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Napirendi javaslat  

 
 
1. A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló 

törvényjavaslat (T/3975. szám)  
(Kövér László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Juhász Hajnalka (KDNP), a bizottság alelnöke    
 
Nacsa Lőrinc (KDNP)   
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)  
Molnár Gyula (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott 

 Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) Nacsa Lőrincnek (KDNP) 

 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Fürjes Róbert bizottsági főmunkatárs  
Csizi Réka bizottsági munkatárs  
Gódor Szilvia ügyintéző-titkárnő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 44 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom a határozatképességünket. Csenger-Zalán Zsolt alelnök urat 
Balla Mihály, Zsigmond Barna Pált pedig Nacsa Lőrinc helyettesíti. A napirendet 
megküldtem.  

Napirendi pontunk A független Lengyelország helyreállításának 
centenáriumáról szóló törvényjavaslat Kövér László előterjesztésében. Megköszönöm 
a rendkívüli időpontban megrendezésre került ülésen való részvételt mindenkinek. 
Fölteszem szavazásra a napirendet. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló 
T/3975. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tekintettel arra, hogy Kövér László házelnök úr jelenleg nem tartózkodik a 
teremben, ezért azt javaslom, hogy röviden tekintsük át az indítványát. Az előttünk 
fekvő indítvány szövege a következő.  

Az elnök ismertetője 

„Az Országgyűlés tekintettel a magyar és a lengyel nép évezredes barátságára, 
amely a magyar és a lengyel történelem ismétlődő egybefonódásainak eredményeként 
alakult ki és erősödött meg; a magyar és a lengyel nemzet közös, illetve egymást 
erősítő szabadságtörekvéseire, és az ezek során kölcsönösen tanúsított szolidaritásra; 
a lengyel nemzet és az önálló lengyel állam jelentőségére Közép-Európa 
történelmében; attól a meggyőződéstől vezettetve, hogy az önálló lengyel állam 
újjászületése Magyarország és a magyar nemzet érdekeivel is egybeesett, a következő 
törvényt alkotja.  

Az Országgyűlés üdvözli a függetlenség visszaszerzésének századik évfordulóját 
ünneplő Lengyelországot, és tisztelettel hajt fejet a lengyel szabadság hősei előtt. Az 
Országgyűlés tisztelettel emlékezik a lengyel függetlenség visszaszerzésében és 
védelmében tevőlegesen részt vevő magyar emberekre. Az Országgyűlés megerősíti 
azon meggyőződését, hogy az állami önállóságát őrző Magyarország és Lengyelország 
történelmi sorsközösségre épülő szoros kapcsolata elengedhetetlen előfeltétele úgy a 
nemzeti érdekeink érvényesítésének, mint Közép-Európa befolyása növekedésének az 
európai együttműködés rendszerében. Az Országgyűlés felhatalmazza a kormányt, 
hogy az oktatási rendszer irányítására vonatkozó jogkörében meghozza mindazokat a 
döntéseket, amelyek elősegítik a lengyel-magyar barátság továbbélését a jövő 
nemzedékekben. Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.”  

Határozathozatal 

Tisztelt Bizottság! Bárkinek kérdése, hozzászólása van-e az indítvánnyal 
kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra. Ki 
támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. A napirendi 
pontot lezárom. 
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Egyebek 

Egyebek. Két ülésünk van még. A következő ülés december 13-án, csütörtökön 
9 óra 15-kor. Nagykövetjelölttel kezdjük, utána 10 órától a magyar-amerikai 
kapcsolatok áttekintése következik. David Cornstein lesz a vendégünk. Kérek 
mindenkit, hogy legyünk pontosak!  

Valamint a külügyminiszter éves meghallgatása jövő hétfőn, egy hét múlva, 8 
órai kezdettel. Remélem, nem kell előrehoznunk a kezdési időpontot. (Derültség.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést berekesztem. 
Mindenkinek jó munkát kívánok! Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc)  

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


