
 
 

Ikt. sz.: KUB-40/117-3/2015. 

KUB-22/2015. sz. ülés  
(KUB-44/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Külügyi bizottságának 
2015. november 24-én, kedden, 10 óra 07 perckor 
az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés megnyitása 5 

A napirend elfogadása 5 

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya 
között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/7352. szám) (Részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 5 

A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/7355. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) (Kijelölt bizottság) 5 

Az ülés berekesztése 6 

 

 



3 

Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között 
a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/7352. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

2. A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7355. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

3. Nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása  
Előterjesztő:  
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára 
(Zárt ülés!) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Demeter Márta (MSZP)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
Vona Gábor (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dr. Tilki Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Korányi Noémi szakmai tanácsadó 
Csizi Réka munkatárs  
Ijjasné Miterli Edit titkárnő 
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló   
 
Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntöm a bizottság tagjait. A bizottsági ülést megnyitom. Bejelentem, 
hogy Tilki Attila képviselőtársunkat Balla Mihály alelnök úr helyettesíti. 
Megállapítom a határozatképességünket.  

A napirend elfogadása 

A napirendet megküldtem. A napirenddel kapcsolatban bárkinek van-e 
kérdése? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, felteszem szavazásra. Ki támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Az 1. napirendi pontunk keretében köszöntöm Völner államtitkár urat, és majd 
köszöntöm őt a bős-nagymarosi napirend keretében is. Köszönjük, hogy ilyen 
repülőrajtot vesz új államtitkárként. Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, 
Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 
egyezmény kihirdetéséről, valamint a Koszovói Köztársaság Kormányával a kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről. 

Két szakaszban foglalkozik a bizottság a kérdéssel. Az első szakasszal 
kapcsolatban szeretném megkérdezni államtitkár urat, hogy mi a kormány 
álláspontja.  

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya 
között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat (T/7352. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) (Kijelölt bizottság) 

A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7355. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt 
bizottság) 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A tárca támogatja a 
módosítást, a kormány nem tárgyalta. 

 
ELNÖK: Azt szeretnénk kérni, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 

követelményekről is nyilatkozzon a megfelelőség kérdésében. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelelő. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Rátérünk a részletes vita második szakaszára. Képviselői módosító indítvány 

érkezett T/7352/2. számmal. Ezzel kapcsolatban az előterjesztő álláspontját hadd 
kérdezzem meg. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatják. Felteszem szavazásra a kérdést a bizottságnak. Ki 

támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 2. pontban Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának a 

módosítását javasolja. Előterjesztő álláspontja? 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt is felteszem szavazásra. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Egyhangú. 
Döntenünk kell a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

elfogadásáról, vagyis hogy a bizottság a támogatott módosító javaslatokat magában 
foglaló, részletes vitát lezáró módosító javaslatokat nyújtson be. Erről is szavaznunk 
kell. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 

Döntenünk kell ezen túlmenően a részletes vitákról szóló bizottsági jelentések 
elfogadásáról azzal, hogy a döntésekben a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelésről való döntés is, valamint a döntés felhatalmazás az 
elnöknek, hogy a jelentéseket benyújtsa az Országgyűlésnek. Felteszem szavazásra: ki 
támogatja ezt? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 

Előadó állítására van-e igény? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. Ez nem 
kötelező, ily módon nem is állítunk előadót. Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pontot 
lezárom. 

A 2. napirendi pontunkra való áttérés előtt úgy látom, egy kis technikai 
szünetet kell tartanunk, mert az államtitkár úr (Közbeszólás: Már a Házban van.) 
már a Házban van (Derültség.). Tehát egy rövid technikai szünet lesz.  

Völner államtitkár úr, köszönjük. Előreláthatólag 11 órakor folytatjuk a bős-
nagymarosi napirendi ponttal. Köszönjük szépen a megjelenésüket. (Rövid technikai 
szünet.) 

Tisztelt Bizottság! Amíg nem tartunk ülést, talán fontos információkat tudok 
közölni. Az egyik, hogy november 30-án az orosz felsőház külügyi bizottsági 
delegációját fogjuk fogadni, Konsztantyin Koszacsov elnök úr lesz a vendégünk. E-
mailben tájékoztattam a képviselőtársaimat arról, hogy lehetőség szerint holnapig 
jelezzék az orosz külügyi bizottsági találkozóra a részvételi szándékukat. December 9-
én előreláthatóan a koszovói külügyi bizottságot fogjuk vendégül látni. Erről majd 
fogunk értesítést küldeni. 

Az ülés berekesztése 

Szeretném még azt is jelezni, hogy előreláthatólag zárt ülést fogunk tartani, 
tehát szeretném kérni azokat, akik nem jogosultak a részvételre, el kell majd hagyják 
a termet. Köszönöm szépen. Hamarosan folytatjuk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc 

A bizottság a továbbiakban zárt ülés keretében folytatta munkáját, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.)  

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


