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Napirendi javaslat 

1. Elnöki tájékoztató a trianoni békeszerződés 100. évfordulójának alkalmából az 
Amerikai Kongresszus Képviselőházában történt megemlékezésről 

2. Nagykövetjelölt kinevezés előtti meghallgatása (zárt ülés)  
Előterjesztő:  
Dr. Sztáray Péter András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára 
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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  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)  
Dr. Gurmai Zita (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott:  

 
Juhász Hajnalka (KDNP) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP) Balla Mihálynak (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Dobos Evelin bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívott 

Megjelent 

 
Dr. Sztáray Péter államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 08 óra 52 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt, tisztelt bizottság! A munkát megkezdjük. Nagy tisztelettel köszöntöm a 
bizottság tagjait és vendégeinket, különösen Sztáray Péter államtitkár urat, aki ugyan 
a következő napirendi ponthoz érkezett, de az a napirendi pont sem áll olyan távol tőle, 
amivel hamarosan elkezdjük a bizottsági ülésünket. 

Bejelentem, hogy Juhász Hajnalkát Csenge-Zalán Zsolt, Zsigmond Barna Pált 
Bartos Mónika, Nacsa Lőrincet Balla Mihály helyettesíti. Megállapítom a 
határozatképességünket. „…Megfogyva bár, de törve nem/Él nemzet e hazán…”  

Tisztelt Bizottság! A napirendet megküldtem. Van-e a napirenddel kapcsolatban 
bárkinek kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Fölteszem szavazásra. Ki támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Elnöki tájékoztató a trianoni békeszerződés 100. évfordulójának 
alkalmából az Amerikai Kongresszus Képviselőházában történt 
megemlékezésről 

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontunk: Elnöki tájékoztató a trianoni 
békeszerződés 100. évfordulójának alkalmából az Amerikai Kongresszus 
Képviselőházában történt megemlékezésről. Amennyiben a bizottság tagjai ezzel 
egyetértenek, a napirend tárgyalása során továbbra is ellátom a levezető elnöki 
teendőket.  

Tisztelt Bizottság! A témához tartozó valamennyi háttéranyagot a bizottság 
tagjai a meghívó kiküldésével egyidejűleg megkapták, és ez kiosztásra is került, így 
különösen is föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy van egy angol nyelvű másolat a 
kongresszus jegyzőkönyvéből, és ezt magyar fordításban is elérhetővé tettük a 
képviselőtársaim számára.  

Itt különösen fontosnak tartom, hogy lássuk, hogy van egy magyar-amerikai 
tagozat az amerikai Kongresszusban, és ennek a társelnöke, Andy Harris úr, pedig 
nagyon elkötelezetten támogatja a legfontosabb magyar külpolitikai, nemzetpolitikai 
kérdéseket, és neki is köszönhető, hogy megemlékezés történt a békeszerződés 100. 
évfordulójával kapcsolatosan, illetőleg az Amerikai Magyar Szövetség egy olyan 
nagymúltú amerikai magyar szervezet - 1906-ban alakult Clevelandben -, amely mind 
a mai napig rendkívül komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy az amerikai 
közvéleményben, így a Kongresszusban is - Andy Harris úrral együttműködésben - 
fölhívja a figyelmet a legfontosabb magyar külpolitikai törekvésekre.  

Ifj. Koszorús Ferenc, a korábbi elnök - bizonyára ismert sokunk előtt Koszorús 
Ferenc neve -, Nagy Ákos a jelenlegi elnök, illetőleg Németh Imre is elég ismert vezetője 
az Amerikai Magyar Szövetségnek. Gazdag természetesen az amerikai magyar élet, de 
ez a szövetség mindenféleképpen kiemelkedően fontos helyet foglal el.  

Az a tény, hogy most napirendre vettük röviden ennek a kongresszusi 
határozatnak a kérdését, ez azt a lehetőséget is magában foglalja, hogy erről a tényről 
a mi jegyzőkönyvünk is meg fog majd emlékezni, és ezáltal nemcsak az amerikai 
kongresszusi jegyzőkönyvben, hanem a magyar Országgyűlés jegyzőkönyvében is 
ugyanezek a megállapítások, megközelítések, javaslatok testet ölthetnek.  
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Hozzászólások 

Tisztelt Bizottság! Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése? (Jelzésre:) 
Gurmai Zita képviselő asszony. 

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Egyrészt köszönöm szépen, hogy elnök úr 

tájékoztatást adott erről a szerintem rendkívül fontos nyilatkozatról. Nyilván a trianoni 
100 évről itt, a magyar Országgyűlésben is megemlékeztünk. Mindenképpen úgy 
gondolom, hogy a nyilatkozat egészében elfogadható.  

Mindenképpen azt javaslom, hogy a bizottság levélben köszönje meg, vagy 
fejezze ki elismerését az érintetteknek, tehát hogy valamilyen formában adjunk 
visszajelzést ennek a csapatnak, mert szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy ők 
magukénak érzik ezt az ügyet, úgyhogy ez lenne a javaslatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot, képviselő asszony, egyetértek vele. 

Levélben fogom tájékoztatni mind a Kongresszus Magyar-Amerikai Tagozatának, 
ennek a caucusnak a vezetőjét, Andy Harris urat, társelnökeit, és hasonlóképpen az 
Amerikai Magyar Szövetség elnökét is. Azt hiszem, hogy ezzel teljes mértékben egyetért 
a bizottság minden tagja; feltételezem. Kézfelemelés nem szükséges. (Látható 
egyetértés.) Úgy látom, hogy ezzel a napirendi pontot le is zárhatjuk. 

Rövid technikai szünetet rendelek el, és megkérném a munkatársaimat, hogy 
bocsássuk be - államtitkár úr is talán segíthet ebben - a vendégeinket. (A meghívottak 
belépnek a terembe, és helyet foglalnak.) 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk 2. napirendi pontunkra, nagykövetjelölt kinevezés 
előtti meghallgatására. Újfent köszöntöm Sztáray Péter államtitkár urat.  

Amennyiben az előterjesztő kezdeményezi zárt ülés megtartását, úgy kérem, 
hogy nevezze meg a védendő közérdeket! 

 
DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Magyarország 
külpolitikai és nemzetbiztonsági érdekeire tekintettel kérem a zárt ülés elrendelését. 
Köszönöm.  

Zárt ülés elrendelése a 2. napirendi pont megtárgyalására 

ELNÖK: Fölteszem szavazásra. Ki támogatja a zárt ülés elrendelését? 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Kérem, hogy csak azok maradjanak az 
ülésteremben, akik ennek a napirendi pontnak a megtárgyalása során erre jogosultak! 
(Rövid szünet. - A zárt ülésen részt venni nem jogosultak elhagyják a termet.) 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja 8 óra 57 perc 

A bizottság 8 óra 58 perctől 9 óra 44 percig zárt ülés keretében tanácskozott, 
amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 

 

 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


