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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket. A napirendet 
megküldtem. Felhívnám a figyelmet, hogy 10 órától a vendégünk lesz Pedro 
Agramunt úr, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az elnöke. Tíz órakor 
érkezik az elnök úr, és az első napirendi pontunk pedig a külképviseletekről és a 
tartós külszolgálatról szóló törvényjavaslat, az ezzel kapcsolatos módosítók 
elfogadása.  

A napirend változatlan a javaslathoz képest. A helyettesítések sorában 
bejelentem azt, hogy Balla Mihály helyettesíti Tilki Attilát, Csenger-Zalán Zsolt 
helyettesíti Csöbör Katalint. Megállapítom a határozatképességünket.  

Felteszem a napirendet szavazásra. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Egyhangú a napirend elfogadása. 

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló T/9784. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a törvény részletes vitájára. A részletes vita első szakaszának a 
keretében a bizottság megvizsgálja a törvényjavaslat Alaptörvényből eredő tartalmi-
formai követelményeit, a jogrendszer egységébe való illeszkedést, a nemzetközi jogból 
és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeket, illetőleg a szakmai 
követelményeket. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e bárkinek ezzel kapcsolatban 
hozzászólása, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.)  

Felteszem szavazásra. Tisztelt Bizottság! Megfelel-e ezeknek a 
követelményeknek a jogszabály? Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

Rátérünk a részletes vita második szakaszára. Ennek keretében a módosító 
javaslatokról, illetőleg a bizottság saját módosítási szándékának a megfogalmazásáról 
lesz szó. A háttéranyagot mindenki megkapta, a módosító javaslatok ott olvashatóak. 
(Mesterházy Attila megérkezik.) 

Az 1. módosító javaslat Mesterházy Attila és Demeter Márta képviselők 
javaslata, amennyiben a 7. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolják. Mesterházy 
Attila képviselő úr módosító javaslatára megérkezett, jó ütemérzékkel. Az 1. módosító 
javaslatnál tartunk tehát a módosító javaslatok sorában. Az lenne a kérdésem, hogy a 
módosító javaslat szerzője prompt kívánja-e indokolni a módosító javaslatát. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy 

az általános vitában elmondtam az érveimet, ettől most megkímélném a bizottságot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rendben. Tisztelt Bizottság! Bárkinek van-e hozzászólása ehhez a 

módosító javaslathoz? (Senki sem jelentkezik.) Tisztelt Bizottság! Ezzel kapcsolatban 
én annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy itt azt a lehetőséget próbálja megszüntetni a 
módosító javaslat, hogy kiküldetésre kijelöléssel is sor kerülhessen. Azt gondolom, 
hogy ez persze nem kívánatos, hogy a pályázatok helyét átvegyék a kijelöléssel történő 
kiküldetések általában, de azt gondolom, hogy ez minden külügyminisztérium 
működésében nem igazán elkerülhető, mert adott esetben, ha nem sikerül pályázattal 
betölteni egy posztot, akkor szükség van a kijelölésre. Tehát a lehetőséget én 
semmiféleképpen nem venném el a Külügyminisztérium vezetésétől. Tehát én nem 
támogatom a javaslatot.  
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Amennyiben nincs további hozzászólás, akkor az 1. módosító javaslatot 
felteszem szavazásra. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egy igen. Ki 
nem támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Hét. Egy igennel, 7 nemmel a 
bizottság nem támogatja. 

Rátérünk a 2. módosító javaslatra. A 2. módosító javaslatban Mesterházy Attila 
képviselő úr a 10. § (2) bekezdésében módosítást javasol: kijelölés útján dönthet a 
külképviselet vezetőjének betöltéséről. (Demeter Márta belép a terembe, és helyet 
foglal.) Tehát a javaslat lényege az, hogy leszűkítené a kijelöléssel történő kiküldetés 
lehetőségét a misszióvezető személyére. Tehát megnyitja a lehetőséget, de leszűkíti a 
misszióvezető személyére vonatkozóan, ha jól értelmezem a javaslatot. (Jelzésre:) 
Tessék!  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Igen. Egy mondatot mondanék csak. 

Valóban, mi azt gondoltuk, ahogy az imént elnök úr is elmondta, hogy van olyan 
helyzet, amikor a nagykövet személyében elképzelhető az, hogy szükség van egy ilyen 
típusú kijelölésre, de az adminisztratív és egyéb más személyzet szempontjából 
szerintünk nincsen. Tehát szűkebben kellene értelmezni a törvény szövegét, hiszen ott 
mindenkinek megadja ezt a lehetőséget a jelenlegi törvénytervezet, mi pedig azt 
gondoljuk, hogy reális az, hogy nagykövet esetében ilyen előfordulhat, de egyéb más 
beosztott diplomata, adminisztrációban részt vevő személy esetében ez indokolatlan.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy röviden én 

is elmondjam az álláspontomat. A legritkább esetben van pályázattal betöltve a 
misszióvezetői pozíció, tehát itt hagyományosan a kijelölés a norma.  

Tehát ebben az esetben úgy gondoljuk, hogy a kijelölésnek a külképviselet 
vezetőjére való leszűkítése gyakorlatilag egy meglevő gyakorlatnak - ami a 
misszióvezetők esetében működik - kizárólagossá tételét jelenti, és ugyanaz a 
probléma áll fenn, mint az előbbiekben megfogalmaztam, valamint az adminisztratív, 
technikai állomány esetében nem teszi lehetővé ez a módosító javaslat a kijelölés 
lehetőségét, ezért ezt sem tudom támogatni.  

Van-e további észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, 
fölteszem szavazásra. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Két igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hét nem.  

A bizottság nem támogatja. 
A 3. módosító javaslat Mesterházy Attila és Demeter Márta képviselők 

javaslata, a 14. § (4) bekezdésének elhagyását javasolja, amelyben a diplomáciai 
rangadományozás törvényben rögzített feltételektől való figyelmen kívül hagyásának 
a lehetőségét hordozza magában. (Jelzésre:) Képviselő úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Annyit szeretnék hozzátenni, hogy 

szerintünk ez egy szakma, tehát érdemes úgy is viselkedni, mint ha ehhez valamilyen 
különleges tudás szükséges volna, tehát a nyakra-főre mindenkinek adunk 
diplomáciai rangot típusú megközelítést mi nem tartanánk helyesnek, ezzel 
leértékelnénk az ezért sokat dolgozó és tanuló kollégákat, úgyhogy ezért gondoltuk, 
hogy ezt a módosítást érdemes átvezetni a törvény szövegén. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csenger-Zalán alelnök úr! (Mesterházy Attila: 

Tudsz valamit, Zsolt? - Derültség.) 
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CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Azért kértem szót, mert a következő pontban egy módosító javaslatot 
magam is jegyzek egyébként elnök úrral együtt, ami ugyanezt a témát feszegeti.  

Nekünk az lenne a véleményünk, hogy részben egyetértve egyébként 
Mesterházy képviselő úrral, illetve Demeter Márta képviselő asszony javaslatával, 
hogy a rangadományozás mindenképpen egyfajta jelzés, de előfordulhatnak olyan 
esetek, amikor mégsem állna fönn a végzettség, a nyelvtudás, illetve a vizsgák megléte 
- ezek kivételes esetek -, és ekkor lehetőség legyen a külszolgálat idejére ezt a rangot 
adni, tehát kizárólag arra az időszakra, amikor valaki a külszolgálatot teljesíti, tehát 
nem marad meg utána ez a rang. (Gyöngyösi Márton belép a terembe, és helyet 
foglal.) 

És miután mi egy ilyen módosítót javasolnánk, ezért értelemszerűen azért 
megtartanánk ezt a lehetőséget. Én a magam részéről ellenzem azt, hogy teljesen 
töröljük ezt a paragrafust, illetve ezt a pontot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További hozzászólás? (Jelzésre:) Hoffmann 

képviselő asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): A KDNP támogatja a 4. számú javaslatot 

abból a megfontolásból, hogy ha történetesen valaki kint van külszolgálaton, a 
külföldi partnerek elfogadása szempontjából fontos lehet, hogy milyen a rangja, és 
adódhat olyan helyzet, hogy szükségessé válik egy rangadományozás. Nem nagyon 
hiszem, hogy a külföldi diplomáciai körök esetleg valamilyen papírt kérnek tőle, de az 
alkalmasságát meg tudják ítélni. Erre a kivételes esetre jónak látom ezt a módosítást.  

 
ELNÖK: Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Csak, hogy világos legyen: a meghatározott 

feltételek eléggé specifikusak, már hogy jól körülhatároltak, taxatíve felsoroltak: tehát 
a nyelvtudás. Ha valakit kiküldünk külszolgálatra, nem baj, ha van egy nyelvvizsgája a 
diplomáciában, legalábbis, úgyhogy ezért gondoltuk azt, amit.  

De mi azt is támogatjuk, amit elnök úr és alelnök úr jegyeznek, mert fél siker is 
siker, úgyhogy köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor most a 3. módosító javaslatról fogunk 

állást foglalni, a Mesterházy Attila és Demeter Márta által jegyzett javaslatról. Ki 
támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Három igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hét nem. A bizottság nem támogatja.  

A 4. módosító javaslattal is foglakoztunk már. (Dr. Tilki Attila belép a terembe, 
és helyet foglal.) A 4. módosító javaslat átmeneti rangadományozást tesz lehetővé, 
tehát kizárólag a külszolgálat idejére teszi lehetővé, ezáltal nem mentve föl a 
diplomatát az alól a kötelezettség alól, hogy a külszolgálat idejét követően teljesítenie 
kell a rang használatának feltételeit. Van-e a 4. módosító javaslattal kapcsolatban 
bárkinek további javaslata? (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra. Ki támogatja a 4. módosító 
javaslatot? (Mesterházy Attila: Amiről az imént beszéltünk?) Igen. (Szavazás.) 
Egyhangúlag támogatja a bizottság. Köszönöm szépen, tehát a 4. módosító javaslat 
egyhangúlag nyert támogatást.  

Az 5. módosító javaslatban Mesterházy Attila és Demeter Márta a 16. § (2) 
bekezdésének módosítását javasolja. Bizonyos feltételek alól - azt hiszem, hogy a 
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helyben lakás, illetőleg a fogadó ország állampolgárságának kérdése szerepel ezekben 
a pontokban. 

Tehát az ez alóli mentesítés lehetőségét zárja ki a Mesterházy-Demeter-féle 
módosító javaslat. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése? (Jelzésre:) Képviselő 
Asszony! 

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Több változatát 

láttuk már ennek a teljes törvénytervezetnek, és annak nagyon örültünk, hogy 
egyébként a felmentések közül már a második variációban kikerült az, hogy 
amennyiben valaki nem rendelkezik személyi biztonsági tanúsítvánnyal, illetve 
kockázatot tárnak fel nála, így is felmentést kaphasson és kiküldésre kerülhessen.  

Sajnálatosan láttuk Kiss Szilárd példáján, hogy ez milyen következményekhez 
vezethet, de ez kikerült a javaslatból, ennek nagyon örültünk. Bár a törvényjavaslat 
indokolásában benne maradt, úgyhogy azt gondolom, hogy erre természetesen majd 
figyelemmel szükséges lenni. Ehhez kapcsolódóan egyébként úgy gondoljuk, hogy 
további kockázati tényezőket okozhat, és nem gondolom, hogy a nemzetközi 
gyakorlatnak feltétlenül megfelel az, ha megengedhető, illetve felmentés adható olyan 
esetekre, hogy valaki a fogadó ország állampolgáraként kerüljön kiküldésre. Ehhez és 
ennek kiegészítéseihez kapcsolódik a módosító javaslatunk.  

Tehát röviden, mi azt javasoljuk, hogy ne legyen adható ilyen felmentés. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Alelnök Úr! 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. 

Hasonló a helyzet, mint az imént tárgyalt esetben is, hiszen elnök úrral mi is 
benyújtottunk egy módosító javaslatot azzal a megkötéssel, hogy kizárólag a 
külképviselet-vezető esetében lehessen arra mód, hogy akkor legyen lehetőség arra, 
hogy az a), illetve a b) pontokban fogalmazott feltételek alól felmentést kapjon. Az a) 
pontban az szerepel, hogy magyarországi rezidensnek kell lenni a szóban forgó 
kiküldöttnek, és a b) pont, amelyben az van, hogy a fogadó országnak nem lehet 
állampolgára.  

Az a véleményünk, hogy az a) pontot nyugodtan benne hagyhatjuk, hiszen 
például egy határon túli magyar akkor eleve kiesne a diplomáciai szolgálatból, 
miközben egyébként magyar állampolgár, csak nem rezidens esetleg Magyarországon, 
ami gondolom, hogy nem lenne cél semmiképpen. Előfordulhatnak olyan esetek, 
hogy valaki esetleg a fogadó országnak is állampolgára, és akkor őket is kizárnánk 
abból, hogy mondjuk, külképviselet-vezető lehessen. Tehát mi is a javaslatunkban 
arra szűkítenénk le, hogy a külképviselet vezetője. Példaképpen gondoljunk arra, 
hogy miért ne lehetne egy erdélyi magyar kettős állampolgár, mondjuk, épp 
Romániában akár a nagykövet. Tehát nem gondolom, hogy ez Magyarország számára 
bármiféle problémát okozhatna. Ez csak egy példa volt.  

 
ELNÖK: Tehát külképviselet-vezető esetében javasoljuk azt, hogy tartsuk fenn 

a mentesítés lehetőségét. A diplomata-állomány vonatkozásában mi is támogatjuk a 
módosító javaslatban foglalt szándékot, ezért leszűkítenénk a külképviselet-vezetőre a 
mentesítés lehetőségét.  

Itt most egy konkrét példa, a jelenlegi csíkszeredai főkonzul például román 
állampolgársággal is rendelkezett, és tekintettel arra az előírásra, ami egyébként a 
nemzetközi jogban általános, hogy a fogadó ország állampolgárságát ne birtokolja a 
misszióvezető, ezért hosszú hónapokon keresztül kellett várni a kiküldetéssel arra, 
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hogy elbocsássa Románia az állampolgárságból a csíkszeredai főkonzult. Ilyen 
értelemben hosszú hónapokon keresztül nem volt betöltve a csíkszeredai főkonzuli 
pozíció. Hogy legyen egy kis életszaga ennek a javaslatunknak, ezért szerettem volna 
ezt a példát felhozni.  

Tehát mi indokoltnak tartjuk, hogy a misszióvezető esetében teremtsünk 
mozgásteret a kiküldő szerv, adott esetben a Külügyminisztérium számára. De 
leszűkítenénk a misszióvezető személyére vonatkozóan a javaslatunkat. A következő 
módosító javaslatban, a 6-osban, hasonlóan az előző körhöz. Az 5-öst is, a 6-ost is, 
úgy látom, hogy együtt vitatjuk meg. 

Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Szerintem elnök úr is és 

alelnök úr is igazából nem nagyon tudott olyan érveket mondani, amit ne lehetne 
megoldani. Az élet megoldotta ezt is, lehet, hogy egy kicsit lassabban, de végül is 
született megoldás.  

Szerintünk az, hogy valaki Magyarországon él, nem árt abból a szempontból, 
hogy tudja, hogy Magyarországon milyen helyzet van, és hogy egyáltalán milyen a 
hangulat, milyen helyzetben van az ország, szerintem ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
valaki külföldön a nemzeti érdeket tudja képviselni. Annak pedig, hogy valaki a 
fogadó állam állampolgára, nem véletlen, hogy a nemzetközi jog is tiltja ezt, ez 
nemzetbiztonsági problémákat is okozhat. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy az a 
helyes, ha ez alól nem lehet felmentést adni senkinek sem.  

Mint ahogy még a parlamenti vitában Csenger-Zalán Zsolt képviselőtársam 
felhívta a figyelmemet arra, hogy a magyar állampolgárságot nem kell külön beleírni a 
törvénybe, hiszen ez egy másik törvényben szabályozott, és ez talán így egyszerűbb 
volna, ha olvasnám a többi törvényt is. Bevallom őszintén, akkor nem akartam a vitát 
tovább élezni, de most engedjék meg, hogy azért annyit hadd említsek meg, hogy a 
104/2003-as kormányrendeletben az a) pont úgy kezdődik, hogy „magyar 
állampolgár”, amikor erről a kérdésről beszélünk, és egy 2012-es 172-es 
kormányrendeletnek ez az ominózus pontja, a 17. § a) pontja úgy kezdődik, hogy 
„magyar állampolgár, lakhelye…” satöbbi. Tehát ennyire ördögtől való az, hogy az 
ember javasolja egy törvényben, hogy kerüljön be a magyar állampolgárság mint 
kötelező feltétel. Az egyik a mi kormányunk idején született, a másik pedig az önök 
kormánya idején. Akkor is szabályozta a köztisztviselőkről szóló törvény egyébként 
ezt a kérdést, tehát ilyen értelemben talán nem volt teljesen butaság ennek a 
felvetése. 

Tehát mi azt gondoljuk, hogy ettől függetlenül mind nemzetbiztonsági 
érdekből, mind egyéb más szempontok alapján a nemzet érdekképviseletéhez 
hozzátartozik, hogy valaki Magyarországon éljen, lakjon, legyen érintettje 
folyamatosan azoknak a döntéseknek, amit aztán utána külföldön kell képviselni, és 
szerintünk lehet 15 millió magyarból olyan embert találni, aki éppen aktuálisan 
megfelel arra a posztra. Tehát ezért mi ezt a javaslatot ebben a formában, már a 
Fidesz javaslatát, nem tudjuk támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Az alapelvvel mi is egyetértünk, tehát, hogy 

legyen ez a norma. A felmentés adásának a lehetőségét viszont, azt gondolom, hogy az 
élet megköveteli. Az előbbiekben említettem erre vonatkozóan egy példát, és az 
elmúlt években igazolva láthattuk, hogy kiválóan működött adott esetben a 
csíkszeredai főkonzul. De hogy az életből hozzak egy másik példát, amikor most 
Franciaországban Károlyi György nagykövet úr a misszió vezetője, aki egész életét 
Franciaországban élte le, de szemmel láthatóan nagyon jó választás volt a 



10 

Külügyminisztérium részéről, hogy őt küldtük ki Párizsba, hiszen kiválóan képviseli 
az ország érdekeit. Erre nem nyílna lehetőség. Tehát az, hogy egyedi esetekben el 
lehessen térni a misszióvezető vonatkozásában a magyarországi lakóhelynek, illetőleg 
a fogadó ország állampolgárságának a hiányától, úgy gondolom, hogy életszerűvé 
teszi a javaslatot. Tehát normatívan én egyetértek a szocialista javaslattal, ugyanakkor 
nem kötném meg a kormányzat kezét.  

Vagy említhetném egyébként számos más nagykövetünk esetében is, az 
emigráció bekapcsolása a magyar diplomáciai szolgálatba az elmúlt 25 esztendőben 
hozott sikeres eredményeket, és szerintem nem használtuk ki eléggé az emigrációban 
rejlő lehetőségeket a magyar diplomácia érdekében. Tehát ezért szakmailag 
indokoltnak tartom azt, hogy az 5. javaslat helyett a 6. javaslatot támogassa a 
bizottság. 

De akkor most fölteszem először az 5. módosító javaslatot, tehát a Mesterházy-
Demeter módosító javaslatot szavazásra először, azt követően térünk rá a 6. pontra. 
Ki támogatja az 5. javaslatot? (Szavazás.) Két igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - 
Közbeszólások. Az elnök és a bizottság munkatársa egyeztet.) Kilenc nem.  

Két igen szavazattal, 9 nem ellenében a bizottság nem támogatta. 
Fölteszem a 6. módosító javaslatot, a Csenger-Zalán–Németh-javaslatot, amely 

a külképviselet-vezető esetében tenné lehetővé a feltételektől való eltérést. Ki 
támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. 

A bizottság 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a 6. módosító 
javaslatot.  

Rátértünk a 7. módosító javaslatra, amelyben a tartós külszolgálatnak az 5 év 
helyett 4 éves időtartamra való rövidítését javasolja Mesterházy Attila és Demeter 
Márta. (Jelzésre:) Mesterházy Attila képviselő úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Azt javasoltuk, hogy maradjon a 4 év plusz 1 

évvel meghosszabbítható, tehát ez a korábbi állapot visszaállítása. 2010-14 között 
került módosításra ez a szabályozás, akkor 3 évre vittel le az akkori vezetés a 
kiküldetési időintervallumot. Mi azt gondoljuk, hogy a 4+1 év kellően hosszú ahhoz, 
hogy sok diplomáciai feladatot - áthúzódó feladatokat is, már a négyéves cikluson 
áthúzódó feladatokat - meg lehessen oldani, sőt, van még ennél hosszabb kiküldetésre 
is extrém esetben példa. 

De az 5+1 alapelvként, egy hatéves időtartam már annyira hosszú, hogy akár a 
kiküldött ilyen értelemben el is szakadhat a magyar valóságtól ennyi év alatt, és voltak 
a történelemben olyan példák, amikor néha már nem lehetett tudni, hogy a fogadó 
ország érdekeit képviseli az illető - némi túlzással - vagy a hazai érdekeket.  

Ha nem azzal volt a gond, a 4 évvel, ahogy a szocialista kormány idején volt, 
akkor szerintem érdemes a 4+1 évet visszahozni, ez egyébként nemzetközileg is 
általánosabb gyakorlat, és - idézőjelben - a szakirodalom is azt mondja, hogy az 5+1 
már egy kicsit hosszabb lenne, ezért szól erről ez a javaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólás ehhez az örökzöld kérdéshez van-e? (Senki sem 

jelentkezik.) 
Amennyiben nincsen, ezzel kapcsolatban azt szeretném jelezni, hogy ésszerű és 

lehet erről vitát folytatni. A Külügyminisztérium szándéka az, hogy ötéves 
külszolgálatot vezet be. Azt gondolom, hogy ezt a jelenlegi helyzetben tekintetbe kell 
vennünk. Én tartózkodni fogok ebben a kérdésben. Van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban további hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.)  
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Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Két igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Két tartózkodás. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) Hat. 

A bizottság 2 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 6 nem szavazat ellenében 
a bizottság nem támogatja. 

A 8. módosító javaslat a Csenger-Németh-javaslat, amely azt a kérdést érinti, 
hogy kulturális intézeteink alapvetően a fogadó országokban vállalkozási 
tevékenységet is folytattak. A nyelvoktatás a legeklatánsabb példa. 

Ugyanakkor ennek a szabályozottsága nem volt kielégítő és megfelelő az 
eredeti javaslatban. Ezért némi keretek közé kívánjuk szorítani a vállalkozói 
tevékenységet. Itt mindenekelőtt a fogadó országnak, a kiküldő miniszternek a 
bekapcsolása, illetőleg az elszámolás szabályainak meghatározásával szigorítanánk 
ezt a lehetőséget. Itt tehát a kulturális intézeteknek, a kulturális tevékenységnek a 
Külügyminisztérium munkájába való integrálásának szigorítására vonatkozik a 
módosító javaslatunk. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, véleménye? (Senki 
sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A 9. módosító javaslat pedig a különféle adományoknak és támogatás 
nyújtásának a lehetőségét hasonló módon szigorítja, mint ahogy a vállalkozói 
tevékenységet is szigorítani tartottuk szükségesnek, és itt is a kiküldő, illetve a fogadó 
ország, illetőleg az elszámolás szabályainak aláhúzása, ami az adománynyújtás 
előfeltételét képezi a módosító javaslat szerint. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban vagy 
hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincsen, ezt is fölteszem szavazásra. Ki támogatja ezt a módosító 
javaslatot? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Van egy bizottsági módosító javaslat benyújtására irányuló 
szándék. Ez a javaslat kulturális kormányzat és az oktatási kormányzat részérő 
fogalmazódott meg igényként. Ennek a lényege az, hogy amennyiben kulturális, 
illetőleg oktatási szakdiplomaták kiküldetésére kerül sor, akkor a döntési folyamatba 
a szakminiszter is legyen bevonva. A módosító javaslat egyetértési jogot is ad a 
személyek kiválasztása tekintetében, illetőleg az illetmény megállapításában is a 
kultúráért felelős miniszter egyetértését teszi szükségessé a kiküldetés 
vonatkozásában.  

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Tekintettel arra, 
hogy a Külügyminisztérium, illetőleg a szakminisztériumok együttműködése nagyon 
érzékeny vonatkozása a Külügyminisztérium működésének, milyen szakdiplomaták 
és milyen módon kerülnek kiküldetésre, úgy gondolom, hogy precedensértékű a 
javaslat, ezért én is támogathatónak látom ezt a módosító javaslatot. (Jelzésre:) 
Mesterházy képviselő úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Ez a paragrafus a 11. § (1) bekezdése. Arra a 

Külügyminisztérium adott-e valamilyen választ, hogy a felkészülésre elég 1 hónap és 
legfeljebb 6 hónap. Ez finoman szólva is gyorstalpalónak tűnik felkészülés 
szempontjából, tehát ez általában 1 évet, jó esetben; különösen a 
Külügyminisztériumba újonnan belépő, külszolgálatra pályázó személyek esetében az, 
hogy 1 hónap alatt valakit föl lehet készíteni egy relációra - most tegyük félre azt, hogy 
valaki a fogadó állam állampolgára - eléggé gyors menetrendet jelent. Mi a magunk 
részéről ezt a részét néztük. 

Az előzetesben amit mondott elnök úr, azzal mi is egyetértünk, csak ez a része 
egy picit rövidnek tűnik. Nagyjából ez olyan, hogy valaki beköszönöm: szeretnék 
kimenni politikai kinevezettként. Aztán: jó, 1 hónapot várjál, aztán mehetsz.  
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Direkt sarkítom csak azért, hogy provokáljak, de alapvetően ez picit kevésnek 
tűnik egy valós felkészüléshez. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy nincs jelen a Külügyminisztérium vezetői 

szinten, és a parlamenti főosztályvezetőt mégsem kérdezhetem meg, hogy mit gondol 
erről, noha ő itt van velünk, szeretném köszönteni Horváth Attila urat, ezért csak a 
saját véleményemet tudom elmondani a kérdéssel, a felvetéssel kapcsolatban. A 
módosító javaslat ezzel a kérdéssel nem foglalkozik, képviselő úr. A módosító javaslat 
a kulturális és oktatási szakdiplomaták kiküldetésének rendjére vonatkozik. 

Ez pedig az általános felkészülési rendet szabályozza. Tehát ez azt jelenti, hogy 
egy, uszkve hat hónapig a kiküldetésre kerülő diplomata felmenthető a normális 
munkavégzése alól, és felszabadítható a felkészülésre. Tehát erre vonatkozik ez a 
javaslat. Azt gondolom, hogy több időt erre biztosítani… Nem nagyon várható el a 
Külügyminisztériumtól, hogy hat hónapnál több felkészülési időt biztosítson a 
kihelyezésre kerülő személy számára. Ha az általános rendszert vesszük figyelembe, 
az valószínűsíthető, hogy az adott területen dolgozott már az adott diplomata és erre 
az esetre elegendő az egy hónap. Az egy hónap egy minimális időként van 
meghatározva. 

Tehát erre az általános felkészülésre és az ezzel összefüggő munkajogi 
szabályozásra vonatkozik ez a javaslat, nem pedig arra a helyzetre, amiről Mesterházy 
Attila beszél, hogy van egy ejtőernyős, és egy ejtőernyőst egy hónap alatt kellene 
felkészíteni a diplomáciának a teljes spektrumából, legalábbis az én értelmezésem 
szerint nem erről van szó. De hadd hangsúlyozzam, képviselő úr, hogy itt nem erre 
irányul ez a módosító javaslat. Tehát, ha kívánunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, akkor 
egy módosító javaslat keretében könnyebben tudnánk ezzel foglalkozni, mint így most 
módosító javaslat hiányában. Ez a módosító javaslat kifejezetten a kulturális és az 
oktatási tárca bevonására irányulna, és tekintettel arra, hogy ezt bizottsági módosító 
javaslatként nyújtanánk be, ezért kerül sor most ennek az elkülönített megvitatására.  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Csak egy mondatot. Meglepő módon olvasni 

még én is tudok. Tehát azt el tudtam olvasni, hogy miről szól a módosító, csak mivel 
bizottsági módosító, úgy az ellenzéki képviselők nem kötelezően kell hogy bevonásra 
kerüljenek, ezért ez az első alkalom, hogy ezt a problémát a bizottságban tudom 
exponálni. Ettől függetlenül értem a módosító többi részét, és azt támogathatónak is 
tartom. Egy másik problémára akartam felhívni a figyelmet ennek apropóján, pusztán 
ez volt a szándék. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? Akkor felteszem szavazásra a módosító 

javaslatot. Ki támogatja, hogy ezt a bizottsági módosító javaslatot a Külügyi bizottság 
benyújtsa? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodik? Két tartózkodással és 9 igennel a bizottság támogatja. (Vona Gábor 
távozik a teremből.) 

Tisztelt Bizottság! A részletes vitát lezárom. A bizottsági módosító javaslat 
elfogadásáról kell most döntenünk. Ez magában foglalja a támogatott képviselői 
módosító javaslatokat, valamint a bizottság által megfogalmazott módosító szándékot 
is.  

Felteszem szavazásra. Ki támogatja a bizottsági módosító javaslat elfogadását? 
(Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodik? Két tartózkodással a bizottság elfogadta.  

Döntenünk kell a részletes vita második szakaszának lezárásáról is. Ki 
támogatja ezt? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  
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Döntenünk kell a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadásáról azzal, 
hogy a döntés felhatalmazás az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az 
Országgyűlésnek. Ezt ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Bizottsági előadó állítására is van módunk. Javasolnám Csenger-Zalán Zsolt 
alelnök urat. Más javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, felteszem 
szavazásra. Ki támogatja alelnök urat? (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. 

Kisebbségi előadót akarnak-e állítani a képviselőtársaim? (Mesterházy Attila 
jelzésére:) Demeter Márta. Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez is 
egyhangú. (Mesterházy Attila: Egy észrevételem lehet, elnök úr?) Igen.  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Szeretném jelezni a parlamenti titkárságnak 

meg a Külügyminisztériumnak, hogy elfogadhatatlan, hogy módosító javaslatok 
tárgyalásakor a Külügyminisztérium nincsen jelen, ezért nem tudhatjuk azt, hogy mi 
a Külügyminisztérium álláspontja ezekről a kérdésekről. Csak a jegyzőkönyv számára 
mondanám azt, hogy jó lenne, ha ilyen még egyszer nem fordulna elő. Ez példátlan 
egyébként. Tehát nem hallottam olyan bizottsági ülésről, ahol a Külügyminisztérium 
vagy az éppen érintett minisztérium nem képviselteti magát semmilyen szinten sem. 
Ha nekünk van erre időnk itt, a parlamentben, akkor a Külügyminisztériumnak is 
legyen rá. Ez nem a bizottságot minősíti, bocsánat, hogy így mondom, hanem a 
Külügyminisztériumot. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Főosztályvezető urat kérjük, hogy notifikálja ezt a megjegyzést.  
Tisztelt Bizottság! Mielőtt rátérünk a második napirendi pontunkra, egy rövid 

szünetet fogunk tartani. Mielőtt ezt a szünetet megnyitnám, engedje meg a bizottság, 
hogy legyen két rövid hirdetésem. Az egyik, hogy 14-én fogadjuk a bolgár külügyi 
bizottság hattagú delegációját, amit Grozdanova asszony, a külügyi bizottság elnöke 
fog vezetni, öt képviselőkollégájával együtt jön. Ebéden is vendégül látjuk a bolgár 
külügyi bizottságot. Egyelőre csak két bizottsági tag jelentkezett erre a tárgyalásra, 
illetőleg az ebédre. Szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy ezen az április 14-én, 
ha egy mód van rá, legalább hasonló létszámban képviseltessük magunkat, mint 
amennyien a vendégeink lesznek. Tehát 14-én, és kérném a képviselőket, hogy a 
titkárságnak jelezzék, amennyiben készek erre.  

Van egy másik bejelentenivalóm is. Módosítanunk kellett az amerikai 
nagykövet asszonnyal való találkozó időpontját. Erre május 5-én fog sor kerülni, ezt 
már most beírhatják a képviselőtársaim a naptárukba. Tehát Colleen Bell amerikai 
nagykövet lesz a Külügyi bizottság ülésének a vendége május 5-én délelőtt. A 
helyszínt meg a pontos időpontot e-mailben fogom jelezni a képviselők számára.  

Pár perc technikai szünet, amíg megérkezik a parlamenti közgyűlés elnöke. 
Köszönöm a figyelmet.  

 (Szünet: 9.48 - 10.11) 
 

Magyarország és az Európa Tanács  

Az elnök bevezetője 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Rátérünk a 2. napirendi pontunkra, az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnökével való találkozóra. 

Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Itt most 
nemcsak vendégek vannak, hanem a Külügyi bizottság tagjai is.  

Elnök úr megválasztása januárban történt, nagyon friss a megválasztása, és 
köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Itt szeretném aláhúzni, hogy ez az 
első bilaterális látogatása az elnök úrnak. Tehát az elnök úr első bilaterális látogatása 
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Magyarországra irányul. Köszönjük szépen, elnök úr, hogy minket választott, és 
engedje meg, hogy átadjam a szót. Abban az eljárásrendben állapodtunk meg, hogy az 
elnök úr röviden elmondja az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével 
összefüggésben azokat a legfőbb prioritásokat, amelyeket fontosnak gondol, és ezt 
követően hozzászólásokra, illetőleg kérdések megválaszolására nyílik lehetőség. Elnök 
úr, parancsoljon, öné a szó.  

Pedro Agramunt előadása 

PEDRO AGRAMUNT, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöke: 
Kedves Kollégák! Szeretném megköszönni a magyar parlamentnek, hogy meghívott 
engem egy magyarországi látogatásra. A parlamenti képviselők, önök, jól ismerik az 
Európa Tanácsot. Páneurópai szervezet vagyunk, ami 47 tagállamot tömörít. A 
Parlamenti Közgyűlésen 324 parlamenti képviselő foglal helyet, és ezek a képviselők, 
a különböző tagállamok eltérő politikai családokat képviselnek, azonban 
mindannyian egy ügyért dolgozunk, és tiszteletben tartjuk egymás nézeteit és 
érdeklődési területeit, és mindannyian elköteleztük magunkat az Európa Tanács 
ideáljai, értékei és normái mellett, melyek: a demokrácia, az emberi jogok és a 
jogállamiság.  

Rögtön az elején engedjék meg, hogy megköszönjem a magyar delegációnak és 
a magyar delegáció elnökének azt az aktív hozzájárulást, amit a Parlamenti Közgyűlés 
munkájához tettek. Az elmúlt néhány évben volt néhány lendületes megbeszélés a 
közgyűlésben a magyarországi helyzettel kapcsolatban, illetve az itt kialakult 
legutóbbi fejleményekkel kapcsolatban. Azt azonban hozzá kell tennem, hogy sikerült 
megőriznünk az együttműködésünket és a pozitív légkört, nagyon jó eredmény. A 
múlt évben megvizsgálta a Parlamenti Közgyűlés a Magyarországgal kapcsolatos 
jelentést, és elismerte az előrehaladást, miközben maradtak még vitás kérdések.  

Mára azonban eljutottunk odáig, hogy minden speciális vizsgálatot lezártunk 
Magyarországgal kapcsolatban, és mostantól az együttműködésnek kell átvennie a 
szót, ez pedig legyen professzionális és szakértői jellegű annak érdekében, hogy a 
magyar parlament is meríthessen az Európa Tanács szakértelmének legjavából. 

Most azért vagyok itt, hogy megvitassuk, milyen konkrét lépéseket tehetünk 
együtt. Most pedig engedjék meg, hogy rámutassak 3 kérdésre, amelyek a PKGY és 
természetesen egyben az én politikai prioritásaimat is képviselik, ahogy itt elnök úr 
korábban hangsúlyozta.  

Ez a három a következő: a migráció és a menekültkérdés; a második a 
radikalizáció, a szélsőségesség és a terrorizmussal szembeni fellépés; a harmadik 
prioritás pedig a megbékélés előmozdítása Európában és az úgynevezett befagyott 
konfliktusok kérdésével való foglalkozás.  

Először is hadd szóljak a migrációról és a menekültválságról! Ezek igazi 
páneurópai kérdések, amelyek egész Európára kihatással vannak. Korábban soha 
nem látott válsággal kell most szembenéznünk, tulajdonképpen a II. világháború óta 
ez a legnagyobb menekültválság, amit meg kell tapasztalni. Fel kell vállalnunk ilyen 
körülmények között a felelősségünket, és bátor lépéseket kell tennünk.  

Európai szolidaritásra van szükség. A szolidaritásnak pedig azon értékek és 
normák körül kell megvalósulnia, amelyeket mindannyian elfogadunk. Például 
minden egyes személynek, aki Európába érkezik, élveznie kell ugyanazokat az emberi 
jogokat, mint amelyek mindenki másnak kijárnak.  

Az Európa Tanács jogilag kötelező normákat fogalmazott meg - tette ezt az 
emberi jogok európai egyezményében -, és ezenkívül forrásként kezelhető a 
strasbourgi bíróság esetjoga is. A feladatunk azonban az, hogy biztosítsuk, hogy 
ezeket a normákat valóban megvalósítsák. A tagállamaink számára lehetővé kell 
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tennünk azt, hogy megkapják a támogatást és a szakértelmet, amire szükségük van. 
Így például a főtitkár nemrégiben egy különleges képviselőt nevezett ki a migráció és 
a menekültügy kérdésében. Ennek a személynek a neve Thomas Bocek, és szeretném 
a magyar parlamentet is arra buzdítani, hogy vegye ki a részét az itt fellelhető 
szaktudásból és tanácsadási lehetőségből. 

Szolidaritásra van szükség, mert lehetetlen például elfogadni azt, hogy egy-egy 
ország az európai uniós alapokból származó pénzeket örömmel fogadja, miközben 
visszautasítja azt, hogy szolidáris legyen a többi európai országgal akkor, amikor a 
menekültválságból adódó feladatot kell felvállalni. Ugyanakkor az EU és Törökország 
közötti legutóbbi csúcstalálkozó bizonyos pozitív fejleményeket hozott, jogilag legális 
és egyben biztonságos kereteket határoztak meg a menekültek számára, illetve a 
menedékkérők számára, és reméljük, hogy a garanciák alapján bízhatunk abban, hogy 
a mechanizmusok, amelyeket kialakítottak, megfelelnek majd az európai emberi 
jogok normáinak. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ez a válság nem fog megszűnni csak 
akkor, ha átfogó módon a kiváltó okokat tudjuk megszüntetni. Kollektív lépésekre van 
szükség ennek érdekében, mert fel kell vennünk a harcot a szélesebb migrációs 
jelenségekkel szemben is. Erre izolációban, elszigeteltségben nem vagyunk 
alkalmasak. Egyetlen ország sem képes megbirkózni a válsággal egyedül. Nemzetközi 
együttműködésre és multilaterális mechanizmusokra van szükség a megoldások 
közös megtalálása érdekében.  

Az Európa Tanács és a mi Parlamenti Közgyűlésünk és egyébként az Európai 
Unió is alkalmas nemzetközi fórumok arra, hogy ezzel a kihívással megbirkózzanak. 
Mindenki persze a saját kompetenciáin belül kell hogy lépéseket tegyen, a döntéseket 
azonban, amelyeket meghoznak, és az együtt elfogadott normákat tiszteletben kell 
tartani, és ezek mentén kell a cselekedeteket végrehajtani.  

Most pedig a második kérdés: a radikalizációval, a szélsőségességgel és a 
terrorizmussal szembeni harc. Demokratikus és nyitott társadalmak vagyunk, és 
tisztában kell lennünk azzal, ha a biztonságunkat, stabilitásunkat és intézményeinket 
veszélyek fenyegetik. Meg kell tudni védeni saját magunkat, kötelezettségünk van 
arra, hogy megvédjük magunkat a terrorizmussal szemben, de ezenkívül oktatási, 
nevelési szerepünk is van, és ezeknek a hangoknak hangosabban kell szólniuk, mint a 
demagóg kijelentéseknek. 

A megbélyegzést és az általános kijelentéseket nem fogadhatjuk el, hiszen ezek 
nagyon sok esetben egész népcsoportokat tesznek felelőssé konkrét személyek 
bűneiért. Minden európainak teljes életet kell tudnia élni mindennap anélkül, hogy a 
szabadságjogaikat korlátoznák a terrorizmus veszélyére, illetve a konfliktusokra 
hivatkozva. Tehát a társadalmainkat befogadóbbá, integráltabbá, toleránsabbá és 
ezáltal biztonságosabbá kell tennünk. Az a célom, hogy a félelem nélküli szabadság 
nyilatkozata, ez a gondolat legyen az egyik legfontosabb fókusza a saját elnökségem 
időszaka alatt a PKGY munkájának. Még arra is gondoltam, hogy egy parlamenti 
közgyűlési kampányt kellene indítani ezzel kapcsolatban, és nagy örömmel fogadnám 
az önök gondolatait azzal kapcsolatban, hogy konkrétan milyen lépéseket lehetne 
tenni.  

Most pedig a harmadik téma, az európai megbékélés, konkrétan az ukrán 
konfliktus megoldásának keresése, illetve a befagyott konfliktusok megoldása. 
Egészen világos, hogy idetartozik a legutóbbi válság is a Hegyi-Karabah területen. A 
megbékélés folyamata Európában 1989-ben kezdődött, de repedések jelentek meg 
ebben az építményben az elmúlt néhány évben. A kelet-ukrajnai helyzet továbbra is 
igencsak gyúlékony. A minszki megállapodások ellenére a tartós tűzszünetet még nem 
sikerült elérni. Nagyon komoly, az emberi jogokkal ellentétes lépéseket tettek 
mindkét oldalon. A politikai instabilitás, a hiteles reformok hiánya, a gazdasági 
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nehézségek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ukrán lakosság egyre 
kiábrándultabb. Ilyen körülmények között az instabilitás valószínűsége rendkívül 
magas. Támogatnunk kell Ukrajnát, és a hatóságokat a reformok útján, miközben 
meg kell tudni védeniük saját területi integritásukat. A befagyott konfliktusok, 
amelyek a Szovjetunió összeomlása után jelentek meg, veszélyt, fenyegetést 
jelentenek Európa biztonságára és stabilitására, és aláássák a megbékélés folyamatát. 
Ezenkívül azok a területek, ahol szintén befagyott konfliktusok érvényesülnek, de 
ezzel párhuzamosan el nem ismert hatóságok kontrollja alatt állnak, nos, ezek 
úgynevezett szürkezónákat képviselnek az Európa Tanács normáinak és monitoring 
mechanizmusainak a szempontjából, és ez elfogadhatatlan, hiszen minden 
európainak, függetlenül attól, hogy melyik országban él, élveznie kell az európai 
emberi jogok egyezményében lefektetett jogokat.  

A befagyott konfliktusokkal érintett országok között találhatjuk 
Örményországot, Azerbajdzsánt, Georgiát és a Moldovai Köztársaságot és 
természetesen Oroszországot, amely egy igen komoly játékos Európában. Ezek mind 
az Európa Tanács tagállamai. Ezekből az országokból delegációk dolgoznak a PKGY-
ben. Azt gondolom, hogy nagyon jó fórumot képviselnek a dialógus számára és annak 
érdekében, hogy bizalom épülhessen ki a politikusok között. Ebben a tekintetben is 
szeretnék az önök segítségére és tanácsára támaszkodni majd.  

Az ukrajnai konfliktusnak igen széles körű kihatásai vannak, de nemcsak a két 
érintett ország számára, hanem egész Európa számára. Meg kell állítani ezt a 
konfliktust, és Európának őszinte megbékélésre van szüksége, hiszen az ilyenfajta 
konfrontáció ellentétes a közös európai érdekeinkkel. Az Orosz Föderációnak pedig 
kulcsszerepe van ennek a folyamatnak a végrehajtásában, és tiszteletet kell mutatnia 
azon értékek és normák iránt, amelyekben mi mindannyian megegyeztünk. 
Ugyanakkor nekünk is fel kell vállalnunk a felelősséget. Készen állunk a dialógusra és 
arra, hogy közösen keressük meg a megoldásokat.  

Ahogy önök nagyon jól tudják, 2014-ben és 2015-ben a parlamenti közgyűlés 
bizonyos szankciókat fogadott el az orosz delegációval szemben, reakcióként arra az 
illegális lépésre, amelynek értelmében Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, és 
részben arra is, hogy Oroszország bebizonyíthatóan részt vesz a konfliktusban Kelet-
Ukrajnában. Ezeknek a szankcióknak az eredményeképpen az orosz delegáció 
felfüggesztette együttműködését a PKGY-ban, 2016-ban pedig az orosz parlament úgy 
döntött, hogy nem küld delegációt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe. 
Mindezek ellenére határozottan hiszem, hogy fontos fenntartani a dialógust 
Oroszországgal, és a Parlamenti Közgyűlés alkalmatos fórum az ilyen dialógus 
számára. Bizonyos lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az orosz parlamenti 
képviselőikkel a kapcsolatainkat újraélezzük, méghozzá tesszük ezt egy 
interparlamentáris tevékenységsorozat keretében, és tesszük ezt neutrális, semleges 
fórumokon is. Tehát voltak konkrét kapcsolatok a Parlamenti Közgyűlés tagjaival, 
többek között a frakcióvezetőkkel, illetve az orosz parlamenti képviselővel, tehát a két 
fél között. Én magam azon gondolkodom, hogy el fogok menni arra az eseményre, 
amelyet 2016. május 19-20-ig tartanak meg Szentpéterváron. Ez egy 
interparlamentáris közgyűlése lesz a FÁK országainak. Azt gondolom, hogy ez egy 
alkalmas fórum lesz arra, hogy kicsit közelebbi kapcsolatot alakítsunk ki újra az orosz 
parlament vezetésével, és kialakítsunk egy párbeszédet, aminek keretében 
remélhetjük, hogy az álláspontjaink közelednek majd egymáshoz. 

Kedves Kollégáim! Nagyon örülök annak, hogy mindezt elmondhattam. 
Köszönöm a figyelmüket, és most örömmel várom a kérdéseiket.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Ahogy említettem, az 
Európa Tanács delegációja is jelen van a mostani bizottsági ülésünkön. 
Magyarországnak hét állandó tagja van a Parlamenti Közgyűlésben és hét póttagja. 
Tizennégyen rendszeresen részt veszünk az Európa Tanács munkájában. Ez évente 
egy hónapot jelent minimum, négyszer egy hetet töltünk Strasbourgban, és most 
januártól, miután megválasztottak az elnök úr helyettesének, most a Parlamenti 
Közgyűlés alelnökeként is tudom, tudjuk segíteni az ön munkáját, amit szeretnénk 
elnök úrnak felajánlani az elkövetkezendő kétéves mandátuma idején, hogy sikeresen 
tudja kitölteni mandátumát.  

Magyarország Közép-Európából az első ország volt, amely 1990 novemberében 
csatlakozott az Európa Tanácshoz. Mi 26 éves múltra tekintünk vissza, ami az 
együttműködésünket illeti, és azt kell mondanom, hogy az Európa Tanácsot mind a 
mai napig egy kiemelkedő figyelem övezi a magyar politikában, és bízunk abban, hogy 
az Európa Tanács képes arra, hogy megújuljon. Az Európa Tanács jelentősége 
nemcsak a Parlamenti Közgyűlésben rejlik. Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
Miniszteri Bizottság nagyon fontos szereplője a nemzetközi politikának. Hasonlóan 
fontosnak tartjuk a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa működését, és 
kiemelkedő figyelem övezi az Európai Emberi Jogi Bíróság tevékenységét. Mind a 
négy főszerve az Európa Tanácsnak tehát Magyarországon népszerűségnek örvend. 
De nem feledkeznék el a Velencei Bizottságról sem, amely egy szakértői tanácsadó 
szervezet, összeurópai szinten egyedülálló funkciókat tölt be, amelyeket igazolt az idő.  

Illetőleg a kiemelkedő konvenciókat, különösen az emberi jogok területén és az 
ehhez kapcsolódó monitoringstruktúrákat is szeretnénk aláhúzni. Itt nálunk 
különösen a kisebbségi keretegyezmény és annak a tanácsadó testülete, illetőleg a 
nyelvi charta és annak a szakértői testülete élvez kiemelt figyelmet. 

Tisztelt Elnök Úr! Az elkövetkezendő időszakban a 47 országot számláló 
Európa Tanács és a 28 tagúvá bővült Európai Unió közötti együttműködés, úgy 
gondolom, kiemelkedően fontos kérdés, hogyan tudja az emberi jogi normák és a 
demokrácia érvényesítése területén ez a két szervezet kiegészíteni egymást. Mi úgy 
látjuk, hogy az Európa Tanács emberi jogi mechanizmusai erősebbek, mint az 
Európai Unió mechanizmusai. 

Tehát azokat a normákat, amelyeket az Európa Tanács kidolgozott, úgy látjuk, 
hogy fontos lenne beépíteni az Európai Unió működésébe, és fontosnak tartjuk elnök 
úr, azt, hogy rá tudjuk kényszeríteni, rá tudjuk szorítani az Európai Uniót arra, hogy 
csatlakozzon az Európa Tanácsnak az egészen egyedülállóan fontos emberi jogi és 
kisebbségvédelmi mechanizmusaihoz. 

Ebben a folyamatban pedig úgy gondolom, hogy az a tény, hogy most Juncker 
úr, a Bizottság elnöke látogatást fog tenni a közgyűlés következő, áprilisi ülésén, jó 
alkalom lesz arra, hogy emlékeztessük az Európai Uniót, hogy az Európai Uniónak az 
emberi jogi normákra sokkal nagyobb figyelmet kell fektetnie, és tanulnia kell az 
Európa Tanács mechanizmusaiból és mechanizmusaitól; és meg kell kezdeni a 
csatlakozási folyamatot, ami azáltal, hogy a lisszaboni szerződés eredményeképpen 
jogi személyiséget szerzett az Európai Unió, taggá válhat, tud csatlakozni az Európa 
Tanács mechanizmusaihoz.  

Arra a két kérdésre térnék még ki, amit itt elnök úr említett, a migráció és 
terrorizmus kérdésével kapcsolatban. Tisztelt Elnök Úr! Úgy gondolom, nagyon nagy 
jelentősége van a migráció és a terrorizmus vonatkozásában a vallások közötti 
párbeszédnek. Az elmúlt időszakban ezt a kérdéskört az Európa Tanács nem 
utolsóként az európai szervezetek sorából, de valahogy magához kötötte, és egyre 
inkább azt látom, hogy az Európa Tanácsban van az a lehetőség, hogy a vallásközi 
párbeszédnek összeurópai szereplője, motorja tud lenni. És Európa számára is egyre 
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fontosabb kérdéssé válik, hogy keresztény gyökereit újra meg tudja-e találni, és egy 
ilyen párbeszéd, meggyőződésem szerint, magának Európának is jócskán a javára 
válna.  

Azt szeretném, elnök úr, kérdezni, hogy a vallásközi párbeszéd területén 
milyen lehetőségeket lát, milyen kezdeményezésekkel kíván élni; különösen az iszlám 
vonatkozásában hogyan látja annak lehetőségét, hogy a radikális iszlámot a 
párbeszédre képes, józan, mérsékelt iszlámnak a megerősítésével sikerüljön 
ellensúlyozni.  

Hiszen a mérsékelt iszlám az, amely nyitott a párbeszédre. Meggyőződésem 
szerint a világ meghatározó iszlám tényezői inkább a mérsékelt, mintsem az extrém, 
radikális iszlám elkötelezettjei. Az Európa Tanács milyen szerepet tud játszani ennek 
a küzdelemnek, adott esetben az iszlámon belüli belső küzdelemnek a sikerre 
vitelében?  

A másik kérdés pedig a befagyott konfliktusokhoz és a megbékéléshez - ahogy a 
reconciliation fogalmat is használta elnök úr - kötődne. Úgy gondolom, hogy a 
befagyott konfliktusok megoldásának a legfőbb eszköze a nemzetiségi kisebbségi 
autonómia intézményének megerősítése. Nekünk is vannak befagyott konfliktusaink, 
még ha ezt a szót a diplomácia nem így szokta alkalmazni, például a magyar-román 
viszonyra. De az a helyzet, amely itt évtizedek óta fennáll a magyar-román 
kapcsolatokban, hogy nem tudunk előrehaladni az erdélyi magyarság jogainak 
érvényesítése területén, olyan kérdés, amely érinti a megbékélési folyamatot. 
Szeretném fölhívni a figyelmet ugyanakkor arra, hogy magyar-szerb viszonylatban 
egy ilyen megbékélésnek, egy ilyen rekonciliációs folyamatnak az elmúlt években a 
tanúi lehettünk. És ennek a tapasztalatait, úgy gondolom, lehet alkalmazni a többi 
szomszédsági viszonylatban is és összeurópai viszonylatban is. 

Mégis, elnök úr, a kérdésem, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, arra 
vonatkozik, hogy az autonómia mint a befagyott konfliktusok rendezésének 
intézményes eszköze, milyen szerepet tölt be a Parlamenti Közgyűlés 
gondolkodásában, és milyen módon tudjuk elősegíteni, hogy az autonómia nagyobb 
elfogadottságot kapjon azoknak az országoknak a részéről, akik egymásnak feszülnek, 
és nem tudják a kétoldalú konfliktusaikat föloldani. 

Tisztelt Bizottság! Most szeretném, ha mindenki elmondaná, aki szólni kíván, a 
véleményét, illetőleg a kérdéseit, és én ezt követően adnám vissza a szót elnök úrnak. 
Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. (Jelzésre:) Mesterházy Attila képviselő úr, 
utána várnám a jelentkezéseket. Írom.  

Kérdések, hozzászólások 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Hadd üdvözöljem 
én is elnök urat Magyarországon. Valóban örülünk neki, hogy az első ilyen bilaterális 
útja Magyarországra vezetett, és nagyon szépen köszönjük ezt a gesztust az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlése elnökének. 

Három kérdésem lenne. A kérdés rövid, a válasz egészen biztosan sokkal 
bonyolultabb. Az első ahhoz a két témához kötődik, amiről elnök úr is már beszélt. 
Hogyan látja a PKGY elnöke: az Európa Tanács tagországaiban az elmúlt években 
javult az emberi jogi helyzet - második kérdés a kisebbségek helyzete - vagy pedig 
romlott? Tehát magyarul több munkája lesz a következő években az Európa 
Tanácsnak, mint egyfajta, ezek fölött az értékek és vívmányok fölött őrködő szervnek, 
vagy most már könnyebb lesz menedzselni a következő két évben az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésének munkáját? Tehát az emberi jogok hogyan alakultak, és a 
kisebbségi jogok hogyan alakultak. Azt gondolom, hogy a másodikat sem nagyon kell 
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önnek magyarázni, a tapasztalat alapján is, mert egy olyan országból jön -
 Spanyolországból -, amely nagyon sok ilyen kérdéssel szembesül. 

A harmadik kérdés pedig az, hogy az utóbbi években azért többen 
megkérdőjelezték az Európa Tanács hatékonyságát, tehát hogy el tudja-e látni 
hatékonyan a feladatát, van-e értelme neki egyáltalán, vagy ez csak pusztán egy 
szócséplés, ami ott zajlik? Hogy látja elnök úr, hogy ez a hatékonyság, ezek a kritikák 
jogosak, nem jogosak, mennyire eredményes vagy mennyire tud eredményes lenni az 
Európa Tanács a mai nemzetközi kapcsolatrendszerben? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Hoffmann Rózsa képviselő asszony! 
 
DR. HOFFMANN RÓZSA (KDNP): Ismételten tisztelettel és szeretettel 

üdvözlöm és köszöntöm az ET PKGY elnökét Magyarországon, jól esik önt 
viszontlátni Budapesten. Azt remélem, hogy minél több magyar polgár nagyobb 
figyelemmel fog fordulni az ön látogatása után az Európa Tanács ügyei irányában.  

Jól emlékszem, amikor a kilencvenes évek első felében, miután Magyarország 
az Európa Tanács tagja lett, én még egyetemi oktató voltam, és tanár-
továbbképzéseken bevettem a programba az európai ismereteket. És bizony azok a 
kollégák, tanárok, igazgatók, akik a továbbképzésekre jártak, értetlenül figyeltek az 
európai uniós ismeretekre, rendszeresen összekeverték az Európai Uniót és az Európa 
Tanácsot, és hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az alapvető fogalmakkal 
tisztában legyenek. Azóta eltelt közel két évtized, az ismeretek javultak, de azt hiszem, 
hogy korántsem tartunk még ott, hogy a magyar állampolgárok tudatában ezek a 
nemzetközi intézmények, a tevékenységük és az eredményeik helyükre kerüljenek, 
bár sokat javult a helyzet.  

Feltételezem, hogy nincs ez másként más országokban sem. Az emberek életük 
élése során a napi problémáikkal többet foglalkoznak, viszont itt olyan nemzetközi 
szervezeteknek lettünk tagjai, amelyek Európa életének keretet adnak. Ezért azt 
szeretném kérdezni és egyben kérni is elnök úrtól, hogy van-e és milyen stratégiája 
arra nézve, hogy Európa polgáraihoz közelebb kerüljön az Európa Tanács, hogy az 
eredményeiről tudomást szerezzenek, elfogadják és támogassák. Ezt a mostani 
alkalmat, megismétlem, remélem, hogy felhasználhatjuk mindannyian arra is, hogy 
Magyarországon az Európa Tanács jobban megjelenjék.  

Előttem szóló képviselőtársam a hatékonyság problémáját feszegette. Én két 
éve vagyok az ET PKGY tagja, és fejet hajtok az előtt az óriási munka előtt, amelyet az 
elmúlt több mint két évtizedben az Európa Tanács elvégzett. Én magam is igyekszem 
követni és a tudásomat gyarapítani ezen a téren. Találkoztam olyan ügyekkel, 
amelyekben úgy látom, hogy nagyon hatékony volt az Európa Tanács, és más 
ügyekben, ahol kevésbé.  

Egy ilyen a kisebbségi jogok és a kisebbségi nyelvek helyezte. 1992-ben fogadta 
el az Európa Tanács a kisebbségi és regionális nyelvek kartáját. Jelenleg a 47 Európa 
tanácsi tagállam közül majdnem a fele még nem csatlakozott a kartához, és amelyek 
csatlakoztak, ratifikálták és aláírták, azt a kötelezettségüket, hogy háromévenként 
beszámoljanak arról, hogy a kisebbségi nyelvek helyzete milyen az adott országokban, 
nagyon eltérő ütemezéssel, színvonalon teljesítik. Ezért úgy kell látni ezt a kérdést, 
hogy ebben talán nem volt eléggé hatékony az Európa Tanács, jóllehet tudom, hogy 
jogi eszközök nem állnak rendelkezésére, de talán a kommunikáció, a téma állandó 
napirenden tartása, azokkal az országokkal való intenzívebb foglalkozás, párbeszéd, 
ahol problémákat észlelünk, talán segíthetne ezen a téren. Ez nemcsak nekünk, 
magyaroknak nagyon fontos kérdés, hanem Európa legtöbb országának, 
különbözőképpen viszonyulnak hozzá, és jól tudjuk, hogy az emberi jogok szerves 
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részét képviseli, mintegy megalapozza a saját nemzetiségi nyelvi identitásuk. Ahol 
elvész a nyelvi identitás vagy elvész az anyanyelv használatának a lehetősége, ott 
alapvetően sérülnek az emberi jogok, ezért tartjuk itt, Magyarországon nagyon fontos 
kérdésnek ezt, és foglalkozunk ezzel a témával.  

A kérdésem tehát arra irányul, hogy milyen eszközöket lát elnök úr a fontos 
témák monitoringozása területén, és azon a területen, hogy az elfogadott 
jelentésekben szereplő határozatok, döntések érvényre jussanak az egyes 
országokban. E téren lát-e arra lehetőséget, hogy a kettős mérce alkalmazása, amelyet 
néha sajnálattal kell tapasztalnunk a nemzetközi térségben, tehát hogy ez megszűnjék 
teljes mértékben az Európa Tanács döntéseiben, javaslataiban? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Elnök Úr! Bizonyára tudja, hogy Hoffmann Rózsa képviselő 

asszony a nyelvi jogokért felelős jelentés tevője most az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének, és hamarosan nyelvi jogokról készít egy jelentést a képviselő asszony. 
Bizonyára talán már a jövő év folyamán a közgyűlés is tudja majd vitatni ezt a 
jelentést. Szelényi Zsuzsa képviselő asszony! 

 
SZELÉNYI ZSUZSA (független): Nagy tisztelettel köszöntöm én is elnök urat. 

Én nem vagyok most az Európa Tanács-delegációnak tagja, de 1990-től kezdve négy 
évig az voltam, tehát az első magyar delegációban részt vettem, és utána elég hosszú 
ideig, 15 évig az Európa Tanács munkatársaként dolgoztam. Az Európa Tanácsban 
szerzett tapasztalataim az én politikai identitásomat alapvetően meghatározzák, és 
ezért külön örülök, hogy önt és a munkatársait itt köszönthetjük ma.  

Az Európa Tanács egy olyan jelentős és tágas nemzetközi szervezet, amely már 
közel hatvanéves, és ez alatt az idő alatt amellett, hogy eredeti értékeit megőrizte, 
számos profilátformálódáson kellett keresztülmennie ahhoz, hogy le tudja követni 
azokat a politikai változásokat, amelyek Európában végbementek a II. világháború 
óta. Mi elsősorban azt az időszakot látjuk át, ami 1990 óta zajlott, ami alapvetően a 
szervezet bővítéséről szólt, és utána pedig, amikor nagyon sok újabb tagországot az 
Európa Tanács fölvett, a konszolidációjáról, tehát az Európa Tanács alapvető 
értékeinek a konszolidációja zajlott.  

Azt látjuk, hogy most azért ezek nagyon nagy mértékben meg vannak 
kérdőjelezve Európán belül, a 47 tagország között jelentős politikai eltérések vannak, 
adott esetben az alapértékeket illetően is, és egy konfliktusokkal teli időszaknak 
vagyunk a tanúi, ami alapvetően ebben a régióban zajlik, amelyet az Európa Tanács 
lefed Oroszországgal és Törökországgal együtt is.  

Engem az érdekelne, hogy látja, hogy most ebben a helyzetben az alapvető 
mandátum tiszteletben tartása mellett mi lehet az Európa Tanácsnak a raison d’être 
az új időszakban, mi az, amit ez a szervezet most, amikor az elmúlt húsz évhez képest 
egy konfliktusos időszak van, igazán hozzá tud tenni ahhoz, hogy Európa egy 
viszonylag egységes értékrendszerű kontinens maradjon. Hogy látja, hogy az az 
emberjogi paradigma, amelyet az Európa Tanács hosszú idő óta képvisel, hogyan fog 
megbirkózni azzal az új biztonsági időszakkal vagy a biztonsági kockázatokat 
tartalmazó időszakkal, amiben most pillanatnyilag vagyunk, és pillanatnyilag nem 
tűnik úgy, hogy ez jelentősen javulna a közeljövőben? Gondolja-e vagy aggódik-e 
amiatt, hogy ez, mondjuk, az Európa Tanács alapidentitását is adott esetben 
megkérdőjelezheti? 

Nagyon érthető az a három prioritás, amelyről beszámolt.  
A politikai radikalizáció már legalább 10-15 éve az Európa Tanács napirendjén 

van. Én is sokat foglalkoztam vele még az Európa Tanács munkatársaként. Mit 
gondol, hol sikerült ebben valamilyen sikertörténetet létrehozni? Mi lehet az a legjobb 
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példa, legjobb gyakorlat, amelyet az Európa Tanács adott esetben ki tudott fejleszteni, 
és amit a mai esetben - csak meglátásom szerint a radikalizáció folytatódik vagy 
erősödik - hasznosítani lehet. 

A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy ebben a konfrontatív 
hangulatban, hogy így fogalmazzak, nemcsak országok között és mondjuk 
Oroszország és Európa között éleződik a konfliktus, hanem nagyon jelentős 
konfrontációk vannak országokon belül is. Magyarország is egy olyan ország, ahol a 
politikai diskurzus - amely az Európa Tanács egyik alapvető feladata meg lehetősége - 
nagyon le van redukálva, tehát ebben az országban politikai diskurzus alig folyik, és 
ez egy politikailag mélyen megosztott ország. Magyarország nem az egyetlen ilyen, 
hanem nagyon sok törésvonal van országokon belül is. Mit gondol, van-e ezzel az 
Európa Tanácsnak tennivalója, hogy a politikai diskurzust, mint a problémamegoldás 
eszközét hogy lehet úgy professzionalizálni, továbbfejleszteni, ennek nagyobb hangot 
adni vagy bármiféle módon ezt mint pozitív értéket felmutatni? - Mert az én 
tapasztalatom az, hogy egyre szűkebb a tere ennek a diskurzusnak. Köszönöm szépen. 
Kíváncsian várom a válaszát.  

 
ELNÖK: Demeter Márta képviselő asszony! 
 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen. Én is nagy tisztelettel 

köszöntöm elnök urat Magyarországon, és nagyon örülök, hogy ilyen módon 
találkozhatunk. Köszönöm szépen, amit előadásában is kifejtett. Mélységesen 
egyetértek azokkal a prioritásokkal, amiket említett. 

Ukrajna kérdését külön kiemelném, hiszen látjuk azt, hogy a nemzetközi 
biztonságpolitikai események némiképp mintha háttérbe szorították volna ezt a 
kérdést, de nagyon örülök annak, hogy külön figyelmet szentel maga az Európa 
Tanács is, hogy ez ne történhessen meg, hiszen folyamatosan szükséges, napjainkban 
is deklaráljuk - hiszen a konfliktusok sajnos élőek Ukrajnában -, hogy elfogadhatatlan 
az az orosz agresszió, ami történt, és természetes, hogy Ukrajna lakossága érdekében 
szükséges minden lehető diplomáciai tanácsadói segítséget megadni ahhoz, hogy 
minél előbb rendeződhessen ez a konfliktus és tényleg ne váljon évtizedekre befagyott 
konfliktussá. Természetesen beleértem a Minszk II. betartását is, ami azt gondolom, 
rendkívül nehéz feladat és kihívásokkal teli dolog szintén.  

Említette elnök úr a radikalizáció és a szélsőséges eszmék terjedésének 
problémáját, ami, ahogy a képviselő asszony is kifejtette, nagyon régóta napirenden 
szerepel prioritásként. Azt gondolom, hogy ennek a szociális vonzataival, szociális 
alapjaival mindenféleképpen szükséges, hogy mind az Európa Tanács, mind pedig 
szűkebben az Európai Unió is foglalkozzon, hiszen látjuk azt, hogy a fiatalok egyre 
könnyebben válnak radikális, ne adj’ isten szélsőséges eszmék áldozatává. Kevéssé 
látnak perspektívát a jövőjükkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ennek vannak 
nagyon komoly szociális okai is. 

Engedje meg, hogy kitérjek röviden a kérdésekre pontosan ezzel kapcsolatban. 
Mivel Magyarországon vagyunk, ezért természetszerűleg két, Magyarországot érintő 
kérdést szeretnék föltenni. Az egyik a lakhatáshoz való jog kérdése, ami rendkívül 
fontos elem az Európa Tanácsban is, és monitorozás is folyt Magyarországgal 
kapcsolatban is ebben a témában. A másik pedig az isztambuli egyezmény 
hatékonyságának és magyarországi ratifikációjának kérdése lenne. 

Visszatérve a lakhatás kérdésére, már 2014-ben és ezt követően egy 2015-ös 
jelentésben is többször deklarálta az Európa Tanács azt, hogy nem elfogadható a 
hajléktalanságnak a kriminalizációja Magyarországon. Nagyon rossz állapotú az a 
fajta ellátórendszer, infrastruktúra, ami azt szolgálná, hogy csökkentésre kerüljön a 
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hajléktalanság mértéke az országban, és ezek a menhelyek, rendszerek nem tudják az 
emberi méltóságot garantálni.  

A hatóságok emellett nem fordítanak elegendő forrást a helyzet kezelésére, és 
természetszerűleg szükség lenne egy átfogó nemzeti szociális lakhatási stratégia 
kialakítására, aminek azt gondolom, ezek a menhelyek, átmeneti szállások csupán 
egyetlen elemét képezik, és emellett még nagyon sok teendő lenne.  

Ehhez képest ezt leginkább a 2014-es összefoglalóból emeltem ki. 2015-ben 
pedig szintén deklarálta azt a szociális, jogi bizottság friss jelentése, hogy nem történt 
előrelépés ezekben a kérdésekben Magyarországon. Szeretném erről kérdezni, hogy 
hogyan látja ezzel kapcsolatban a jövőt, mik lehetnek még azok a teendők, amik - azt 
gondolom, és tényleg igyekszem pártpolitika-mentesen ezt megfogalmazni; amikor 
mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ezek a jogok megfelelően érvényesüljenek az 
országban, természetesen ezáltal az Európa Tanácsban is.  

A másik kérdés az isztambuli egyezmény. Nagyon régóta küzdünk 
Magyarországon azzal, hogy még nem történt meg ennek a ratifikálása. Úgy tudom, 
hogy az Európa Tanácsnak külön kampánya is van erre a témára, és nem is 
ecsetelném hosszan, hogy mi miatt lenne ez rendkívül fontos. De az egész biztos, hogy 
azon túl természetesen, hogy nők, gyermekek, családok életéről beszélünk, emellett 
nagyon fontos, hogy a hatóságok, bíróságok, maga a teljes szervezetrendszer is olyan 
fejlődésen, tanácsadáson, képzésen mehessen át támogatásokkal egybekötve, ami 
biztosítja azt, hogy ne sérüljenek az emberi méltósághoz való jogok. Köszönöm 
szépen a válaszát előre is.  

 
ELNÖK: Csenger-Zalán alelnök úr! 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Én magam is szeretném önt köszönteni itt, magyarföldön, 
illetve itt, a magyar Parlament épületében, hiszen Strasbourgban, az ottani 
Parlamentben már sokszor volt alkalmunk találkozni, de most először van alkalom 
arra, hogy itt köszönthessük önt, a magyar Parlamentben. Abban a magyar 
Parlamentben, ahol azt hiszem, bőven vannak politikai diskurzusok.  

Utalnék itt arra, hogy Szelényi Zsuzsa képviselő asszony ezt itt hiányolta 
Magyarországról, és Demeter Márta képviselőtársam hozzászólása is azt mutatja, 
hogy igenis vannak politikai diskurzusok, és ez így helyes, hiszen a problémákat meg 
kell beszélni, akkor lehet egyáltalán elindulni a megoldás irányába vagy a megoldás 
reményében politizálni, ha ez a diskurzus megvan.  

Ugyanakkor és akkor itt térünk át az Európa Tanács, az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésének munkájára. Azt gondolom, ott is szükség van a politikai 
diskurzusra és mindahhoz a 3 nagy fő problémacsoporthoz, amit elnök úr itt 
megnevezett, nevezetesen a migráció, a terrorizmus és a befagyott konfliktusok 
kapcsán való újraértékelésbe, megbékélésbe, azt hiszem, elengedhetetlenül fontos 
mindhárom problémakörben az orosz delegáció ismételt bevonása ebbe a 
diskurzusba. 

Azt gondolom, hogy úgy nagyon nehéz lesz mindhárom problémát a siker 
reményében tárgyalni, ha ebből az orosz delegáció részben ki van zárva, részben saját 
magát kizárta. Az lenne a kérdésem, elnök úr, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy az 
orosz delegáció visszatérhessen. Én magam egyébként az EBESZ-delegációnak is 
tagja vagyok és mint tudja, az EBESZ helsinki Parlamenti Közgyűlésén téma volt 
Oroszország, és ott a közgyűlés résztvevői tulajdonképpen kiálltak amellett, hogy 
igenis Oroszországot be kell engedni, nem lehet vízumrestrikciókkal őket megfosztani 
attól, hogy részt vegyenek a munkában, mert igenis ott kell lenniük. Diskurzus, 
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politikai tárgyalások nélkül semmilyen esély nincs arra, hogy ezeket a nagyon súlyos 
problémákat megoldjuk.  

A tömeges migráció kérdésében az van, hogy többé-kevésbé a balkáni útvonal 
lezárul. Óhatatlanul felmerül annak a lehetősége - és ezt látjuk is -, hogy akár a 
Kaukázuson keresztül, akár Ukrajnán keresztül és akár Oroszországon keresztül 
újabb útvonalak nyíljanak. Tehát Európának mindenképpen eminenciális érdeke az, 
hogy a migráció, egyáltalán a menekültkérdés mindenképpen egy jogilag rendezett, 
kezelt mederben zajlódjék. Ahhoz, hogy a migráció és a terrorizmus alapvető okait 
valahogy kezelni tudjuk, azt hiszem, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy az 
Egyesült Államok, Európa és Oroszország bevonása is szükséges, és ugyanez igaz a 
terrorizmusra.  

Tehát a kérdésem az lenne, hogy mekkora esélyt lát arra elnök úr, hogy az 
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén belül azt a fajta hangulatot, amely, talán 
nyugodtan kijelenthetem még ennek a felvetését is, hogy esetleg az orosz delegáció 
jöjjön vissza és a párbeszéd és a politikai diskurzus irányába induljunk el, egyelőre én 
ma még ennek a felvetését is nehézkesnek látom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: (A képviselő angol 

nyelven mondja el hozzászólását.) Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm az elnök urat a 
magyar parlamentben. Nagyon nagyszerű ez a lehetőség mint a delegáció egy 
tagjának, amely delegáció rendszeresen részt vesz a strasbourgi plenáris üléseken is. 
Nagyon nagy örömmel hallottam, hallgattam az ön prioritásait, és örülök annak, hogy 
bemutatta ezeket a prioritásokat, amelyeket az Európa Tanács a napirendjére felvett. 

Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekre mutattak rá. Azokra a 
kérdésekre, amelyekre jelenleg minden európai nemzetnek választ kell találnia, 
ezekkel konfrontálódik minden egyes nemzet ma Európában. Igen színes és komplex 
régió vagyunk, és tapasztalhatjuk, hogy mennyire nehéz egységes álláspontot 
kialakítani bármilyen kérdésben. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az Európa 
Tanács az elmúlt hatvan évben igencsak értékes platformjaként funkcionált a 
párbeszédnek. Az a tény, hogy a háború utáni időszakban több mint hat évtizeden 
keresztül béke honolt, legalábbis relatív béke, ez a tény önmagában egy nagy 
eredmény, és részben köszönhető azoknak az intézményeknek és szervezeteknek, 
amelyek efölött bábáskodtak, és amelyek működnek, és ezek között igen fontos 
szerepet tölt be az Európa Tanács.  

Ami a prioritásait illeti, tisztelt elnök úr, kollégáim közül már többen érintették 
ezt a témát. Én is azt mondanám, azt hiszem, már a bevezető megjegyzéseiből is 
kiderült, hogy a legnagyobb értéke Európának a széles és nagyon befogadó dialógus, 
aminek létrejött a kerete. Csenger-Zalán képviselőkollégám jól rámutatott arra, hogy 
szinte lehetetlen hosszú távú megoldást találni arra a három prioritásra, amelyeket 
bemutatott, amennyiben ez a dialógus tényleg nem mindenkit foglal magában.  

Tehát az első kérdésem a következő. Először is nagyra értékelem az 
erőfeszítéseit, amelyekről szót ejtett a bevezető beszédében, és amelynek értelmében 
vissza kívánják hívni Oroszországot, és szeretnék elérni, hogy a politikai dialógus 
folytatódjon. Nos tehát az első kérdésem ezek fényében az, hogy milyen lehetőségek 
vannak arra, hogy Oroszországot újra meghívjuk az asztalhoz, mert szinte lehetetlen a 
migrációról, a terrorizmusellenes harcról és az európai megbékélésről vagy akár csak 
a befagyott konfliktusok megoldásáról beszélni Oroszország bevonása nélkül. 

A második kérdésem pedig a befagyott konfliktusokat érinti és azt, hogy az 
Európa Tanács mit tehet azon határozatok tényleges végrehajtása érdekében, 
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amelyeket elfogadtak. Úgy látjuk például, hogy a Hegyi-Karabah területén újra 
fellángolt a korábban befagyott konfliktus, és nagy részletességgel tanulmányoztam 
mindazokat a határozatokat, amelyeket elfogadtak és aláírtak a nagy európai 
intézmények részéről, így például az Európa Tanács részéről vagy az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa részéről, az EBESZ részéről, a NATO Parlamenti Közgyűlése részéről és a 
többi. Ha ezt a sok-sok határozatot végigolvasom, akkor azt látom, hogy egyértelmű 
és világos stratégiája bontakozik ki ezeknek az intézményeknek.  

Konkrétan rátérek arra is, hogy hogyan kellene megoldani ezeket a befagyott 
konfliktusokat, miközben látjuk azt, hogy ezeket a határozatokat húsz évvel ezelőtt 
fogadták el. Jó a stratégia, de azóta se történt semmi. Tudjuk, hogy befagytak a 
konfliktusok, azt is tudjuk, hogy bármelyik pillanatban fellángolhatnak, és most fel is 
lángolt közülük az egyik. Mégis ennek ellenére nem látjuk, hogy politikai és 
diplomáciai módon hogyan lehetne ténylegesen megoldani ezeket a konfliktusokat.  

Tehát ebből következik a második kérdésem, hogy mennyire tekinthetjük az 
Európa Tanácsot hatékonynak. Mit gondol, elnök úr, lehetséges-e megtalálni azokat 
az eszközöket, amelyek segítségével valóban végrehajthatjuk az általunk aláírt 
megállapodásokat? Ezek a nagyon értékes szervezetek sokat dolgoztak az elmúlt 
években ezeknek a határozatoknak az elfogadásán.  

A következő kérdésem a harmadik, a migrációval kapcsolatos, erre is történt 
már utalás a kollégáim részéről. Az elmúlt évben körülbelül igencsak lendületes 
vitákat hallottunk a plenáris üléseken a migrációs kérdéssel kapcsolatban, és 
tisztában vagyok azzal, hogy az első és a legsürgetőbb kérdés, amivel foglalkozunk - 
tulajdonképpeni tűzoltásról van szó, nem másról -, nos tehát a tömeges migrációról 
beszélek. De amikor ennek vége lesz, és amikor, úgymond, a gyors kiigazításokat vagy 
a legfontosabb tűzoltási feladatokat letudtuk, amelyek az ilyen helyzetekben mindig 
nagyon sürgetőek és szükségesek, nos, akkor eljutunk oda, hogy a hosszú távú 
megoldásokon kell majd dolgoznunk, és valóban a kiváltó okokra kell tenni a 
kezünket, és azokat kell megoldani.  

Azt gondolom, hogy a migráció vonatkozásában igenis rá kell mutatnunk a 
kiváltó okokra, és ezek a kiváltó okok már elég régóta szembeötlőek voltak, és látjuk, 
hogy sok olyan tevékenység zajlott, amely tevékenységeket a mi kontinensünk 
szomszédságában hajtották végre, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Ukrajnában, 
destabilizációs tevékenységeknek voltunk a tanúi, és ezt eléggé jól lehetett előre 
jelezni, hogy mi lesz ennek a következménye. Migráció. Tehát mit tehet az Európa 
Tanács, mi lehet az Európa Tanács hozzájárulása ahhoz, hogy kialakulhasson egy 
keretrendszer egy vita számára, amelynek eredményeképpen tényleg megoldhatjuk a 
kiváltó okokat.  

Tehát itt, a mi kontinensünk szomszédságában zajlanak folyamatok, a 
civilizációnk szomszédságában, és ezek veszélyeztetik biztonságunkat. Destabilizációs 
tevékenységeket látunk, ezek indították el a tömeges migrációt a mi régiónk felé, és 
igenis fel kell ezeket vetnünk, beszélnünk kell ezekről, és igenis kemény kritikát kell 
megfogalmaznunk még akkor is, ha akár a mi saját tagállamainkról van szó, és akkor 
is, ha a külpolitikáinkat fogjuk kritizálni ezáltal, és a geopolitikai prioritásainkat 
kritizáljuk. 

A negyedik kérdésem pedig az emberi jogokkal és a kisebbségekkel 
kapcsolatos, amely kisebbségek az országainkban és a régióinkban élnek, és a mi igen 
nagyra becsült kontinensünkön élnek. Ezzel kapcsolatban az Európa Tanács milyen 
eszközökkel rendelkezik, hogy monitorozhassa azokat a vállalásokat, feladatokat, 
kötelezettségeket, amelyeket felvállaltak bizonyos Európa tanácsi tagállamok akkor, 
amikor csatlakoztak a szervezethez? 
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Ugyanis a csatlakozásnak voltak bizonyos követelményei. Megfogalmazták azt, 
hogy mi az, ami elvárt ezektől a tagállamoktól vagyis államoktól, amennyiben 
tagállamokká szeretnének válni. Nem tudom, hogy létezik-e bármiféle instrumentum, 
aminek segítségével az Európa Tanács folyamatosan tudja monitorozni ezeknek a 
kötelezettségeknek a végrehajtását. Annál is inkább, mert ezek az országok vállalták 
ezeket. És most nem szeretnék belemenni abba, hogy egy listát közlök azokról a 
törvényekről, amelyek bizonyos Európa tanácsi tagállamokban igen komoly 
diszkriminációs természettel vagy tartalommal rendelkeznek. Azt gondolom, hogy az 
Európa Tanácsnak igencsak fontos szerepe lehet az ilyen típusú viselkedés 
megszüntetésében, és alapvetően a végrehajtás monitorozásában.  

 
ELNÖK: Most már a hozzászólások végéhez érünk, de valószínű, hogy ez egy 

hasznos találkozó az ön számára is, hiszen így hallhatja, hogy milyen kérdéseket 
tesznek fel a magyar parlamenti képviselők, melyek azok a területek, amelyek 
számukra érdekesek. Ezért ilyen szempontból talán az ön számára is hasznos ez az 
ülés. Meghallgathatja a véleményüket, és elnézést kérek azért, hogy talán nagyon 
hosszúra szabjuk a mondandónkat, de abban bízom, hogy ennek azért van értelme.  

Most pedig megadnám a szót elnökhelyettesünknek, Balla Mihálynak, és 
azután önnek. Köszönöm szépen a türelmét és figyelmét.  

 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az előző 

kérdések is olyan témákat vetettek fel, amelyeket meg szeretnék kérdezni egy picit 
árnyaltabb aspektusban. 

Ahogy elnök úr fölvezette a 3 fő témakört, ebben kiemelt szerepet adott a 
különböző befagyott konfliktusoknak. Másrészt van egy fontos dolog, ami számomra 
azt feltételezi, hogy a befagyott konfliktusokkal alapvetően nem tud mit kezdeni ma 
még a világ, tehát Európa sem. Itt sok nemzetközi szervezetnél, bármilyen parlamenti 
szervezetnél azt látjuk - legyen szó az EBESZ-ről, legyen szó a NATO Parlamenti 
Közgyűlésről vagy az Európa Tanácsról -, hogy ezek a témakörök kiemelten 
szerepelnek, a befagyott konfliktusok kiemelten szerepelnek. Ráadásul most, az 
elmúlt 2-3 napban aggasztó híreket hallunk Hegyi-Karabahból, ahol újra harcok 
kezdődtek. Még az sem tisztázott, hogy ki kezdte meg, mindenki mutogat a másikra, 
még azt sem tudjuk, hogy kinek van igaza, vagy egyáltalán igaza van-e bárkinek is 
ezekben a konfliktusokban. 

Nekem van egy álláspontom, de ezt sokan nem osztják a bizottságban. 
Kérdésem az, hogy ezekben a kiemelt ügyekben az Európa Tanács vezetője vagy az 
EBESZ vezetője vagy a NATO Parlamenti Közgyűlés vezetője tud-e, lehet-e olyan 
lehetőséggel élni, hogy egyeztessenek egymással. Tehát különböző szervezetek 
képviseletében egymás közt egyeztessenek ezekről a kérdésekről, hiszen más 
megközelítési szempontok vannak például egy NATO Parlamenti Közgyűlésen, ahol 
ezeket a témákat tárgyaljuk rendszeresen, viszont más biztonságpolitikai, katonai 
megközelítésekben az Európa Tanácsban vagy az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezetben pedig kifejezetten az Európa-ügyi biztonságpolitikai 
vagy adott esetben emberi jogi kérdések azok, amelyek a fő irányok. 

Tehát van-e egy ilyen munkakapcsolat, vagy ha nincs, akkor gondolkodnak-e 
abban, hogy adott esetben a nemzetközi szervezeteknek a vezetői találkozzanak. Itt 
egy apró megjegyzést tennék még. Az Interparlamentáris Unió talán az egyetlen olyan 
nemzetközi szervezet, amely még nem függesztette fel Oroszország státusát, a 
működését, és azt látni, hogy például az orosz fél nagyon aktívan tevékenykedik az 
Interparlamentáris Unióban, és alapvetően folyamatosan jelzi a tárgyalási képességét, 
ráadásul a delegáció vezetője, Cosacov delegációvezető vagy elnök úr, a Szenátus 
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Külügyi bizottságának elnöke, azt gondolom, hogy alkalmas személy a párbeszédre. 
Tehát van-e lehetőség párbeszédre, hogyan látja a szükségességét?  

Itt többen megállapították már, hogy fontos lenne, ha elindulna újra egy 
párbeszéd az orosz féllel. Persze Ukrajna szempontjából is meg kell közelíteni a 
kérdést, de Ukrajnába most már nem folynék bele az idő rövidsége miatt, mert az is 
nagy kérdés, hogy az az Ukrajna, amely élvezte a politikai támogatását az Európai 
Közösségnek, hogy a mai elemzések alapján megtette-e azokat a lépéseket 
belpolitikailag vagy gazdasági szempontból, amelyek alapján például Ukrajnában a 
jelenlegi válságot el lehetett volna kerülni vagy egyáltalán képes-e arra Ukrajna ma, 
hogy ezt a válságot, amiben ma van, kezelni tudja. Köszönöm szépen a lehetőséget, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Elnök úr, parancsoljon! 

Pedro Agramunt válaszai 

PEDRO AGRAMUNT, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöke: 
Nem is tudom, hol kezdjem. (Derültség.) Kilenc vagy talán tucatnyi papír fekszik 
előttem az asztalomon angol nyelven, ami nem az anyanyelvem. De megpróbálom 
megválaszolni majdnem mindegyik kérdésüket. Nem az elhangzott sorrendben, mert 
a kérdések legnagyobb része hasonló témákat feszegetett. Különböző módon tették fel 
a tagok a kérdéseket, de úgy többé-kevésbé ugyanazon témák iránt mutatnak 
érdeklődést.  

Először is egészen biztos vagyok abban, hogy Jean-Claude Juncker tökéletesen 
egyetértene önökkel. Nagyon jól ismeri az Európa Tanácsot. Találkoztunk 
Brüsszelben két héttel ezelőtt, néhány nappal az előtt, hogy a terrorcselekményekre 
sor került. Teljesen ezen gondolatok mentén nyilatkozott. Egészen pontosan azt 
mondta, hogy az Európa Tanács a múltban is, jelenleg is és a jövőben is alapvetően 
kulcsintézménye lesz az európai integráció sikerének, az áprilisi ülésen pedig igen, 
személyesen jelen lesz majd, és szólni fog a Parlamenti Közgyűlés tagjaihoz. 

A következő pedig, hogy a Parlamenti Közgyűlés egy permanens platformot 
szeretne létrehozni a vallásközi párbeszéd érdekében. A mi kulturális bizottságunk 
foglalkozik ezzel a kérdéssel. Januárban volt egy találkozónk különböző vallások 
képviselőinek bevonásával, és ők is elfogadták ezt a gondolatot. Azt hiszem, ez 
rendkívül fontos kérdés, és a probléma nem a vallás. Nem az, hogy különböző 
vallások vannak. A probléma mindig a vallások radikalizálódása.  

Hadd mondjak erre egy példát. remélem, hogy ezt jól fogják érteni. Én az 
Európai Néppártot képviselem, és volt időszak, amikor a frakcióvezetője is voltam 
ennek a csoportnak a Parlamenti Közgyűlésben, és a csoportunkban muszlimok is 
voltak. Ennek a csoportnak a neve az európai néppárti frakció volt, utána a kötőjel 
után kereszténydemokrata is szerepelt. Tehát a kereszténydemokrata is benne volt a 
hivatalos nevükben, és közöttük ott voltak a muszlimok. És természetesen 
ugyanazokat az értékeket képviselték ők is. Elfogadták ezeket az értékeket. 
Törökországból, Azerbajdzsánból, Albániából érkeztek ezek az emberek, Bosznia-
Hercegovinából, ahol sok muszlim van, és semmi gond nem volt velük. Ez tehát nem 
a valláshoz kapcsolódó kérdés. Minden esetben a radikalizmusról van szó, mégis 
nagyon fontosnak tartom én is ezt a kérdést, és igen, a jövőben ezzel foglalkozni 
kívánunk és már elindultak a lépések, ahogy bemutattam ezeket.  

A következő a befagyott konfliktusok. Szinte mindenki tett fel kérdést ezzel 
kapcsolatban. Több ilyen van, beleértve Ciprust, amit nem is említettünk meg, és nem 
sokszor szoktak beszélni erről, de ez is egy fontos konfliktus az Európai Unió 
területén belül, és ezenkívül az Európa Tanács tagállamáról is van szó. Avagy az 
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Isztrián túli terület, a Moldova és az Isztrián túli terület közötti konfliktus, és az 
oroszok közül vannak, akik egy bizonyos megoldást támogatnak. Vagy Dél-Oszétia, 
Abházia, ugyanazok a kérdések merülnek fel. Egészen a mostani pillanatig persze 
továbbra is Ukrajna marad a legfontosabb, hiszen a Krím-félsziget elcsatolása nem 
törvényes, és ez nagyon fontos, amikor emberi jogokról beszélünk, az ottani emberek 
jogairól, vagy a Donbass-régióról beszélünk, illetve a kelet-ukrajnai területekről 
beszélünk.  

A helyzet nagyon nehéz, hiszen ott van Oroszország, a felkelők, akik a 
függetlenségért harcolnak, és Ukrajna helyzete nem irigylésre méltó, semmilyen 
szempontból pillanatnyilag. Óriási politikai problémáik vannak, gazdasági 
problémáik úgyszintén, tehát igen komplikált a helyzet, és minden lehetőségünket 
igénybe kell vennünk a dialógus érdekében. Számomra esszenciális a tagállamok 
területi integritása, ez a nemzetközi törvény, hogy ezt tiszteletben kell tartani. Tehát 
nem fogadhatunk el ezzel ellentétes lépéseket semmilyen körülmények között. Még a 
saját országom sem ismeri el például Koszovót. Tudom, hogy sok ország elfogadja, ez 
igaz, elismerte Koszovót, de sajnos, ami történt, az a nemzetközi törvényekkel 
ellentétes. A Krím-félszigeten ugyanez a helyzet. Most úgy tűnik, hogy mindenki egy 
„fait accompli”-nak kezeli azt, ami a Krím-félszigeten van. De a Donbass-régió 
helyezte még rosszabb, ott ugyanis embereket megölnek, harcok zajlanak. Tehát meg 
kell találnunk ott a megoldást, és egy párbeszédnek, diskurzusnak ki kell alakulnia. 

Sokat kérdeztek ezenkívül a kisebbségekkel kapcsolatosan is. Ez az egyik 
legfontosabb kérdés, amivel az Európa Tanács foglalkozik, ugyanis ezek konkrét 
kérdések. És ez nemcsak Magyarország számára fontos, kisebbségek vannak 
Szerbiában, Ukrajnában, és hát ugye, magyar kisebbségek, és még problematikusabb 
a helyzet Romániában. Mindannyian említették ezt a kérdést. Mi nagyon nagy 
figyelemmel követjük ezt a kérdést.  

Ezenkívül az autonómia kérdését is felvetették. Azt mondták, hogy az 
autonómia lehet-e a megoldás. Valószínűleg igen. Azt hiszem, hogy vannak esetek, 
ahol teljesen egyértelmű, hogy ez az út. Tehát a területi integritás fenntartása, de 
széles körű autonómia azon területeknek, ahol ez igényelhető. Vannak esetek, ahol az 
autonómiát a kisebbségek, máshol meg a többség érdekében kell kialakítani. Azt 
hiszem, mondhatom, hogy az Európa Tanács valóságos bajnoka az ilyen 
autonómiáknak és decentralizációnak. Még a saját országom esetében is 
elmondhatom, hogy óriási decentralizáció zajlik, és a különböző regionális 
autonómiák szintje nagyon magas nálunk, magasabb, mint akár például 
Németországban. Ezenkívül itt van a keretegyezmény, a nemzeti kisebbségek 
védelméről, illetve a helyi önkormányzatok európai kartája is itt van. Tehát 
megvannak a keretegyezmények, amelyek segítségével a kisebbségi jogok védhetők, 
és amelyek alapján erről teljes autonóm struktúrák építhetők ki területi szinten.  

Hogyan monitorozzuk ezeket az ügyeket? Ez is egy nagyon fontos kérdés. 
Vannak bizonyos testületei az Európa Tanácsnak, például a Keretegyezmény 
Tanácsadó Bizottsága, illetve a Szakértői Bizottság, amely az európai kisebbségi 
nyelvek kartájához kapcsolódik, illetve a Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusa. Ezeknek feladata a normák monitorozása, és ezek ezt el is végzik. 
Nemcsak az új tagállamok esetében, hanem minden egyes európai tagállam esetében 
monitorozzák, ellenőrzik, kontrollálják azt, hogy tényleg megfelelően betartják-e az 
egyezményekben lefektetett követelményeket.  

Az is igaz, hogy ez az első hivatalos bilaterális látogatásunk. És miért 
Magyarország? A magyar delegáció nagyon jó barátunk, és együttműködtünk már a 
múltban is, nagyon szoros volt az együttműködésünk, ezért döntöttem úgy, hogy 
azonnal elfogadom az önöktől kapott kedves meghívást. Voltam korábban két másik 
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országban, de azok más ügyek voltak. Szófiában voltam egy konferencián, aztán pedig 
Brüsszelben, ahol meglátogattam az európai uniós intézményeket, illetve 
meglátogattam egy bizonyos régióban politikai foglyokat. Amióta ott jártam, olyan 15-
16-ot szabadon engedtek. És vannak, akik nagyon elégedettek a látogatásom 
eredményével, nemcsak az Európa Tanács részéről, de biztos vagyok benne, hogy az 
Európa Tanács tekintélye komolyan kivette a részét ebből a sikerből. 

Ami az emberi jogokat illeti, hogy ezek tisztelete növekedett-e. Nem vagyok 
benne biztos. Az emberi jogok nagyon-nagyon fontos kérdés, de néha-néha a nehéz 
időkben nehéz kérdéssé válik. Bizonyos aggodalmat érzek afölött, hogy egyes államok 
olyan döntéseket hoznak, amelyek teljesen szembemennek a demokratikus 
alapelvekkel. Mondhatom, hogy most ez vagy az az ország követett el ilyesmit, sajnos 
azt kell látnom, hogy nagyon sok olyan ország van, ahol olyan döntéseket hoznak, 
amelyek nem helyesek és nem elfogadhatóak. Ahogy mondtam, a nehéz időkben 
sokkal nehezebbé válik az, hogy száz százalékban tiszteletben tartsuk az emberi 
jogokat, és én most nem Afrikáról vagy Ázsiáról beszélek ám, hanem Európáról, a 
tagállamokról beszélek. És nemcsak Oroszországról vagy a keleti országokról, hanem 
akár a klasszikus nyugati országokról beszélek. Ott is vannak problémák.  

Igyekszünk a helyes úton haladni tovább, de az valóban nehéz, és 
természetesen a parlamenti közgyűlésnek teljes potenciális eszköztárát és erkölcsi 
tekintélyét ki kell használnia és latba kell vetnie annak érdekében, hogy hatékonyan 
működhessen. Pénzünk nincs, tehát pénzzel nem tudunk segíteni. Végrehajtó 
hatalmunk sincs. Azt viszont nyugodtan mondhatjuk, hogy erős az erkölcsi 
tekintélyünk, és amit mi mondunk, az nagyon sok országban fontos. Nem tudom, 
talán csak az Egyesült Királyság az, ahol nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy miket 
mond az Európa Tanács, de egészében véve azért fontosnak tekintenek minket, 
elolvassák a jelentéseinket, figyelnek a raportőrök véleményére, és az 
egyezményeinkre. 

A nagy európai konvenciók szinte mindegyike az Európa Tanácsnál született, 
és ez fontos, ezt meg kell őriznünk. Mi vagyunk a legrégebbi szervezet, ’49-ben 
született meg a szervezetünk, a II. világháború után, és ez már valami, hogy mi 
vagyunk a legrégebbiek. Mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az atyja minden más 
európai szervezetnek. És ezt elfogadják az Európai Unió vezetői is. És ez az oka 
annak, hogy velük nagyon jó az együttműködésünk. De természetesen egy 
kompromisszumról is szó van: a Parlamenti Közgyűlés feladata az, hogy védelmezze 
az emberei jogokat és azokat az értékeket és alapelveket, amelyeket az Európa Tanács 
képvisel, a jövőben is meg kell hogy tudjuk védeni ezeket. Ki kell használnunk a 
rendelkezésünkre álló minden eszközt.  

Tehát Magyarország volt az az első ország, amely a keleti blokkból csatlakozott 
az Európa Tanácshoz. Az, hogy sokan összekeverik az Európai Uniót és az Európa 
Tanácsot. Nemrégiben is valaki azt mondta, ön lenne az Európai Unió elnöke? Nem! 
De láttam önt a tévében, de láttam egy másik embert is, akire azt mondták, hogy ő az 
Európai Unió elnöke. Nem, mondom, az egy másik szervezet elnöke. Igen, persze, 
mondtam én, az az Európai Tanácsnak az elnöke Donald Tusk. Az Európa Tanács és 
az Európai Tanács nem ugyanaz! Hasonlít a neve a kettőnek. 

Tehát innen kell indulni. És azért ne felejtsük el, hogy az Európai Unió alapító 
atyjai azért ugyanazok. Ők indították el útjára ezt az integrációt. A mi szervezetünk 
fontos, 47 tagállamunk van, tehát van 19 olyan ország, amely nem tagja az Európai 
Uniónak: Törökország, Ukrajna, Oroszország. Ezek fontos országok. Mi velük is 
együtt tudunk működni. 

Vannak új kihívások, ez is igaz. Most ezek közepette lehetőségünk van arra, 
hogy megmutassuk a világnak és az európaiaknak azt, hogy milyen munkát végzünk. 
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Nagy problémákkal küzdünk. Nemcsak a migrációra gondolok, hanem a 
menekültekre és a migrációra, illetve az ehhez kapcsolódó terrorizmusra, 
radikalizációra, a befagyott konfliktusokra. Ezenkívül a populizmus is megjelent: a 
politikai pártok igyekeznek profitálni a problémákból. Az európai egység, az európai 
értékek ellen lépnek fel jobbról és balról egyaránt. Önök is jól ismerik a saját 
országukból ezeket a jelenségeket, én is jól ismerem a saját országomból, ugyanis itt 
nem országokról van szó egyenként. Valószínűleg egész Európában ugyanezek a 
problémák megjelentek.  

Ami pedig a kisebbségi nyelveket illeti, még ezzel kapcsolatban szeretnék 
szólni. Konfliktusok: Hegyi-Karabah, Örményország, Azerbajdzsán, Törökország, 
Oroszország. Igen, igaz, különösen Oroszország. Mondhatom, hogy pillanatnyilag a 
Hegyi-Karabahban a probléma ’88-ban kezdődött, aztán események történtek ’91-
ben, ez már 30 éve volt, és a konfliktus ma is élő. És ezt a legjobban bizonyítja, hogy 
ez nem egy befagyott konfliktus, hanem egy tüzelő konfliktus, forró konfliktus.  

Minden évben 3-4-5 ember elvesztette az életét. Múlt szombaton pedig 
körülbelül húszan haltak meg, és huszonhatan tűntek el. Nagyon sok emberről 
beszéltünk. 72 ember pedig megsérült, tehát összesen majdnem 150 ember valami 
módon érintett ebben a szombati eseménysorozatban. Ez nagyon-nagyon súlyos.  

Több alkalommal felvetettük már ezt a kérdést a közgyűlésben. Mindkét 
ország, Azerbajdzsán és Örményország is tagja a szervezetünknek, mindig eljönnek a 
megbeszéléseinkre, és nagyon aktív résztvevőink. Sok-sok különböző esemény van. 
Van egy azeri hölgy például, aki az elnöki széket foglalja el a migrációs bizottságban, 
tehát mindkét ország részéről aktív tagjai vannak, és az a cél, hogy visszafogják ezt az 
erőszakot, megszüntessék az erőszakot és visszatérjenek a tűzszüneti állapotba. 
Vasárnap Azerbajdzsán bejelentette egyoldalú tűzszüneti vállalását, tegnap mégis újra 
elkezdték. Nyilván az erőszak tovább növeli a feszültséget.  

Néhány évvel ezelőtt 5 éven keresztül a raportőre voltam Azerbajdzsánnak, 
ahogy mondtam, 5 éven keresztül. Jól ismerem az országot, többször is látogatást 
tettem ott. Azt kell mondjam, ahogy korábban is mondtam, más országok 
összefüggésében, itt is mondtam ezt, hogy teljes támogatásomról biztosítom minden 
országot a teritoriális integritás, tehát a területi integritás vonatkozásában, beleértve 
Azerbajdzsánt is. És Örményországnak is kötelessége, hogy a 4. ENSZ BT-
határozatnak megfelelően viselje magát, ami azt hiszem, 1993-ban került elfogadásra. 
422-vel kezdődő sorozatnyi határozat született ezzel kapcsolatban, amelynek 
érdekében a feltétel nélküli és azonnali kivonulását kell megkezdeniük az örmény 
csapatoknak Azerbajdzsán területéről. Ezt a Biztonsági Tanács többször elfogadta, 
több ilyen határozatot elfogadott. Ennek ellenére semmi sem történt.  

Aztán itt van az EBESZ vagy itt van a minszki csoport. Ezek is foglalkoznak 
ezzel, három ország részvétele érvényesül: Franciaország, Oroszország és az Egyesült 
Államok. A tény mégis marad, hogy semmi sem mozdul. Most szombaton pedig újra 
elkezdődött az erőszak, és ez valóban nem jó hír. Nagyon-nagyon rossz hír, és 
remélem, hogy valahova csak eljutunk. Tárgyalást folytattam telefonon az örmény 
delegáció vezetőjével - azt hiszem, vasárnap volt, igen - Artemy kollégán keresztül, 
ugyanis a hölgy csak orosz nyelven tárgyalóképes, és áprilisban az ülés keretében lesz 
majd egy személyes megbeszélésem a hölggyel, az azeri delegáció vezetőjével. 
Megpróbáljuk megnézni, hogy van-e lehetőség arra, hogy az azeri és az örmény 
delegációvezető, is talán leüljenek egymással, illetve még mások is csatlakozzanak 
hozzájuk és beszéljenek ezekről a kérdésekről. Persze, látom én, hogy ez mennyire 
nehéz kérdés, és sok kísérlet történt már a Parlamenti Közgyűlés elnökeinek részéről 
korábban is.  
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Igyekeztek különböző mechanizmusokat létrehozni, de végül soha nem sikerült 
mindkét felet ugyanahhoz az asztalhoz leültetni. Mindig valamilyen probléma ütötte 
fel a fejét időközben.  

Ugyanaz a helyzet, mint amit Izrael és Palesztina vonatkozásában 
tapasztalunk. Tehát voltak találkozók, megbeszélések az Európa Tanácsban, de az 
Európai Unióban is a Közel-Kelet ügyeinek megtárgyalására. Emlékszem, hogy jöttek 
a palesztinok, de nem jöttek az izraeliek. Máskor meg eljöttek az izraeliek, de nem 
bukkantak fel a palesztinok. Mindig ugyanaz a menetrend, tehát valamelyik ország 
nem hajlandó leülni. De majd meglátjuk. Megpróbálunk valahova eljutni. 

A másik kérdés, amit önök felvetettek, az orosz kérdés. Azt hiszem, hogy már 
említettem korábban ezt a kérdést. Arra törekszünk, hogy egyszerűen 
megfogalmazzuk a következő igazságokat. Először is világos, hogy az Európa Tanács - 
ehhez én ragaszkodom - a területi integritás talaján áll. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna 
oldalán állunk Donbass és a Krím-félsziget vonatkozásában. Ez világos, és elítéljük 
Oroszországot ezen ügyek kapcsán.  

A másik kérdés azonban a következő. Én ezenkívül határozottan az oroszokkal 
folytatandó párbeszéd oldalán állok, mert ha nem ezt tenném, akkor mi lenne az 
értelme az Európa Tanácsnak. Az Európa Tanácsot 1949-ben, a II. világháború után 
pontosan azért hozták létre, hogy fenntartsa a párbeszédet az országok között, és 
ezáltal biztosítsa a békét a jövő számára. Nagyon hosszú éveken keresztül sikerült ezt 
megtennünk, tehát ugyanezen az úton kell haladnunk a jövőben is. A dialógus csak 
akkor működik, ha az oroszok ott vannak a közgyűlésben. El kell jönniük az ülésekre. 
A szankciók valószínűleg nem a megfelelő eszközt képviselik, mert ennek az lehet az 
eredménye, hogy nem jönnek el. Tehát meg kell találnunk egy másik módot. Ez a 
legfontosabb kérdés tehát, ahogy mondtam, az álláspont világos. Elítéljük az orosz 
agressziót, és védelmezzük a területi integritását az országoknak, de el kell jönniük az 
oroszoknak. A probléma mindig a részletekben rejlik, és ez most a politikai frakciók 
szintjén jelenik meg.  

Most az a kérdés, hogy a politikai csoportok úgy döntenek-e, hogy megértik és 
elemzik ezt a helyzetet, vagy nem. Az összes politikai frakcióban vannak olyanok, akik 
a párbeszéd mellett állnak, és mások, akik semmit nem akarnak kezdeni az 
oroszokkal, és izolálni kívánják őket. Tehát ez politikai családtól függetlenül van így. 
Meg kell győznünk, például nekünk a néppárti képviselőket kell meggyőznünk, akik 
az oroszokkal való párbeszéd ellen vannak, hogy fogadják el a párbeszéd 
szükségességét. Ahogy korábban mondtam, vannak azért egyéni szinten már 
kialakulóban lévő kapcsolatok az oroszokkal, ezek tulajdonképpen ilyen bizalmas 
vagy csendes módon zajlanak, és remélem, hogy lesznek ennek eredményei a 
közeljövőben. Valószínű, hogy el fogok menni Szentpétervárra, esetleg viszem 
magammal a frakcióvezetőket is, és remélem, hogy az oroszok tudnak nekünk 
ajánlani majd valamiféle érvet legalább, amit elmondanak majd a frakcióvezetőknek, 
ami majd meggyőzi a frakcióvezetőket - nem engem kell meggyőzni, hanem a politikai 
csoportok vezetőit. De semmi nem könnyű a nemzetközi kapcsolatok világában, de 
megkíséreljük, amit meg lehet tenni.  

Ukrajna és az isztambuli egyezmény. Van egy független testület, amelynek az a 
feladata, hogy a konvenciók betartását monitorozza, tehát ez létezik. Magyarország 
aláírta, de nem ratifikálta a konvenciót. Ezt tudnunk kell. A parlamentnek, vagyis 
önöknek most az a dolga, hogy előmozdítsák a ratifikációt a kormánynál. Tehát 
ratifikálni kell az isztambuli egyezményt és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
rendelkezik egy parlamenti hálózattal, aminek az a neve, hogy Nők Erőszak Nélkül, és 
ez nagyon fontos, ez működik, és remélem, hogy a jövőben is működni fog, és a 
munka eredményes lesz. Ez az ő feladatuk.  
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Oroszország, már erre válaszoltam. Hogy jönnek-e vagy sem, majd meglátjuk.  
Említették azt az érdekes dolgot is, hogy nagyon sok nemzetközi szervezet 

létezik - NATO, EBESZ, Európai Unió -, és felvetették azt, hogy ezeknek a vezetői egy 
közös találkozáson, egy együttes ülésen koordinálhatnák a tevékenységeket. Ez 
természetesen igaz, ez működhet. Én egyébként rendszeresen részt veszek az EBESZ 
Parlamenti Közgyűlésein, például júliusban Tbilisziben lesz a következő, és arra is el 
fogok menni, és lesz lehetőség akkor a koordinációról is beszélni. Ezenkívül az 
Európai Parlamenttel is jó az együttműködésem. Ahogy mondtam, két héttel ezelőtt 
voltam ott náluk, és nagyon jó megbeszéléseket folytattam a vezetőkkel. Ott volt 
Juncker úr, Schulz úr, a Parlament elnöke, és voltak ott biztosok és a Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottságának elnöke, Elmar Brok is ott volt, ami fontos. Évente legalább 
egy alkalommal ezenkívül pedig mindkét szervezet elnöki bizottságával találkozom. 
Ebben a politikai csoportok, tehát a frakcióvezetők vannak benne, az Európai 
Parlament politikai csoportjainak vezetői is ott vannak, illetve maga a Parlament 
elnöke is ott volt. Ezek a találkozók működnek, néha Brüsszelben találkozunk, 
legközelebb Strasbourgban fogunk. A NATO-val pedig nincsen kapcsolatunk, ez igaz, 
de ez azért van, mert mi nem biztonsági kérdésekkel foglalkozunk. A biztonsági 
terület messze van a mi mandátumterületeinktől. Tehát a Parlamenti Közgyűlés tagjai 
közül vannak olyanok, akik a NATO PKGY, illetve az EBESZ PKGY tagjai is. Ez egy jó 
lehetőség, hogy együttműködjünk ezekkel a szervezetekkel.  

Azt hiszem, hogy többé-kevésbé mindegyik kérdést megválaszoltam. Van itt 
egy érdekes dolog. Tegnap az Ifjúsági Központban jártam Budapesten. Tudni kell, 
hogy körülbelül ezer fiatal érkezik minden egyes tagállamból minden évben. 

Arról beszéltem, hogy őket képezni kell az Európa Tanács által képviselt 
értékekről és normákról. Fontos, hogy bizalom épüljön ki a fiatalok körében, hogy 
legyenek nem kormányzati szervek, és egyébként van egy nyári tábor is 
Strasbourgban. Valószínűleg ellátogatok oda egy nap júliusban, megnézem, hogy 
hogyan működik ez az ifjúsági tábor. Ez fontos.  

Néha, azt is meg szeretném említeni, hogy a parlamenti diplomáciáról néha 
kicsit lekicsinylő megjegyzéseket fogalmazunk meg, de azt kell mondjam, hogy ez 
fontos terület. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy meg tudnak oldani konfliktusokat, 
ugyanis az egyik parlamenti képviselőnek van bizalma a másik ország parlamenti 
képviselőjével szemben. És fontos, hogy ezek az emberek egymással beszéljenek. Ezt 
meg lehet tenni az Európa Tanácsban.  

47 tagállamunkból rengeteg parlamenti képviselő ül ott nálunk. 15 éve 
dolgozom az Európa Tanácsnál, és például nagyon nagy csalódás volt számomra a 
saját országom, a saját parlamentem, mert leváltották a teljes spanyol delegációt, 
kivéve engem. 15 éve vagyok az Európa Tanácsban, és mindenki más teljesen új, 
ebben az évben kezdi meg a munkát. Most kell hogy megtanulják a szabályokat, hogy 
hogy működik ez az egész. Pedig nem így működik. Nem szabadna, hogy ez így 
legyen. Szerintem legalább 4 évet el kell tölteni egy szervezetnél, hogy ismerjük azt a 
szervezetet és hogy legjobban ismerjük magukat a tagokat, az embereket, a 
képviselőket, a többi ország képviselőit, hogy néha leüljünk és egy sört megigyunk 
együtt. Attól lesz a kapcsolat igazán jó. 

Ragaszkodom ahhoz, hogy az egyik nagy aggodalmam a radikalizmus, a 
populizmus, a terrorizmus. A három jelenség között mindig van összefüggés. Meg kell 
erősítenünk a demokrácia törzsértékeit. El kell érnünk, hogy a demagógok és a 
xenofóbok hangja ne hallatszódjon olyan hangosan, mert ők az emberek 
félelemérzetére apellálnak, és be kell tudni bizonyítani minden európai embernek, 
hogy milyen veszélyeket jelent az ilyen jellegű demagógia és populizmus. És ez 
nagyon rossz hír sok európai ország számára. 
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Végül hadd köszönjem meg a figyelmüket. Remélem, hogy mindent 
megválaszoltam.  

 
ELNÖK: Tisztelt Elnök Úr! Nagyon szépen köszönjük ezeket a mindenre 

kiterjedően megadott részletes válaszokat. Ritkán fordul ez elő. Nem vagyunk 
hozzászokva ahhoz, hogy valaki ilyen lelkiismeretesen megválaszoljon minden 
kérdést. Köszönjük szépen.  

Elnök úr, a spanyol delegációval a magyar delegációnak nagyon jó baráti 
kapcsolatai alakultak ki az elmúlt években, és mi is sajnáljuk ezt a helyzetet, amiről itt 
elnök úr tájékoztatott bennünket, de ha jól látjuk, még az is lehet, hogy előrehozott 
választás lesz júliusban Spanyolországban, és visszatérhetnek a jól ismert arcok és 
kollégák. Például a liberális frakció vezetője, Xucla úr nagyon jó barátunk, és másokat 
is említhetnék. 

A szocialistákkal is kiváló kapcsolatot ápoltunk az elmúlt években. Még 
szerencse, hogy az elnök urat időben megválasztottuk a Parlamenti Közgyűlés 
elnökének, és itt maradhatott az Európa Tanácsban. De látjuk, hogy milyen 
nehézségekkel szembesül most jelenleg Spanyolország, és bízunk abban, hogy ezeket 
a nehézségeket kezelni tudja majd az ország.  

Elnök úr, nagyon nagy szükségünk van arra a fajta bölcsességre, tapasztalatra, 
nyugodtságra, ami az elnök úr magatartásában jelen van. Tehát az old school? 
különösen a parlamenti diplomáciában rendkívül fontos, hiszen az a fajta 
megfontoltság, a mérlegelés képessége rendkívül fontos egy olyan helyzetben, amikor 
a világ bizonytalan helyzetben van, olyan bizonytalan helyzetben van, mint 
manapság.  

Sok sikert kívánunk elnök úrnak ahhoz, hogy ezeket a képességeit, adottságait 
az Európai Közösség, az európai népek közössége és a szervezetnek, az Európa 
Tanácsnak a javára tudja az elkövetkezendő időszakban fordítani, kamatoztatni. Mi a 
magunk részéről szeretnénk ehhez az együttműködésünket a magyar delegáció 
részéről fölajánlani, és bízunk abban, hogy azok a világos elvek, amelyeket most itt 
hallhattunk és körültekintő megfontolások jellemzői maradnak az Európa Tanács 
működésének, különösen a Parlamenti Közgyűlés működésének. 

Elnök úr nagyon sokat dolgozott az elmúlt 2 napban. Elérkezett az ideje annak, 
hogy ellátogasson Egerbe, és megismerkedjen Magyarországnak egy másik, nem 
kevésbé fontos arcával a politikán kívül. Kívánjuk a hátra lévő idejének hasznos és 
kellemes kihasználását Egerben, és Strasbourgban április közepén folytatjuk a 
párbeszédet. Köszönjük szépen, elnök úr, hogy itt volt közöttünk.  

 
PEDRO AGRMUNT, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöke: 

Köszönöm szépen mindannyiuknak. (Taps.) 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Kedves Bizottság! A napirendi pont végével az ülés végéhez is 
elérkeztünk, a hirdetéseket elmondtam. Kérem a visszajelzéseket majd a bizottság 
titkársága számára.  
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Amennyiben nincs több kérdés, megjegyzés, az ülést berekesztem. Jó munkát, 
viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 58 perc) 

  

Németh Zsolt 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Barna Beáta 
 
 
 
 
 


