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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Elkezdjük az ülést. Szeretném bejelenteni a határozatképességünket. A 
napirendet megküldtem.  

Felteszem szavazásra. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen. (Az elnök angol nyelven folytatja. - Az első napirendi pont 
tárgyalása szinkrontolmács közreműködésével zajlik.) 

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok kétoldalú 
kapcsolatai 

Az első napirendi pontunk a mai napon az Egyesült Államok Budapestre 
akkreditált nagykövetének, Colleen Bellnek a meghallgatása. Isten hozta önt a 
Magyar Országgyűlés Külügyi bizottságának ülésén, Colleen Bell asszony. Rendkívül 
nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mint ahogy azt ön 
is tudja, immáron hagyománya van annak, hogy a Magyar Országgyűlésben 
meghallgatjuk a különböző országok nagyköveteit. Néhány hónappal ezelőtt volt 
részünk abban a megtiszteltetésben, hogy a holland nagykövet látogatott el hozzánk, 
és tájékoztatott bennünket a holland soros EU-elnökség prioritásairól, és egyébként 
az elmúlt időszakban amerikai nagykövetek is ellátogattak ide, tájékoztatandó 
bennünket a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok állásáról. Rendkívül hálásak 
vagyunk azért, hogy ön is, úgy tűnik, hogy rendkívül széles közönséghez elérve, a 
Magyar Országgyűlést is ebben a nagy megtiszteltetésben részesítette, hogy 
kapcsolatban van velünk. Úgy tudom, hogy a csángó bál volt az első elmerülése a 
magyar tapasztalatban, a magyar élményekben 2015-ben, és azóta rendkívül 
ambíciózusan dolgozik annak érdekében, hogy az egész országot a diplomácián túl is 
elérje, a lehető legtöbb emberhez eljusson. Az egyik legmeghatározóbb tulajdonság a 
jellemzője az ön magyarországi tevékenységének, amiért rendkívül hálásak vagyunk. 
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.  

Még mielőtt megadnám önnek a szót, szeretném kérni a bizottság magyar 
tagjait, hogy határozzunk a zárt ülés elrendeléséről. (Az elnök magyar nyelven 
folytatja.) A nagykövet asszonnyal és az Egyesült Államokkal való egyeztetés alapján 
kezdeményezem, hogy zárt ülés keretében kerüljön sor erre a meghallgatásra. 
Magyarország külügyi és nemzetközi kapcsolatai védelme érdekében kezdeményezem 
a zárt ülés megtartását, de talán a beszélgetésnek és a tárgyalásnak a részletei is és az 
őszintesége is, azt hiszem, hogy ezt egyértelműen indokolják.  

Fölteszem szavazásra: ki támogatja a zárt ülés megtartását? (Szavazás.) Hét 
igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság elfogadta. (A 
bizottság az első napirendi pont meghatározott részének tárgyalását nyílt ülésen 
folytatta.) 

Akkor most önhöz fordulok, nagykövet asszony. Megadom önnek a szót. 
Szeretném kérni, hogy szóljon, és azt követően alkalmat adunk a kérdésekre. Azt 
tervezzük, hogy összegyűjtjük a kérdéseket, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen 
sorrendben tudja őket megválaszolni. (Az elnök magyar nyelven folytatja.) 

Szeretném üdvözölni a bizottság ülésén Kovács Zoltán államtitkár urat - 
köszönjük szépen, hogy itt van velünk -, Megyesy Jenő miniszterelnöki főtanácsadó 
urat, Magyarics Tamás amerikai főosztály vezetőjét, és a követség munkatársait is 
szeretettel köszöntöm, akik elkísérték a nagykövet asszonyt. Most elrendelem a zárt 
ülést, az újságírók már magunkra hagytak. Megadom a szót nagykövet asszonynak. 
Köszönöm szépen. Öné a szó, nagykövet asszony.  
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Colleen Bell bevezetője 

COLLEEN BELL nagykövet (Amerikai Egyesült Államok): Köszönöm szépen. 
Németh Elnök Úr! A Külügyi bizottság Tagjai! Igen Tisztelt Vendégek! Rendkívül 
köszönöm ezt a meghívást, hogy szólhatok önökhöz. Megtiszteltetés, hogy itt vagyok, 
itt lehetek önökkel. Azt gondolom, hogy a mai eszmecserénk illeszkedik azon régi 
szokásaink sorába, amelyek oly hosszú múltra tekintenek vissza, mint nemzeteink 
barátsága. 

Örömmel készülök őszinte és baráti beszélgetésünkre a bizottság tagjaival. 
Ahogy azt az elnök úr is említette, 2015 januárjában érkeztem Magyarországra, és 
azóta, mióta megérkeztem, a téli fagyos hónapokban együtt dolgoztam önökkel, a 
kormánnyal, az ellenzékkel, és az élet számtalan más területén dolgozó, tevékenykedő 
magyarokkal annak érdekében, hogy abból a télből elindulva, de előcsalogathassuk 
együtt a tavaszt. A közös erőfeszítéseinknek meglett a sikeres eredménye.  

Azért jöttem ma el önökhöz, hogy kifejezzem az elismerésemet a két fél jó 
szándéka és az elért sikerek miatt. Az elmúlt másfél évben önök közül többekkel 
beszéltem, és sokukat meghallgattam. Időnként nyilvánosan is, időről időre 
nyilvánosan is megszólaltam. És akármikor találkoztunk, az irodájukban ülve, 
beszélgettünk, vagy egy pulpitus mögül tartottam előadást, mindig elmondtam azt, 
ami az Egyesült Államok és Magyarország számára is evidencia: hogy kétoldalú 
kapcsolataink szilárd alapon nyugszanak, és hogy őszintén megmondhatjuk a másik 
félnek, amit meg kell mondanunk, és hogy mindkét fél támaszkodik arra a stabilitásra 
és erőre, amit a másik ad a másik számára. 

Talán ismerik azt a régi viccet a halról, akitől egy nap megkérdezték: Na, 
milyen a víz? Mire a hal: Víz? Mi a fene az a víz? Mindkét fél számára ilyen a két 
ország szövetsége. Olyan, mint a víz, amiben úszunk, amit alig érzünk, de mégis 
körülvesz, és ez éltet, ez teremti meg a létezésünk közegét.  

Helyzetünk, NATO-szövetségi partnerségünk mind a világ számára irigylésre 
méltó dolog. Itt, a Parlament csodálatos épületében eszmét cserélhetünk tisztelettudó 
módon, elvek mentén; meghallgatjuk egymást, tárgyalunk, beszélgetünk. Előfordul, 
hogy nem értünk egyet, és előfordul, hogy segítséget kérünk a másiktól. Mindezeket 
úgy tesszük, és ezekre mindig megtesszük és minduntalan, mindig visszatérünk a 
tárgyalóasztalhoz, hogy folytassuk a párbeszédet. Ez pedig csodálatos önmagában, 
mert azt gondolom, hogy ez adja egy szövetség valódi természetét. 

Magyarország és az Egyesült Államok a világ legnagyobb katonai és politikai 
szövetségéhez tartoznak, és ez azt jelenti, hogy mindig meglesz a lehetőségünk arra, 
hogy a tárgyalóasztalnál gondolkodjunk együtt és oldjuk meg a problémáinkat. És ez 
azt is jelenti, hogy barátként folytatott hosszú és kulturált párbeszédünk nemcsak 
folytatódik, hanem virágzik is.  

A világban nagyon sok olyan ország van, aki ma még nem járhat el úgy, mint 
mi tettük. Mi pedig már évek óta tesszük ebben a kapcsolatban. Talán még 
könnyűnek is tűnik. Szerencsések vagyunk, hogy barátként találkozhatunk, és 
barátként dolgozhatunk együtt. 

Magyarország és az Egyesült Államok is vallja, hogy szövetségünk a 
biztonságunk sarokköve, és hogy együtt biztosíthatjuk Európa egységes, szabad és 
békés természetét. Ezért is van az, hogy a két ország hadseregei oly gyakran 
gyakorlatoznak együtt hibátlanul és hogy a budapesti ILEA, a Nemzetközi Rendészeti 
Akadémia akkora sikertörténet; és ezért van, hogy ilyen kiemelkedő a biztonsági, 
honvédelmi és rendészeti együttműködésünk. A szövetségben a NATO tagjai 
rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel megteremthető a pozitív változás, a 
közös célok és erőfeszítések hatóereje, a tapasztalatainkra épülő bölcsesség és az 
értékeink.  
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Egy Anne Bradstreet nevezetű amerikai költő azt mondta, hogy a hatalom 
tudás nélkül olyan, mint az életlen balta. Összezúz, ahelyett, hogy egyengetne. Azért 
ejtek szót a szövetségünkről vagy arról a vízről, amiben úszunk - mert napjainkban a 
mai világban a dolgok akár egy-két másodperc alatt is megváltozhatnak és meg is 
változnak, és tudjuk azt, hiszen mindannyian láttuk a brüsszeli, a párizsi, a San 
Bernardino-i vagy ankarai támadásokat. Lehet, hogy mára talán pesszimistábban 
látjuk, kénytelenek vagyunk látni a globális biztonságot, de az is igaz, hogy okosabbak 
és felkészültebbek vagyunk, amikor az előregondolásról szól, hogy mit tettünk annak 
érdekében, hogy lefektessük a biztonság és stabilitás alapjait az elkövetkezendő 
évtizedekben. 

A NATO varsói csúcstalálkozójára készülve érdemes felidézni, hogy ez a 
szövetség messze erősebb és tartósabb, mint napjaink bármely kihívása, de jóval 
rugalmasabb is. 

Szeretném átvenni, hogy hogyan értékeljük közösen ezeket a kihívásokat. Sok 
minden, amiről tehát ma itt beszélünk, olyan problémák és olyan fenyegetések, 
amelyek Budapesttől távol jelentkeznek, de köztük van olyan is, ami rögtön itt 
kopogtat az ajtókon. Azok az erőfeszítések, amelyeket szövetségesként vállalunk, érzik 
azokat az erőfeszítéseket azokon a távoli helyeken is, ahol hatalmas szükség van a 
segítségünkre és befolyásunkra. 

Először is közös elszántságunk az alapja annak a munkának, amelyet 
Magyarország, az Egyesült Államok és a világ másik 64 országa végez az Iszlám Állam 
elleni koalíció partnereként. Talán tudják azt, hogy nemrégiben Afganisztán is 
csatlakozott ehhez a koalícióhoz. Afganisztánt korábban is támogatta a Magyar 
Honvédség és az Eltökélt Támogatás küldetés többi tagja, ma pedig velünk együtt 
vesznek részt a Dáessel szembeni globális küzdelemben. 

De miért kezdtem én az Iszlám Állam elleni koalícióval? Azért, mert ez is 
partnerség, és azért, mert ez is sikeres. A koalíció szembeszáll a Dáes országhatárokon 
átívelő terrorkampányával. A Dáes épít, kihasználja azt a káoszt, amelyet a most már 
több mint 250 000 ember életét követelő szíriai polgárháború okozott. Ez a két 
fenyegetés, az egyik ami az államhatárokat figyelmen kívül hagyó, különböző 
helyszíneken felbukkanó vérontás, valamint egy 5 éve tartó, diktátor által szította 
polgárháború. Ez a két fenyegetés váltotta ki azt a II. világháború óta látott 
legsúlyosabb humanitárius katasztrófát, ami már Európát is elérte. Erről a válságról 
pedig itt is sokat tudunk. 

Miközben tehát itt, Európában megújítjuk a NATO elkötelezettségét a 
tagországok védelme iránt, felszólítjuk szövetségeseinket Ukrajna támogatására, és 
büntetjük Oroszországot az ukrajnai cselekményekért, mindeközben közösen szállunk 
szembe az Iszlám Állammal és az erőszakos szélsőségekkel. Az Iszlám Állam elleni 
koalíció egységes, közös célkitűzéseink hatásosak.  

Ennek része az a kulcsfontosságú munka is, amit Magyarország erbíli missziója 
ellát. Együtt szállunk szembe tehát az Iszlám Állam harcosaival, immár túl a 
tízezredik légitámadáson. A koalíciónk együttes ki tudta szorítani a terroristákat 
annak az iraki területnek mintegy 40 százalékáról, amelyre utaltak, és Szíriának 20 
százalékáról, melyet korábban ellenőriztünk. Leromboltuk a nehézfegyverzetüket, 
kiképzőtáboraikat, ellátási útvonalaikat és infrastruktúrájukat. Emberek milliói 
számára nyújtottunk humanitárius segítséget. Az Egyesült Államok több mint 
ötmilliárd dollárt adott eddig segélyben a szíriai konfliktus áldozatainak. 
Mindeközben azon is dolgozunk, hogy felszámoljuk a Dáes gazdasági utánpótlását, az 
olajtermelést, az olajfinomítóikat és az illegális bankjaikat, mert ha nincs készpénzük 
az olajból, nem tudják kifizetni a zsoldosaikat, ennek a végeredménye pedig kevesebb 
vérontás, kevesebb veszteség emberéletben.  
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Anthony Blinken külügyminiszter-helyettes emlékeztetett arra, hogy a 
Dáesben harcolók száma 2014 óta nem volt olyan alacsony, mint most. De ahogy ő is 
mondja, tudjuk, hogy mindaddig nem leszünk képesek legyőzni a Dáest Szíriában, 
amíg nem foglalkozunk a polgárháborúval, és különösen nem kezeltük Aszadot. 
Hiszen mindaddig, amíg Aszad hivatalban van, ő lesz a külföldi harcosok és Dáes által 
toborzottak számára a legerősebb mágnes, vonzó erő.  

Február óta a háború szüneteltetésének eredményeként visszaesett az erőszak 
Szíriában, ennek következményeként szíriai civilek milliói térhettek vissza, tehették 
meg az első lépést normális életük felé. A segélyszervezetek megkezdhették az 
elkeserítő hiányban szenvedő közösségek humanitárius támogatását, az ellenzék is 
hajlandó egyeztetni egy olyan közös cselekvési tervről, amelynek célja a politikai 
átmenet, amelyet egyébként Oroszország is jóváhagyott. Az ellenzék céljaiban 
egységesnek mutatkozik, és eleget tett a harcok szüneteltetésének. Az Aszad-rezsimen 
tehát most a sor, hogy bebizonyítsa, hogy kész ugyanerre. Ez az átmenet 
kulcsfontosságú, mert diplomataként és államok vezetőiként nem csupán az a célunk, 
hogy koalíciót építsünk, hanem az is a célunk, hogy lehetővé váljék mindenki 
számára, hogy a saját hazájában éljen békében, saját otthonában anélkül, hogy úgy 
érezze, menekülnie kell. Ezért aztán a menekültválság nem csupán egy szír probléma, 
és nem csupán egy Dáes-probléma, de nem is európai, vagy nem is afrikai probléma, 
ez egy globális kihívás, amely próbára teszi értékeinket és emberségünket.  

Az elmúlt év során, miközben migránsok és menekültek rekord számú 
mennyisége indult el Szíriából és más konfliktus sújtotta területekről a biztonságot 
keresve, Magyarországnak is nehéz döntéseket kellett meghoznia. Hadd ismételjem 
azt, amit már több alkalommal is mondtam, minden szuverén államnak joga és 
kötelessége megvédeni saját határait, ugyanakkor minden nemzetnek, amely része a 
nemzetközi közösségnek, szintén alapvető kötelessége segíteni a biztonságot kereső 
menekülteket.  

Elismeréssel adózunk tehát Magyarország szellemének, vezetői, rendészeti, 
honvédelmi szakembereinek és mindazon átlagembereknek, akik humanitárius 
szemlélettel, nagylelkűséggel és együttérzéssel reagáltak erre a válságra. Továbbra is 
hangsúlyozzuk azonban, hogy a migrációs kihívásokra adott minden megoldás 
központjában az emberéletek mentése és óvása, a migránsok emberi jogainak 
tiszteletben tartása és rendezett, humánus migrációs politika hirdetése kell álljon. 
Ezek közé tartozik az EU és Törökország által elfogadott menekültügyi megállapodás 
támogatása valamennyi tagállami kormányzat által.  

Ez tehát a politikai bátorság természete: azon sokaságok megsegítése, akik 
segítségre szorulnak. Egységben és közös céllal. Erre utalt Keith Ellison, az Egyesült 
Államok Kongresszusa első muszlim-amerikai képviselője, amikor azt mondta: „A 
demokráciánk nem adottság. Küzdeni kell érte. Az embernek el kell köteleznie magát, 
és dolgozni érte - hosszú távon.” Ezért mindazt, ami Európában történik, annak 
fényében ítéljük meg, amilyenek a kontinens kapcsolatai a világ többi részéhez, 
különösen Szíriához. Ami itt történik közöttünk, különösen a migrációhoz kapcsolódó 
döntések, hatással lesznek a világ néhány nagyon is kétségbeesett sarkában is.  

A demokratikus értékekért folytatott közös küzdelmünk egy másik 
kapcsolódási pontja az Ukrajna iránti megkérdőjelezhetetlen támogatásunk. Ahogy 
több magyar honfitársuk is emlékeztetett engem, az orosz agresszió természete nem 
ismeretlen önök előtt, nem kell azt bemutatni. A magyarok mindig is határozottságot 
mutattak válaszul arra. A legjobb fegyverük tehát éppen a határozottság és a 
szolidaritás. Ezek bizonyítják az egységünket és a közös célunkat. Európa és az 
Egyesült Államok továbbra is egységesen kiáll és fenntartja a szankciókat mindaddig, 
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amíg szükséges, és támogatjuk Ukrajnát a minszki megállapodás teljes körű érvényre 
juttatásáért.  

A szankciók önmagukban nem jelentik a célt. Ahogy az iráni nukleáris 
megállapodás esetében Kerry külügyminiszter által nemrég elért áttörésnél is, a 
szankciók nem tarthatnak örökké. Az viszont tény, hogy elvezetnek a pozitív 
megoldáshoz. Magyarország gazdasági áldozatot hozott azért, hogy támogassa az 
Oroszországgal szembeni szankciókat, és ezt úgy tette, hogy teljes mértékben 
tisztában volt a szankciók távlati céljaival. A nemzetközi közösség tagjai tudják, hogy 
a szankciók közvetlen hatást gyakorolnak Oroszországra. 

Az Egyesült Államok és Magyarország többször kijelentette, Oroszország 
egyszerű döntés előtt áll: vagy teljes mértékben végrehajtja a minszki megállapodást, 
vagy továbbra is él a szankciókkal sújtotta helyzetben. Oroszországnak vissza kell 
vonnia a fegyvereket és a katonákat a Donbaszból. Oroszországnak biztosítania kell 
valamennyi ukrán túsz szabadon engedését. Oroszországnak lehetővé kell tenni a 
humanitárius munkát valamennyi megszállt területen. Oroszországnak támogatnia 
kell a szabad, tisztességes, nemzetközileg ellenőrzött választásokat a Donbaszban, az 
ukrán törvényeknek megfelelően, és ami a legfontosabb: Oroszországnak helyre kell 
állítania Ukrajna szuverenitását.  

Ami azt illeti, azért az ukránoknak is maradt feladata. Ahogy Nuland 
államtitkár is egyértelművé tette, az, hogy mi mennyire vagyunk képesek Ukrajnát 
támogatni, attól is függ, hogy az ország vezetői mennyire elkötelezettek aziránt, hogy 
első helyre népüket és országukat helyezzék. Mindenki, aki reformernek tartja magát, 
fel kell hogy számolja a korrupciót, helyre kell hogy állítsa az igazságszolgáltatást, és 
liberalizálnia kell a gazdaságot. 2016-ban megtörténhet, és meg is kell történnie, hogy 
Ukrajna elszakad attól, amit Nuland államtitkár a „piszkos pénz és piszkos politika 
profán szövetségének” nevezett. Ezek a reformok érintik az ukrán energiaszektort, 
magukban foglalják egy új ügyész kinevezését, az igazságszolgáltatás megerősítését, 
az állami vállalatok privatizációját, egy erősebb szolgáltató ipar kialakítását és a 
honvédelmi minisztérium modernizációját. Azon túl, hogy figyelmünket együttesen 
irányítjuk Ukrajnára, az Egyesült Államok jelentősen átreformálta elkötelezettségét 
Európa biztonsága iránt. Az Európai Megerősítő Kezdeményezés - az úgynevezett ERI 
- keretében négyszeresére emeltük kiadásainkat, a korábbi kevesebb mint 790 millió 
dollárról 3,4 milliárd dollárra. Az ERI eredményeként fenntarthatunk egy 
hadosztálynyi felszerelést Európában, valamint ezenfelül egy harcoló dandárt Közép- 
és Kelet-Európában. Magyarországon is több gyakorlatot végzünk, és láthatóbbá, 
kézzelfoghatóbbá tehetjük az Egyesült Államok és a NATO támogatását a térségben. 

Ahogy Kerry külügyminiszter nemrégiben Münchenben mondta: az EU-t 
megalapítása óta minden évtizedben próbára teszik bizonyos erők belülről és kívülről 
egyaránt, amelyek hasznot húznak a kontinens megosztottságából. De Európa, ha 
egységes marad, mindennél erősebben kerülhet ki ebből. Közös munkánk során 
továbbra is építünk a páratlan gazdasági partnerségre. Az Atlanti-óceán mindkét 
partján serkentjük a növekedést és a munkahelyteremtést, a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások lezárása pedig segíteni 
fogja, erősíteni a gazdaságainkat.  

Szemben bizonyos népszerű mítoszokkal, a TTIP-ben semmi olyasmi nem 
szerepel, aminek értelmében Európának vissza kellene szorítania vagy meg kellene 
szüntetnie fontos szabályokat, vagy gyengítenie kellene bizonyos sztenderdeken. Épp 
ellenkezőleg. Az egyezmény csak megerősíti elkötelezettségünket a szigorú környezeti 
és munkaügyi előírások iránt a kereskedelmi egyezményekben. A TTIP tehát rávilágít, 
hogy milyen dinamikus tud lenni a demokrácia és a szabad piac általunk gyakorolt 
formája, és rámutathat a szabadkereskedelem elsőbbségére.  
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Szintén fokozzuk elkötelezettségünket a klímaváltozással kapcsolatban is. 
Április 22-én az önök köztársasági elnöke, Áder János egyike volt annak az ötven 
államfőnek, akik 171 ország vezetőivel együtt aláírták a párizsi klímaegyezményt az 
ENSZ-ben, New Yorkban. Hálásak vagyunk Magyarország aláírásáért, és magas 
szinten mutatott támogatásáért, elkötelezettségéért. Arra bátorítjuk Magyarországot, 
hogy vigye tovább ezt a vezető szerepét, és az első EU-tagállamok között ratifikálja az 
egyezményt. Úgy tudjuk, hogy az EU egységesként fog csatlakozni az egyezményhez, 
és arra buzdítjuk az Európai Uniót, hogy ezt mielőbb tegye meg.  

Érintettem néhány olyan biztonságpolitikai és külpolitikai témát, amelyek 
mindkét ország számra fontosak. Magyarországnak megvan a képzelőereje, a víziója, 
a jövőképe és minden ismerete, tudása, amellyel tartalmilag hozzájárulhat a kollektív 
védelemhez, hogy felruházza erőforrásokkal és vállalkozó szellemmel a globális 
gazdaságot, és hogy más államférfiak számára elérhetetlen megoldások 
kidolgozásában vehessen részt, ha konfliktus van.  

Legyen szó morális eltökéltségről, amely Európa egységét mozgatja szankciók 
terén vagy az országuk védelmében történő befektetés növelésével kapcsolatos anyagi 
áldozatokat annak érdekében, hogy megfelelhessenek a walesi csúcstalálkozó 
vállalásainak.  

Magyarország a legégetőbb kihívásokra igyekszik megoldást találni. Ami ennél 
is fontosabb, Magyarország meg is tud felelni napjaink kihívásainak, az Egyesült 
Államok pedig számít önökre. 75 évvel ezelőtt a menekültek nem Európa felé, hanem 
Európából kifelé áramlottak. 50 évvel ezelőtt Európa fele a vasfüggöny mögött élt. 
Negyed évszázaddal ezelőtt Európa brutális etnikai tisztogatásnak volt szemtanúja.  

Ahogy Carry külügyminiszter is emlékeztetett, a mai nap súlya nem olyan 
borzasztó, mint amilyennek tűnik. A nemzetközi gazdasági, politikai és társadalmi 
normáink, intézményeink rendszere évtizedek óta biztosítják a békét, és segítik a 
gazdasági növekedést, legyen szó nemzetközi jogról, környezetvédelemről, 
kereskedelmi szabályozásról, korrupcióellenes törvényekről, a gyermekmunka 
szabályairól, az emberi jogok védelméről, a non-proliferációs rezsimről, a 
közegészségügyi rendszerekről, nemzetközi pénzügyi intézményekről, az ENSZ 
békefenntartásról vagy egy erős civil társadalomról, ezek a normák és intézmények 
életet adnak és stabilitást biztosítanak globális rendben.  

Továbbra is ezek jelentik a legjobb és néha kizárólagos eszközt a konfliktusok 
megelőzéséhez, a fejlődés elősegítéséhez és ahhoz, hogy az országok diplomáciai úton 
és békésen tudják megoldani nézeteltéréseiket. A mi feladatunk szövetségesként a 
fiatal évszázadhoz igazítani világrendünket, miközben azért arra is figyelnünk kell, 
hogy ez az állványzat, a szabályok a normák, az elvek, amelyekre támaszkodunk a 
biztonságunk és sikerünk érdekében, hogy ez az állványzat stabilan a helyén 
maradjon.  

Érdemes emlékeztetni magunkat ezen a tavaszi napon, hogy milyen sok közös 
ponttal rendelkezünk, mennyiben osztozunk és hogy milyen sok ígéretet hordoz a 
jövő, és hogy mennyi okunk van az optimizmusra.  

Ahogy David Cameron brit miniszterelnök megfogalmazta, több száz millió 
ember él ma szolgaságban a Baltikumtól egészen az Adriáig, az Atlanti-óceán 
partjaitól az Égei-tengerig. Szövetségünket ma irigyelheti a világ, hiszen mindannyian 
arra törekszünk, hogy egyetértsünk egymással és nem vitatkozunk, készek vagyunk 
kiállni elveink mellett éberséggel és cselekvéssel.  

Elkötelezettségünk a NATO iránt olyan követelmény, amelyet a jövő támaszt 
velünk szemben, és ez reményre is okot ad. Tudjuk, mit kell tennünk, és ami ennél is 
fontosabb, rendelkezünk is a hozzá szükséges erővel. Éberségünk és barátságunk 
jelentik a jövő zálogát. Köszönöm szépen.  



11 

 
(A bizottság 11 óra 40 perctől 12 óra 40 percig zárt ülésen tárgyalt, melyről külön 

jegyzőkönyv készült.) 
 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Tisztelt Bizottság! Egy nagyon rövid második napirendi pontunk van. Egy 
jogtechnikai döntés. A költségvetésről szóló T/10377. számú törvényjavaslatról kell 
döntenünk, hogy melyik szerkezeti egységeket tárgyalja meg a bizottság.  

Határozathozatal 

Azt a javaslatot teszem, hogy a törvényjavaslat egésze vonatkozásában 
folytassa le a bizottság a részletes vitát. Tehát az a javaslatom, hogy az egész 
törvényjavaslat vonatkozásában folytassuk le a részletes vitát. Valakinek ezzel 
kapcsolatban van-e kérdése vagy hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincsen, felteszem szavazásra. Kit támogatja, hogy akkor a törvényjavaslat egésze 
vonatkozásában folytassuk le a vitát? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Végül bejelentem, hogy május 13-án alakulatlátogatásra lehet jelentkezni, és 
hétfőn 9 órakor tartunk az európai tanácsi nagykövet vonatkozásában meghallgatást, 
a koncepció a titkárságon elolvasható.  

Az ülés berekesztése 

Bármi egyéb bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor az 
ülést berekesztem. Jó munkát kívánok, viszontlátásra. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 41 perc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 
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