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Napirend 

 

1. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Németh Zsolt (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Dr. Hoffmann Rózsának (KDNP)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Csizi Réka munkatárs  
Gódor Szilvia Emília titkárnő 
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(A bizottság 10 óra 04 perckor megkezdett zárt ülésének - amelyről  
külön jegyzőkönyv készült - folytatása. 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 12 óra 39 perc) 
 

Egyebek 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Egy 
napirendi pontunk lenne még az egyebek között. Engedje meg a bizottság, hogy 
gyorsan tájékoztassam önöket, hogy az indonéz külügyi bizottság delegációját… (A 
bizottság tanácsadójának jelzésére.) Elnézést, államtitkár úr, nem akarom 
visszatartani önöket, mert tudom, hogy egy másik bizottságban is jelenésük van. 
Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Most már csak egy rövid tájékoztatót tartok 
a bizottságnak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. További szép napot kívánok! 
(Íjgyártó István és a nagykövetjelöltek távoznak a bizottság üléséről.) 

Az indonéz külügyi bizottság delegációját szeptember 27-én 11 órakor fogadjuk, 
az izraeli külügyi bizottságot pedig október 17-én, mindkét találkozóra várjuk a 
jelentkezéseket.  

Több nagykövetjelölti meghallgatásunk lesz, és akkor mondanék talán 
tervezett időpontokat, hogy mindenki tudja esetleg ezt ütemezni: október 16., 
október 30., november 13. és november 27. Ezen ülések legtöbbje feltehetően hétfői 
napra esik, és ez azt is jelenti, hogy „A” hét hétfőn 9 órakor kezdődnének. Ez az eddigi 
javaslat az egyeztetéseket követően a minisztérium és a bizottság között. 

Az ülés berekesztése 

Van-e az egyebekben észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
köszönöm szépen a bizottságnak a jelenlétet. Ezzel a mai ülésünket bezárom. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 41 perc) 

  

Balla Mihály 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Szűcs Dóra 
 


