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közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásról szóló 
jegyzőkönyv, valamint az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, 
másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó Euromediterrán 
megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a 
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a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megkezdjük az ülésünket. Nagy tisztelettel köszöntöm az államtitkár urat, a 
nagykövetjelölt urat, a bizottság tagjait, vendégeinket. Megállapítom a 
határozatképességünket.  

Szeretném köszönteni Dudás Róbert urat, akit a bizottság tagjává megválasztott 
az Országgyűlés Lukács László képviselőtársunk helyében. Eredményes munkát 
kívánok az ön számára az elkövetkezendő időszakban. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslat módosítására vonatkozó javaslat érkezett 
Mesterházy alelnök úrtól, ezt a tegnapi nap folyamán valamennyi bizottsági tagnak 
továbbítottuk. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a házszabály alapján a javaslatról a 
bizottság vita nélkül határoz. Ha valaki nem lenne tisztában a javaslattal, tájékoztatom 
önöket arról, hogy arra irányul a javaslat, hogy tűzze napirendre a Külügyi bizottság 
azt a kérdést, hogy a magyar Külügyminisztérium számára a magyar újságíróknak 
külföldi partner országokba való kiutazásával kapcsolatban készítsenek a nagykövetek 
jelentést. Erre irányult Mesterházy alelnök úr kérése. Szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy a héten együtt utaztam a külügyminiszter úrral, aki jelezte, hogy 
örömmel ad választ erre a kérdésre a meghallgatása keretében. Ugyanakkor ő sem és 
én sem tartom indokoltnak, hogy külön napirendi pont keretében foglalkozzunk ezzel 
a kérdéssel. 

Tisztelt Bizottság! Fel kell tehát tennem szavazásra, ha kéri a képviselő úr, hogy 
szavazzunk erről a kérdésről. (Mesterházy Attila: Igen.) Fel kell tennem szavazásra. 
Akkor ki támogatja, hogy tűzzük napirendre ezt a kérdést? (Szavazás.) Öt igen 
szavazat. Ki tartózkodik ebben a kérdésben? (Szavazás.) Hét szavazat. Öt igen 
szavazattal, 7 tartózkodással a bizottság nem módosítja a napirendjét. 

A megküldött napirendet felteszem szavazásra. Ki támogatja a megküldött 
napirendet? (Szavazás.) Többséggel a bizottság támogatja. Ki nem támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) Egy ellenszavazattal a bizottság támogatja a napirendet. 

Első napirendi pontunk a nagykövetjelölt kinevezés előtti meghallgatása. 
Köszöntöm Sztáray Péter államtitkár urat és köszöntöm nagykövetjelölt urat. 
Megkérem államtitkár urat, hogy nevezze meg a zárt ülés indokául szolgáló védendő 
közérdeket. Parancsoljon! 

 
DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Elnök úr, köszönöm szépen. Magyarország kül- és 
nemzetbiztonsági érdekeire hivatkozással kérem a zárt ülés elrendelését. 

 
ELNÖK: Felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag 

támogatja a bizottság. Köszönöm szépen. 
 
(A bizottság 11 óra 35 perctől 13 óra 07 percig zárt ülésen folytatta munkáját, 

az ott elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.- A nyílt ülés folytatásának 
időpontja: 13 óra 08 perc.) 
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Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről 
a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán 
Megállapodás, továbbá a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a 
Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a 
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a 
Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz 
történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az 
Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói 
Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán 
megállapodásról szóló jegyzőkönyv, valamint az egyrészről az 
Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói 
Királyság közötti társulást létrehozó Euromediterrán megállapodás 
jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár 
Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának 
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
T/12880. számú törvényjavaslat  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Egy diverziót tervezek: megtette a javaslatát a 
titkárságunk, hogy menjünk át a nyílt ülésre a Delegációs terembe a marokkói 
szabadkereskedelmi megállapodás nemzetközi szerződésének a megvitatására, de én 
visszadobnám a labdát a bizottságnak, hogy ha itt is el tudják képzelni a nyílt ülés 
lehetőségét, és nem kezdeményezik, hogy tegyük át oda az ülésünket, akkor én itt most 
elkövetném ezt a szabályszegést, és megtartjuk itt a nyílt ülést is, ha nincs ilyen javaslat 
a bizottság részéről. (Nincs ilyen jelzés.) 

Szeretném köszönteni a nyílt rész keretében szintén államtitkár urat. A 
T/12880. számú nemzetközi szerződés tekintetében folytatjuk le a részletes vitát.  

Határozathozatalok 

Tisztelt Bizottság! Felteszem a javaslatot szavazásra: ki támogatja, hogy a 
bizottság folytassa le a részletes vitát. (Szavazás.) Ez egyhangú. A bizottság úgy 
nyilatkozott, hogy a T/12880. számú törvényjavaslat tekintetében le kívánja ezt 
folytatni. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát. Kérdezem államtitkár urat, hogy 
miről van szó.  

 
DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Elnök Úr! Köszönöm szépen. Ismertessem részletekbe menően? 
(Közbeszólások: Nem! – Nagy vonalakban! - Tudjuk! - Derültség.) A módosításokat a 
KKM támogatja… Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Tisztelt Bizottság! Felteszem a kérdést először is, 

hogy támogatja-e a bizottság, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek megfelel az előttünk fekvő törvényjavaslat. (Szavazás.) Egyhangú, 
köszönöm szépen. A vita első szakaszát lezárom.  

Megnyitom a vita második szakaszát. A bizottság kormánypárti tagjai javaslatot 
tettek saját módosítási szándék megfogalmazására. A kiküldött tervezet két 
jogtechnikai jellegű módosítást tartalmaz. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e.  

 



7 

DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Igen, támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim? Kíván-e ehhez bárki hozzászólni? (Nincs ilyen 

jelzés.) Nem. Felteszem szavazásra: Ki támogatja a módosítójavaslat-tervezetet? 
(Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen.  

A részletes vita lezárását ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú.  
És végül a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadását ki támogatja? 

(Szavazás.) Ez is egyhangú.  
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk az egyebek. Október 20-án kedden tájékoztatót 
hallgatunk meg Johannes Haindl, Németország Magyarországra akkreditált 
nagykövete részéről a német európai uniós elnökségi prioritásról. Tehát október 20., 
kedd, még nem tudjuk, hány óra. Tájékoztatást fogunk erről küldeni, de kérem, hogy 
írja be mindenki a naptárába.  

Van-e egyéb észrevétel bárki részéről? (Nincs ilyen jelzés.) Elengedjük 
államtitkár urat.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Van-e még bárkinek kérdése, hozzászólása? (Nincs ilyen 
jelzés.) A nyílt ülésünk végéhez közeledünk. Köszönöm szépen. Mindenkinek szép 
napot kívánok! Viszontlátásra! 

 

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 05 perc.) 

 

  
Németh Zsolt 

a bizottság elnöke 
 
Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Madarász Mária 
 


