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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó napot kívánok! Balla Mihály helyettesíti Juhász Hajnalkát. Megállapítom
a határozatképességet. A napirendet megküldtem. A napirenddel kapcsolatban
bárkinek van-e kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, fölteszem
szavazásra. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.
A Törökország által az Észak-szíriai Demokratikus Föderáció ellen
indított támadásról szóló határozati javaslat (H/7729. szám)
(Varju László, Arató Gergely, Dr. Oláh Lajos, Dr. Vadai Ágnes,
Gréczy Zsolt, Gyurcsány Ferenc és Hajdu László (DK) képviselők
önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Első napirendi pont a Törökország által az Észak-szíriai Demokratikus
Föderáció ellen indított támadásról szóló határozati javaslat. Az előterjesztő
képviseletében ki kíván szólni? (Dr. Ujhelyi István jelentkezik. - Mesterházy Attila: Ez
még nem az?) Ez még nem az. (Mesterházy Attila közbeszól. - Derültség.) Ne
erőltessük! (Mesterházy Attila: Ez a DK-s javaslat.) Tehát nincs jelen az előterjesztő
képviseletében senki, ugye?
Határozathozatal
Akkor hadd kérdezzem meg a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki reagálni az
el nem hangzott előterjesztésre. (Senki sem jelentkezik.) Azt hiszem, ez nem indokolt.
Szavaznunk kell! Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egy. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) Hat. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.)
Hat nem, 1 igen szavazattal a bizottság elutasította az előterjesztést.
Az
északkelet-szíriai
török
hadműveletről
és
annak
következményeiről szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat
(P/7838. szám)
(Dr. Tóth Bertalan, Mesterházy Attila, Dr. Gurmai Zita (MSZP),
Gyurcsány Ferenc, Dr. Vadai Ágnes, Gréczy Zsolt, Arató Gergely,
Varju László (DK), Szabó Timea, Tordai Bence (Párbeszéd), Jakab
Péter (Jobbik), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Csárdi Antal, Dr.
Keresztes László Lóránt (LMP), Dr. Mellár Tamás, Burány Sándor és
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről
A 2. napirendi pont az északkelet-szíriai török hadműveletekről és annak
következményeiről szóló politikai nyilatkozat-tervezet. Az előterjesztő Tóth Bertalan
képviselő úr. Hadd kérdezzem meg a kollégáimat, hogy európai parlamenti képviselő
szólhat-e az előterjesztő nevében. (Csizi Réka: Nem az előterjesztő nevében, de
hozzászólhat.) Mint hozzászóló, de az előterjesztőnek adnám meg először a szót. Ki az
előterjesztő? (Senki sem jelentkezik.) Nincs jelen az előterjesztő. Rendben.
Amennyiben nincs az előterjesztő részéről hozzászólás, akkor a jelenlévők,
illetve a bizottság tagjai részéről hangozhatnak el észrevételek. Képviselő úr,
parancsoljon!
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Hozzászólások
DR. UJHELYI ISTVÁN (MSZP) európai parlamenti képviselő: Köszönöm
szépen, elnök úr. És köszönöm a bizottságnak, ha meghallgatnak. Nem tipikus helyzet,
hogy európai parlamenti képviselőként a magyar Országgyűlés bármelyik
bizottságához fordulok, és szót kérek egy napirendi pont kapcsán.
Október 9-én indult a török hadművelet Északkelet-Szíriában, és annak kétfajta
következménye biztos, hogy van. Az egyik következmény ismét egy súlyos
humanitárius válság és probléma, amely nem megoldja, hanem élezi mindazt a
konfliktushalmazt, ami a térségre jellemző volt az elmúlt években. Nyilvánvaló, hogy
szakemberek, akár ebben a bizottságban, akár a másik bizottságban, a Honvédelmi
bizottságban ezzel a kérdéssel foglalkoznak, foglalkoztak, nem tudom.
A másik kérdés pedig az Európai Uniót és annak nemzetközi mozgásterét,
egységét, tekintélyét és jövőbeni működését érinti. Az Európai Unió tagállami vezetői
készültek egy gyors és azonnali politikai deklarációval Erdogan török elnök török
hadműveletei kapcsán, amit a magyar miniszterelnök a Tanács ülésén akkor vétózott.
Aztán utána persze finomodott - az én szempontomból inkább érthetetlenné vált - a
magyar helyzet, illetve a magyar álláspont, mert nem lehetett pontosan követni, hogy
mi is a magyar álláspont. Nem függetlenül a magyar kormány Tanácsban mutatott
magatartásától, az Európai Parlament minden nagy frakciója, minden Európa-párti
politikai csoportja, beleértve az összes magyar európai parlamenti képviselővel
rendelkező frakciócsoportja közösen írt és fogadott el egy politikai álláspontot, mindezt
október 24-én az Európai Parlamentben.
Megnyugvás volt számomra, hogy akkor ebben semmifajta törésvonal a
szavazáskor nem volt észlelhető, például fideszes vagy Magyarországról nézve ellenzéki
európai parlamenti képviselő között. Ezt követően volt egyébként meglepetés Erdogan
török elnök magyarországi látogatása és annak a magyar kormány és a magyar állami
vezetők által meglehetősen puhán, az európai álláspontot puhán képviselt nyilatkozat.
Ezért is terjesztettük be - és én nem lehettem előterjesztő nyilvánvalóan, de Tóth
Bertalan elnök, frakcióvezető terjesztette be, és csatlakozott hozzá Mesterházy Attila
külügyi bizottsági alelnök, és azt követően a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd képviselői
is, a DK képviselői is, elnézést -, nyújtottuk be szó szerint ugyanazt a határozatot, szó
szerint, sem ki nem vettünk, sem hozzá nem adtunk, amit az Európai Néppárt is
megszavazott, támogatott, írt. Sőt, Németh Zsolt elnök úrnak nem kell hangsúlyoznom,
hogy a Külügyi bizottság nálunk, az Európai Parlamentben igencsak erős német,
néppárti dominanciájú hagyományosan, tehát a néppárti család által írt és
megfogalmazott javaslatot szó szerint hoztuk be a magyar Országgyűlés elé.
Arra kérem önöket, hogy az ország tekintélye és jövőbeni európai mozgástere
kapcsán is támogassák a kérdés tárgysorozatba vételét, és aztán persze a parlament
előtt már a politikai nyilatkozat mondataiból lehet szemezni, lehet hozzátenni, a
fideszes kormánypárti többség megfogalmazhatja benne saját javaslatait, de nem
tartanám szerencsésnek, ha tárgysorozatba sem venné a magyar Országgyűlés Külügyi
bizottsága ezt a javaslatot. Ezért ülök itt öt év után először egyébként egy parlamenti
bizottsági ülésen. A plenárison már voltam, bizottsági ülésen még nem.
ELNÖK: Isten hozta, képviselő úr!
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DR. UJHELYI ISTVÁN (MSZP), európai parlamenti képviselő: Köszönöm
szépen, elnök úr.
ELNÖK: Szívesen látjuk máskor is.
DR. UJHELYI ISTVÁN (MSZP) európai parlamenti képviselő: Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Dolgozunk, a látszat ellenére.
További hozzászólások, kérdések? (Nincs jelzés.) Nekem egy kérdésem lenne az
előterjesztő képviseletében akkor Ujhelyi képviselő úrhoz. A 28 tagállamból mely
európai uniós tagállam fogadott el ilyen jellegű, az Európai Parlament határozatával
megegyező szövegű határozatot?
DR. UJHELYI ISTVÁN (MSZP), európai parlamenti képviselő: Ez még nem a
nagyköveti meghallgatás, ez egy másik viszonyrendszer bizottsági elnök úr és köztem.
Tehát vizsgázni nem fogok, inkább rúgok a labdába, mint mások a teraszról a
Népstadion felé. Legyünk mi az elsők!
ELNÖK: További hozzászólás? (Jelzésre:) Zsigmond képviselő úr!
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Muszáj hozzászóljak, ha már itt politikai
zsibvásárrá silányítjuk a Külügyi bizottság ülését, szerintem a következő öt évet is ki
fogjuk bírni képviselő úr nélkül. Szomorú, hogy olyan ember tart itt nekünk erkölcsi
prédikációt, aki hazája ellen szavaz. Az is unikális, hogy valaki a saját jelöltje ellen
szavazzon, és saját országa jelöltje ellen, biztosjelöltje ellen ágáljon. Ezt önök
megtették, roppant sajnálatos dolog.
Azt is megtették, akkor most idézzük itt fel 2004-et, amikor a határon túli
magyarok ellen is ágáltak, most pedig mindenféle ködképeket kergetnek. Idézem
pontosan, azt mondta, hogy az Unió vezetői gyors nyilatkozattal készültek a válságra.
Tipikus. Tehát ahelyett, hogy intézkedésről, ahelyett, hogy a lényegről beszélnénk,
ahelyett, hogy a feleket meghallgatnánk, és valóban a kurdok helyzetéről beszélnénk,
nyilatkozatokat puffogtatunk, és ezzel letudjuk. Amikor konkrét tényállásról van szó,
akkor a magyart a magyar ellen uszítjuk. Azt gondolom, hogy nem politikai cirkusz a
Külügyi bizottság, és nem azért vagyunk itt, hogy mindenféle politikai szlogeneket
puffogtassunk. Köszönöm szépen. (Juhász Hajnalka megérkezik az ülésre.)
ELNÖK: (Jelzésre:) Ujhelyi képviselő úr!
DR. UJHELYI ISTVÁN (MSZP), európai parlamenti képviselő: Köszönöm
szépen. Politikai és emberi megjegyzéseire nem kívánok reagálni, mert meglehetősen
sajátos volt a stílusa. Szakmailag pedig butaságot tetszett mondani. Ha a Külügyi
bizottság tagjaként ismerné az Európai Unió működését, például az Európai Parlament
leendő biztosjelöltjeinek bizottsági meghallgatási menetrendjét, akkor nem mondott
volna olyan sületlenségeket, amiket mondott. Nem fog tudni felmutatni olyan
pillanatot, amikor egyébként én egy magyar biztosjelöltre nemmel szavaztam.
És ha tudná azt, hogy a háttérben hányszor jeleztem, hány fideszes kollégának
mondtam el, hogy nagyon-nagyon okosan kell Várhelyi Olivér jelenlegi nagykövet
úrnak, misszióvezetőnek a meghallgatásokra való felkészülését és a portfóliót
kiválasztani; tehát ha önt beavatták volna ezekbe a folyamatokba, akkor nem mondott
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volna most ilyet. Ugyanis képzelje, még le is nyilatkoztam, sőt a magyar külügyi vezetés
több tagjának is elmondtam, hogy Várhelyi Olivért meg szeretném szavazni majd
akkor, amikor egyébként a plenáris ülés elé kerül, hiszen nem vagyok annak a
bizottságnak a tagja, amely dönt például arról, hogy ma délig milyen kérdéseket tesz
fel és vár válaszokat Várhelyi Olivértől, de Várhelyi Olivért egyébként én szeretném,
szerettem volna megszavazni.
Ha kíváncsi ennek a hátterére, akkor szívesen elmondom, nem hiszem, hogy ez
a mostani bizottsági ülés napirendje. Egy tény, hogy magyar érdek, beleértve az ön és
az én családjaimnak, szavazóimnak az érdekét is, hogy egységes Európában legyünk,
ehhez viszont azt a pávatáncot nem szabad tovább folytatni. Egyéb megjegyzéseit
átadom a fideszes kollégáknak, akik egyébként ezt a bizonyos politikai nyilatkozatot
elfogadták a magyar parlamentben.
ELNÖK: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor röviden szeretném én is az
én álláspontomat ismertetni. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés egy olyan politikai
határozatot duplikál, amely az Európai Parlamentben valóban egyhangú módon
született meg, a pártom, a Fidesz képviselői is megszavazták; tekintettel arra, hogy az
Európai Unióban nincs még egy tagállam, amely az Európai Parlament határozatát
duplikálná azzal, hogy nemzeti országgyűlés által is elfogadja, ezért egyszerűen
fölöslegesnek látom a javaslatot.
Ezért mi tartózkodunk a magunk részéről, mert nem látjuk értelmét egy ilyen
határozat elfogadásának. Ugyanakkor a tartalmával valóban egyetértünk mi is, tehát
nincsen okunk arra, hogy nemmel szavazzunk. További hozzászólás? (Senki sem
jelentkezik.)
Határozathozatal
Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra. Ki tartózkodik az előterjesztés
kapcsán? (Szavazás.) Öt. Ki szavaz igennel? (Szavazás.) Kettő. (Balla Mihály: Hat
tartózkodás.) Bocsánat, hat. Igen, mert te még Hajnit képviseled. (Balla Mihály: Nem.
Hajni már itt van.) De nem jelentettem be Hajnit, hogy itt van. (Juhász Hajnalka
közbeszólására:) Majd utána szavazhat. (Derültség.) Akkor rosszul számoltam, tehát
hat.
Tehát 6 tartózkodással és 2 igen szavazattal a bizottság nem fogadta el az
előterjesztést. Egyébként szívesen látjuk a képviselő urat máskor is a Külügyi bizottság
ülésén. Ne hagyjon bennünket ilyen sokáig magunkra a jövőben! (Dr. Ujhelyi István:
Ezt majd megbeszéljük! - Dr. Ujhelyi István távozik az ülésről.) Ezt majd
megbeszéljük a képviselő úrral. A viszontlátásra!
Rátérünk a 3. napirendi pontunkra, ez pedig nagykövetjelöltek meghallgatása.
Szeretném köszönteni Sztáray Péter államtitkár urat, és szeretném köszönteni a
jelölteket. Valami azt súgja, hogy a védendő közérdek megnevezését, illetve a zárt ülés
elrendelését fogja hamarosan az államtitkár úr javasolni. Kérem akkor, hogy nevezze
meg a védendő közérdeket!
DR.
SZTÁRAY
PÉTER
ANDRÁS
államtitkár
(Külgazdasági
és
Külügyminisztérium): Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Magyarország
külügyi és nemzetbiztonsági érdekeinek védelme miatt kezdeményezem a zárt ülés
tartását.
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A nyílt ülés berekesztése
ELNÖK: Köszönöm. Fölteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönöm szépen. Elrendelem a zárt ülést.
(A nyílt ülés befejezésének időpontja 10 óra 22 perc.
A bizottság a továbbiakban zárt ülés keretében tanácskozott, amelyről külön
jegyzőkönyv készült.)

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Baloghné Hegedűs Éva és Barna Beáta

