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Napirendi javaslat  

 

1. Nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása 
Előterjesztő:  
Dr. Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese, 
parlamenti államtitkár 

 
2. 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  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP)  
Demeter Márta (MSZP)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
Vona Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz) dr. Hoffmann Rózsának (KDNP)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Csizi Réka munkatárs 
Korányi Noémi, a bizottság tanácsadója 
Ferenc Zsuzsánna, a bizottság titkárnője 

 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 56 perc) 

Az ülés megnyitása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Köszöntöm államtitkár urat. (Mesterházy Attila: Egy ügyrendi 
hozzászólásom lenne!) Mindjárt szót adok. Elkezdjük a bizottsági ülést.  

Tisztelt Bizottság! Bejelentem a helyettesítéseket. Csenger-Zalán Zsoltot 
helyettesíti Balla alelnök úr, Bartos Mónikát helyettesíti Hoffmann Rózsa, és Tilki 
Attilát helyettesítem én. Megállapítom a határozatképességet. Mesterházy Attila, 
most adom meg a szót. Parancsoljon! 

Mesterházy Attila ügyrendi felvetése 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek a 
Külügyminisztériumtól és a jelöltektől, de azt szeretném kérni a bizottsági munka 
szervezése okán, hogy a Fidesz figyeljen oda, hogy ne az ellenzéktől függjön egy 
bizottság határozatképessége, mert az kellemetlen helyzetbe fogja hozni a jelölteket. 
Tehát, ha lehet, akkor úgy szervezzék a munkát, hogy akkor pont ne mindenki 
külföldön legyen, amikor ilyen fontos bizottsági ülés van. Ez az egyik, ez csak egy 
javaslat, tanács így ellenzékből. 

A másik pedig, hogy azt én személyesen is kérném, hogy próbáljunk meg 
valami rendszert vinni a bizottsági ülésekbe. Van több alelnöke ennek a bizottságnak, 
ha elnök úr akadályoztatva van, mert sok fontos külföldi program van manapság a 
témák okán, akkor valamelyik alelnök próbálja ezt átvenni. Én is tegnap délután 
kaptam egy sms-t, hogy fél órával előbb kezdődik a bizottsági ülés. Én sem tudom 
átrendezni minden esetben úgy a napomat, hogy ehhez igazodni tudjak, és lám, az 
élet hoz olyan helyzetet, amikor még az ellenzék is fontos lehet a magyar 
parlamentben.  

Tehát, ha lehet, elnök úr, abban kérném a segítségét, hogy valami rendszert 
vigyünk bele, hogy tervezhetővé váljanak ezek a bizottsági ülések. Köszönöm szépen, 
és elnézést a közjátékért.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Államtitkár úrnak fél tizenkettőkor van egy 

útja, és tegnap délután kérte, hogy hozzuk előre fél órával a bizottsági ülés elkezdését. 
Csak egy vonatkozásra reagálok, de egyébként egyetértek képviselő úrral. 

Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy türelemmel megvárta, amíg 
határozatképesek vagyunk.  

 
(A bizottság 9 óra 59 perctől 10 óra 47 percig zárt ülésen folytatta munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

Egyebek 

Elnöki tájékoztató 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van néhány bejelentenivalóm. Először is szeretnék 
arra reagálni, amit Mesterházy képviselő úr fölvetett. Tehát alapvetően, amikor nincs 
nagy nemzetközi programja az Országgyűlésnek, akkor B hét kedden 10 órakor 
tartjuk a bizottsági üléseinket. Ezzel összefüggésben szeretném jelezni azt, hogy 
április 5-én, kedden 10 órakor a vendégünk lesz Pedro Agramunt úr, az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésének az elnöke, ahova meghívom az Európa tanácsi 
delegáció minden tagját. Tehát ez 14 darab képviselőtársunkat jelenti, akik részben 
egyébként tagjai a Külügyi bizottságnak. 
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Szeretném előre tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy április 14-én a bolgár 
külügyi bizottságot látjuk vendégül. Az egy csütörtöki nap, 11 órakor lesz, és 
szeretném majd kérni a képviselőtársaim jelentkezését. 

És van még egy fontos találkozónk, április 26-án előreláthatólag kettő órakor 
az amerikai nagykövet asszonnyal lesz a Külügyi bizottságnak egy találkozója. Ezek az 
időpontok pontos órával a bizottsági titkárság részéről majd elérhetőek lesznek. 

És van még egy nagykövetjelölti meghallgatásunk előirányozva április 25-ére, 
az egy A hét hétfő, a plenáris ülés előtt tervezzük, de még erről később tájékoztatást 
fogunk adni, amennyiben erre sor kerül. Tehát az első három, amit említettem, már 
többé-kevésbé fixnek tekinthető: április 5-e, 14-e és 26-a. 

Tisztelt Bizottság! Van-e bárkinek egyebe? (Jelzésre:) Mesterházy képviselő úr! 

Mesterházy Attila javaslata napirend-kiegészítésre 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Láttam, hogy miniszterelnök úr is kért 
tájékoztatást a Brüsszelben történtekről, ezért talán nem lenne baj, ha legalább elnök 
úr kapna tájékoztatást arról, hogy mi történt; hogyan, milyen helyzet van, és esetleg 
utána a bizottság tagjai is zárt keretek között erről tudnának szót váltani. 

Ennyit kérnénk, ha azt meg lehetne valósítani. Az jó volna, ha információnk 
lenne róla. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Rendben. Továbbá, tisztelt bizottság, még egy kérdés. Itt kaptam 

Mesterházy képviselő úrtól egy javaslatot: a Nemzeti Nyomozó Iroda által az Egyesült 
Államoknak és a Nemzetközi Valutaalapnak való kémkedéssel gyanúsított 
természetes és jogi személyek ügyének nemzetközi biztonságpolitikai vonatkozásairól 
való tájékoztatás. Fölvettem a kapcsolatot Molnár Zsolt nemzetbiztonsági bizottsági 
elnök úrral. Ők foglalkoznak ezzel a kérdéssel folyamatosan. Tehát, rajta vannak. 
Ugyanakkor amennyiben igény van rá, a külügyminiszteri meghallgatáson ez a téma 
oly módon vetődhet fel, hogy én megküldöm a külügyminiszter úrnak ezt az 
információs igényt, amit itt a két képviselőtársunk jelzett. Egyeztetés alatt van már a 
külügyminiszter úrral a meghallgatásának az időpontja, és arra fogjuk kérni a 
külügyminiszter urat, hogy legyen felkészült ebben a kérdésben. Ezt tudom a 
kezdeményezésre válaszolni. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Csak egy rövid indoklás: mi nem a 

Belügyminisztériumot szerettük volna meghallgatni ebben a kérdésben, hiszen az 
valóban a Nemzetbiztonsági vagy épp a Honvédelmi és rendészeti bizottsághoz 
tartozó kérdés, hanem azt gondoltuk, hogy a sajtóhírek alapján fölvetődött különböző 
magas rangú NATO-tisztek szerepe, az IMF volt vezetőjének a meghallgatása ezekben 
a kérdésekben. Ez bizony befolyásolja Magyarország kapcsolatrendszerét a 
külpolitikában, a nemzetközi kapcsolatrendszerét az Egyesült Államokkal, a NATO-n 
belül, az IMF-fel, Világbankkal kapcsolatosan. Úgyhogy ezért javasoltuk volna azt, 
hogy a Külügyi bizottság kimondottan külpolitikai szempontból a 
Külügyminisztériummal konzultáljon erről a kérdésről.  

Tehát, amit Molnár Zsolt elnök úr végez, az egy másik típusú, az egy 
nemzetbiztonsági kérdés, de ennek a botránynak a külpolitikai aspektusaira lettünk 
volna kíváncsiak egy napirend-kiegészítés formájában. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én most ezt tudom mondani, képviselő úr. Tehát nem nagyon 

szeretném, ha kémkedési ügyekkel kezdene el intenzíven foglalkozni a Külügyi 
bizottság. Az említett cég tulajdonosainak a kémkedési ügye viszont azt gondolom, 
hogy megfelelő helyen van a Nemzetbiztonsági bizottságban. Viszont, amikor a 
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miniszteri meghallgatásra sor fog kerülni, és esetleg olyan dimenziót kap a kérdés, 
hogy érinti a kétoldalú magyar-amerikai kapcsolatokat, akkor azt gondolom, hogy ez 
egy kiváló alkalom, hogy kitérjen a kérdésre a külügyminiszter úr. Ha valamilyen 
egyéb javaslata van, akkor majd arról beszéljünk. Én úgy látom, hogy most ebben a 
stádiumban ez az ügy megfelelő szinten van kezelve, a kémkedési ügyek a 
Nemzetbiztonsági bizottság keretei között.  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm a tanácsot, elnök úr, el fogok rajta 

gondolkodni és megfontolom a jó tanácsait. Annyit engedjen meg, hogy mi meg hadd 
döntsük el, hogy miben szeretnénk napirend-kiegészítéssel élni. Ennek van egy 
hivatalos menetrendje a bizottság kapcsán, a többség leszavazhatja ezt a javaslatot, és 
ezáltal támogathatja elnök úrnak az észrevételeit. Én javaslom, hogy menjünk ebben 
a menetrendben. Tehát, ha van egy napirend-kiegészítés, akkor azt terjesszük a 
bizottság elé, leszavazza a Fidesz, és akkor rendben van a dolog; a tanácsot pedig 
nagyon szépen köszönjük.  

 
ELNÖK: Rendben. Én akkor úgy tenném fel szavazásra ezt a kérdést, hogy 

megvitattuk, körbejártuk. Van-e esetleg valakinek hozzászólása ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban? Tehát még egyszer megismétlem: a Nemzeti Nyomozó Iroda által az 
Egyesült Államoknak és a Nemzetközi Valutaalapnak való kémkedéssel gyanúsított 
természetes és jogi személyek ügyének nemzetközi biztonságpolitikai vonatkozásáról, 
egy ilyen napirend-kiegészítéssel élt a Szocialista Párt.  

Döntés a napirend-kiegészítési javaslatról 

Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek további javaslata? (Senki sem jelentkezik.) 
Felteszem szavazásra: ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Kettő igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

De ezzel együtt, amennyiben nem ellenzi a képviselő úr, átküldöm a 
külügyminiszter úrnak a javaslatot, hogy erről szeretnénk adott esetben majd tőle 
tájékoztatást kapni.  

Az ülés berekesztése 

Van-e további kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Tisztelt Bizottság! Az ülést 
berekesztem. Jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc) 

 
 
 
 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvvezetők: Baloghné Hegedűs Éva és Horváth Éva Szilvia 
 
 
 


