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Napirendi javaslat 

1. Tájékoztató az amerikai-iráni konfliktusról és annak hatásairól a regionális és 
globális biztonsági helyzetre  
(Zárt ülés!)  
Előterjesztők: Dr. Czukor József nb. vezérőrnagy, az Információs Hivatal 
főigazgatója 
Dr. Sztáray Péter András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára 

 

2. Tájékoztató a koronavírus-járványról (Zárt ülés!)  
Előterjesztő: Dr. Czukor József nb. vezérőrnagy, az Információs Hivatal 
főigazgatója 
 

3. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság 
közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozására tekintettel készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/9467. szám)   
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 
(Uniós napirendi pont) 
 

4. Egyebek 



4 

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   
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)   
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)   
Dr. Lukács László György (Jobbik) 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Fürjes Róbert bizottsági főmunkatárs  
Gódor Szilvia ügyintéző-titkárnő  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Nacsa Lőrinc (KDNP) dr. Zsigmond Barna Pálnak (Fidesz) 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Sztáray Péter András államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium)  
Dr. Czukor József nb. vezérőrnagy főigazgató (Információs Hivatal)  
Dr. Bunford Zsolt főigazgató-helyettes (Információs Hivatal) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó reggelt kívánok! Bejelentem a helyettesítéseket. Nacsa Lőrincet 
helyettesíti Zsigmond Barna, bejelentette távolmaradását Gurmai képviselő asszony, 
Molnár Gyula, Mesterházy Attila, Nacsa Lőrinc. Megállapítom a 
határozatképességünket. 

Tisztelt Bizottság! Megküldtem a napirendet. A napirenddel kapcsolatban annyi 
módosítási javaslatom van, hogy az 1. és a 2. napirend pontot együtt tárgyaljuk. Van-e 
ezzel kapcsolatban, a napirenddel kapcsolatban bárkinek kérdése, kiegészítése? (Senki 
sem jelentkezik.) Fölteszem szavazásra: ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Zárt ülés elrendelése az 1-2. napirendi pont megtárgyalására 

Tisztelt Bizottság! Az 1-2. összevont napirend keretei között szeretném 
köszönteni Sztáray Péter államtitkár urat a Külügyminisztériumból, Czukor József 
főigazgató urat az Információs Hivatalból és Bunford Zsolt főigazgató-helyettes urat 
szintén az Információs Hivatalból. Meg szeretném kérdezni először is a főigazgató urat, 
hogy mi a zárt ülés elrendelését indokló ok. Főigazgató úr! 

 
DR. CZUKOR JÓZSEF főigazgató (Információs Hivatal): Az indokló ok az Nbt. 

vonatkozó rendelkezése és az a körülmény, hogy az iráni helyzettel kapcsolatban 
részben a január 3-ai és 5-ei támadásokat illetően, valamint a koronavírussal 
kapcsolatban olyan információkat szeretnék a bizottsággal megosztani, melyek 
továbbra is védelmet igényelnek.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a zárt ülés elrendelését, tisztelt bizottság? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. Elrendelem a zárt ülést. 

 (A bizottság 10.12 és 11.37 óra között zárt ülés keretében tanácskozott, amelyről 
külön jegyzőkönyv készült.) 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai 
Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság 
Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült 
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/9467. számú törvényjavaslat  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

ELNÖK: A következő napirendi pontunkra pedig kérném, hogy bocsássuk be 
államtitkár urat. (Dr. Völner Pál belép a terembe, és helyet foglal.) 



6 

Szeretném köszönteni államtitkár urat az Igazságügyi Minisztériumból, 
képviselőtársunkat. A 3. napirendi pontunk nyílt ülés keretében egyrészről az EU és 
tagállamai, másrészt a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát 
Köztársaság Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Hadd adjam meg a szót, parancsoljon! 

Dr. Völner Pál bevezetője 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Mint a címből is kiderül, Horvátország csatlakozása miatt volt szükséges 
ennek a Jegyzőkönyvnek az aláírása és ennek a ratifikálása, úgyhogy kérnénk a 
parlamenttől és a tisztelt bizottságtól, hogy támogassa az előterjesztést.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Elnöki javaslatom, hogy a 
bizottság folytassa le a részletes vitát, erről szavaznunk kell. Több szavazásunk lesz.  

Ki támogatja, hogy folytassuk le a részletes vitát? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen. 

Vannak-e kérdések, tisztelt bizottság? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincsenek, akkor döntenünk kell arról, hogy megfelel-e az előterjesztés a házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Fölteszem szavazásra: ki támogatja? 
(Szavazás.) Egyhangú.  

A bizottság kormánypárti tagjai javaslatot tettek saját módosítási szándék 
megfogalmazására. Elsőként kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e ezt a 
szándékot. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 

úr. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás van-e? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 
Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. 

A részletes vita lezárását ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. 
A bizottsági jelentés elfogadását ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. 
Államtitkár úr, mindig ilyen együttműködésünk legyen. (Derültség.) Elnézést 

szeretnénk kérni, hogy egy kicsit elhúzódott az előző napirendi pont, majd legközelebb 
megkérem a titkárságot, hogy vegyük előre az államtitkár urat, hogy ne kelljen itt 
várakoznia. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk! (Dr. Vörner Pál és munkatársa 
távozik az ülésről.) 

Egyebek 

Elnöki tájékoztató 

Tisztelt Bizottság! Van-e az egyebek körében bárkinek kérdése? (Senki sem 
jelentkezik.) Nekem egyetlenegy bejelentenivalóm van, hogy négy nagykövetjelöltet 
kellene meghallgatnunk az április 6-ai bizottsági ülésen. Ezt kérem, hogy véssék be a 
naptáraikba: április 6-a. 
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincsen több egyéb, akkor az ülést berekesztem. Szép napot! A 
viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc) 

 

 

 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva és Barna Beáta 


