Röviden szeretném megindokolni. A 19. § és a 8. melléklet az európai uniós 
kötelezettségvállalások keret-előirányzatait és azok beteljesülését mutatja be. Az 1. 
melléklet XII. fejezete a Vidékfejlesztési Minisztériumról szól, amelyben a 
bizottságunk számára a vidékfejlesztési és halászati, valamint egyéb uniós programok 
az érdekesek. A XIX. fejezet az uniós fejlesztéseket tartalmazza, a Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keretbe tartozó operatív programok, valamint a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség ismertetésével.  

A XLII. fejezetben szerepelnek az egyéb uniós bevételek, illetve az EU- 
költségvetéshez való hozzájárulás tételei. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek esetleg különvéleménye. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Határozathozatal 

Akkor szavazásra teszem fel a 19. §-ra, az 1. mellékletre, valamint a 8. 
mellékletre mint szerkezeti egységre való bejelentkezést. Aki ezzel egyetért, 
képviselőtársaim, kérem, emelje föl a kezét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta. Tehát várhatóan 2 hét múlva kezdődik ennek a tárgyalása, akkor fogjuk a 
bizottságban a remélhető módosító javaslatokat megtárgyalni. 

Tisztelt Bizottság! A 3. napirendi ponttal folytatjuk, ami jelenleg a 2. napirendi 
pontunk: az Európai Unió és a NATO értékei melletti kiállásról szóló határozati 
javaslat, amit a H/1208. szám alatt vettek kézhez képviselőtársaim. Ezt a határozati 
javaslatot Tóbiás József, Harangozó Tamás, Tóth Bertalan, Lukács Zoltán és Tóth 
Csaba MSZP-s képviselők önálló indítványként nyújtották be. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: Az 
Európai Unió és a NATO értékei melletti kiállásról szóló határozati 
javaslat (H/1208. szám) (Tóbiás József, Dr. Harangozó Tamás Attila, Dr. 
Tóth Bertalan, Lukács Zoltán, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 

Itt most önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk. Tisztelt 
Bizottság! Az indítvány egyszerre szól az Európai Unió és a NATO értékeiről. 
Bizottságunkat házelnök úr szeptember 12-én jelölte ki a tárgysorozatba-vételről való 
döntésre, amelyre a házszabályi rendelkezések alapján a mai napon sort kell keríteni, 
így tehát ezt a javaslatot most tárgyaljuk. Megadom a szót képviselőtársamnak mint 
előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 
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Dr. Tóth Bertalan bevezetője 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
A határozati javaslat lényege, hogy Magyarország népszavazással erősítette meg az 
Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozást, és ez egy tudatos értékválasztás 
alapján történt, hiszen ezek az értékek az emberi méltóság, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi és kisebbségi jogok tisztelete, a 
vállalkozás szabadsága vagy a kulturális, vallási és etnikai sokszínűség védelme, 
ezenkívül még sok más olyan érték szerepel ezekben a szereződésekben, amelyet 
Magyarország elfogadott, és ahogy említettem, népszavazással megerősített.  

Magyarország tudatosan vállalt szerepet és felelősséget az azonos értékrendet 
valló országok közösségében, szövetségi rendszerében. Mi azt gondoljuk, hogy jelen 
geopolitikai, külpolitikai helyzetben a feladat az, hogy az ország integrációja 
elmélyüljön és hatékonyan tudjunk közreműködni és természetesen érdeket is 
érvényesíteni mind az Európai Unióban is, mind a NATO szövetségi rendszerében.  

Azt látjuk, hogy a mai kormány külpolitikája vagy akár gazdaságpolitikája a 
válságkezeléssel európai különpolitikával kapcsolatos tevékenysége kapcsán 
meggyengülni látszik ezeknek az európai értékeknek a védelme. Az orosz-ukrán 
katonai konfliktus kirobbanásával az Oroszországhoz fűződő gazdasági kapcsolatok 
vélt vagy valós előnyei miatt azt látjuk, hogy a magyar kormány ezekről az értékekről 
elfeledkezve a magyar választópolgárok népszavazással megerősített értékválasztását 
több esetben közösen kialakított európai értékrenddel szemben foglal állást. 

Ezért a javaslatunk szerint az Országgyűlés feladata, hogy megerősítse 
Magyarország elkötelezettségét az európai értékek, az euroatlanti integrációs 
vállalások mellett, és erősítse meg az Európai Unió és a NATO értékközösségéhez való 
tagságát és emlékeztessen maga a határozati javaslat az ország vállalásaira. 

A határozati javaslat szerint az azonos értékrendet valló országok közösségével 
való szövetségi rendszerben és a kölcsönös gazdasági előnyökhöz fűződő közös 
érdekek mentén fejlesztheti Magyarország együttműködését és partneri viszonyát 
más országokkal, így Oroszországgal is.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa javaslatunkat.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztést, képviselőtársam. A vitát 

megnyitom. Kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni. (Jelzésre:) Tessely alelnök úr, 
tessék parancsolni. 

Hozzászólások 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. A határozati javaslat arra irányul, hogy a NATO értékei melletti markánsabb 
kiállást rögzítse. 

Megítélésem szerint a határozati javaslat nem tartalmaz olyan kitételeket, 
amelyek tükröznék a valós helyzetet. Úgy gondolom, ennek kapcsán elég felidézni, 
hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr mit mondott a szeptemberi NATO-
csúcstalálkozót követően. Ekkor tudniillik többek között ez hangzott el, hogy igazolva 
látom a magyar népnek azt a döntését, amikor népszavazással a NATO-csatlakozás 
mellett döntött, valamint azt is leszögezte, hogy Magyarország biztonságát csak és 
kizárólag a NATO keretein belül tudjuk garantálni.  

A miniszterelnök úr bejelentette azt is, hogy Magyarország - csakúgy, mint a 
többi szövetségi állam - növelni fogja katonai kiadásait. Hazánk jelentősen megerősíti 
a stratégiai szállító gépek bázisául szolgáló pápai repteret, valamint magyar katonák 
részt fognak venni a balti államok területén hamarosan megtartandó hadgyakorlaton. 
Így hát - hogy keretes legyen a szerkezet - meggyőződésem, hogy az előbbiekből 
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következően a NATO értékei melletti, ennél markánsabb kiállásra a jelen helyzetben 
nincs szükség. 

Köszönöm szépen a szót.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! 

Maximálisan egyetértek Tessely alelnök úr megfogalmazásával abból a 
megközelítésből is, hogy az elmúlt 8 évben a NATO-parlament tagja voltam, és a 
magyar parlament NATO-delegáció helyettes vezetője voltam az elmúlt időszakban. 
Azt tudom itt megfogadni a bizottság előtt, hogy azt az elismerést, amit a magyar 
hadsereg a nemzetközi szerepvállalásokban végzett, maximálisan értékelte idáig a 
NATO valamennyi fóruma. 

Az is külön, gyakorlatilag pozitív tény, hogy az elmúlt időszakban nehezen 
tudtuk azt képviselni, hogy a katonai költségvetési kiadásainkat növelni tudjuk. Erre 
egyébként pont az utolsó NATO-csúcson - ahogy elhangzott - a miniszterelnök úr a 
bejelentést megtette, hogy a katonai költségeinket az elkövetkező időkben növelni 
fogjuk. 

Ami pedig az elhangzottakkal kapcsolatos, egy mondatot engedjenek meg 
nekem. Amikor a gazdaságpolitikánkkal való kritikát is megfogalmazták az előbb, 
akkor szeretném csak beidézni az IMF legutóbbi jelentéseit, melyek pontosan azt 
tükrözik, hogy az a gazdaságpolitikai irányvonal, amit eddig vittünk, helyes út. Úgy 
gondolom, hogy ha pedig az európai értékekhez való viszonyulásunkat ilyen 
markánsan megfogalmazni abban az időszakban, amikor mondjuk Finnországban, 
Svédországban vagy más országokban különböző jobboldali erők messzemenőkig 
előretörnek, és ott a másságpolitikát egészen másképp képviselik, úgy gondolom, 
hogy semmi okunk nincs arra, hogy Magyarország ilyen határozati javaslatot hozzon a 
magyar parlamentben. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Más jelentkezőt nem látok, visszaadom a szót az előterjesztőnek. 

Tessék parancsolni. 

Dr. Tóth Bertalan reflexiói 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy 
említettem, a határozati javaslat nem feltétlenül konkrét cselekvésről szól, ahogy 
miniszterelnök úr szavait idézte képviselőtársam, hanem értékekről, egy 
értékválasztásról. Ezért én fenntartom az indítványt, és kérem, hogy szavazzon róla a 
bizottság. 

A másik pedig, hogy nem látok ellentétet miniszterelnök úr szavai és a 
határozati javaslat között, ezért nem látom akadályát annak, hogy a bizottság ezt 
tudja támogatni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Egy mondatban szeretném 

megjegyezni, hogy mindaz, amit a határozati javaslat elénk tár - gyakorlatilag ezek az 
alapelvek és célkitűzések - megfogalmazódtak úgy Magyarország nemzeti biztonsági 
stratégiája című dokumentumban rögzített biztonságpolitikai alapelvekben, amit a 
kormány 2012-ben határozott meg.  

Ugyancsak kapcsolódva Firtl Mátyás képviselő úrhoz és Tessely alelnök úrhoz, 
úgy hiszem, hogy a NATO szeptember 4-5-ei walesi csúcstalálkozóján a fórum által 
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elfogadott hivatalos dokumentumok, melyeket Magyarország részvételével és 
jóváhagyásával dolgoztak ki, ugyancsak visszaköszönnek. Ezt csak tisztelettel 
megjegyzem. 

Határozathozatal 

Ha nincs más megjegyzés, akkor szavazásra teszem fel. Ki támogatja az 
Európai Unió és a NATO értékei melletti kiállásról szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

A bizottságunk tehát nem támogatta. Köszönjük szépen. 

Az ülés bezárása 
Néhány perc múlva jönnek a nagykövetjelöltek, úgyhogy csak csendes pihenőt 

rendelek el. Nehogy elmenjenek képviselőtársaim, mert hál’ Istennek 
határozatképesek vagyunk, úgyhogy pár perc múlva jönnek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc. 

Szünet: 10.50 - 11.06. 
A bizottság 11 óra 6 perctől zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön 

jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 
 
 

  Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Horváth Éva Szilvia 
 
 
 
 


