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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar 
Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások 
elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13933. szám)  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a részletes vita 
a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

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  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)  
Dr. Gurmai Zita (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Nacsa Lőrinc (KDNP) Juhász Hajnalkának (KDNP)   
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Fürjes Róbert bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívott 

Hozzászóló 
Dr. Berzétei Ákos helyettes államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Juhász Hajnalka helyettesíti Nacsa Lőrincet. Megállapítom a 
határozatképességünket. A napirendet megküldtem, felteszem szavazásra: ki 
támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Sajnálom, tisztelt bizottság, hogy sort kellett kerítenünk erre a rövid ülésre, de 
így a vége felé találkozzunk minél többször, nem? A héten pedig elérjük a bizottsági 
üléseinknek a legizgalmasabb részét, hiszen a külügyminiszternek a meghallgatására 
is sor fog kerülni - új időpontban, ezt szeretném jelezni: csütörtökön reggel 8 órakor 
kerül sor a miniszter úr meghallgatására. Aztán előreláthatólag még egy ülést 
tervezünk, december 14-én, hétfőn, 10 órakor, amikor nagykövetjelöltek kinevezés 
előtti meghallgatására fog sor kerülni. Most, hogy ezt előrebocsátottam, a 2. napirendi 
pontot letudtam.  

A Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a 
Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya 
között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló 
megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat (T/13933. szám)  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, a Magyarország Kormánya és Svédország 
Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya 
között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás 
megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/13933. számú 
törvényjavaslat megtárgyalására.  

Az 1. napirendi pontunk keretei között köszöntöm dr. Berzétei Ákos helyettes 
államtitkár urat a Külgazdasági és Külügyminisztériumból.  

Határozathozatalok 

A határozati házszabály 102. § (6) bekezdése alapján elsőként a részletes vita 
lefolytatásáról kell döntenünk. Az elnöki javaslatom az, hogy a bizottság folytassa le a 
részletes vitát. Hadd kérdezzem meg a képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban bárkinek kérdése. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, felteszem 
szavazásra: ki támogatja ezt? (Szavazás.) Egyhangú. 

Tehát a bizottság úgy nyilatkozott, hogy a törvényjavaslat tekintetében részletes 
vitát kíván folytatni.  

Ennek megfelelően következik a részletes vita első szakasza, amit megnyitok, és 
szeretném megkérni a helyettes államtitkár urat, hogy röviden ismertesse az 
álláspontját. Parancsoljon! 

 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek és 
Képviselő Urak! Nem rabolva tovább a drága idejüket, mindösszesen annyit szeretnék 
mondani, hogy a közösségi jog primátusa elvének megfelelően ezeket a kölcsönös 
megállapodásokat az Európai Unió tagállamainak egymás között fel kell mondania. 
Ehhez szükséges, hogy a 2005. évi L. törvény alapján a belső jogba is átültessük ezeket 
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az aktusokat. Ezt tartalmazza a bizottság előtt lévő törvényjavaslat, amihez szeretnénk 
kérni tisztelettel a támogatásukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Már csak azt szeretném 

megkérdezni, hogy az ön megítélése szerint a javaslat megfelel-e a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek.  

 
DR. BERZÉTEI ÁKOS helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Álláspontunk szerint megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni, képviselőtársaim? 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, felteszem szavazásra: ki támogatja? (Szavazás.) 
Egyhangú. A vita első szakaszát lezárom.  

A vita második szakaszát megnyitom. Képviselői módosító javaslat benyújtására 
egyelőre nem került sor, és a bizottság tagjai sem tettek javaslatot saját módosítási 
szándék megfogalmazására, ugyanakkor tájékoztatom önöket arról, hogy a 
törvényjavaslat tekintetében felmerült módosító javaslat megfogalmazásának 
szükségessége, azonban arra nem itt és most, hanem előreláthatólag a törvényalkotási 
eljárás egy későbbi szakaszában kerülhet sor.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, megjegyzése. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor a részletes vita 
második szakaszát is lezárom.  

A részletes vita utolsó szakaszát is megnyitom, amelyben döntünk a részletes 
vita lezárásáról, valamint a jelentés elfogadásáról és benyújtásáról. Amennyiben nincs 
hozzászólásuk, felteszem szavazásra: ki támogatja a részletes vita lezárását? 
(Szavazás.) Egyhangú. És a jelentés elfogadását ki támogatja? (Szavazás.) Ez is 
egyhangú. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Van-e bárkinek egyebekben hozzászólása, azon túlmenően, 
amit az előbbiekben már elmondtam? Tehát kétszer fogunk találkozni: egy hét múlva, 
illetőleg a héten csütörtökön reggel 8 órakor. (Jelzésre:) Gurmai Zita képviselő 
asszony! 

 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Bocsánat, csak egy kérdés: 8-kor kezdünk 

csütörtökön, azt vettem, de meddig tervezzük a bizottsági ülést? 
 
ELNÖK: Mintegy 10 óráig.  
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Tehát akkor nyolctól tízig. És a következő héten? 

Még egyszer pontosítsuk! 
 
ELNÖK: A következő héten pedig hétfőn kerül sor ülésre, az viszont 10 órakor 

lesz, és előreláthatólag három nagykövetjelölt meghallgatására kerül sor.  
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. (Dr. Zsigmond Barna 

Pál: Küldenek erről e-mailt?)  
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Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Igen, mindenkit időben tájékoztatunk. Köszönöm szépen. Szép napot, 
jó munkát kívánok mindenkinek! A vendégeinknek köszönöm a megjelenést. 
Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 41 perc) 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


