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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot kívánok! Villámülést tartunk a mai napon. Bejelentem a 
helyettesítéseket: Nacsa Lőrinc helyettesíti Zsigmond Barna képviselőtársunkat. 
Megállapítom a határozatképességünket. Megküldtem a napirendet, felteszem 
szavazásra: ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és 
mentességeiről New Yorkban 1947. november 21-én kelt Egyezmény 
és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/15695. szám)  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Az 1. napirendi pontunk az ENSZ szakosított intézményeinek kiváltságairól és 
mentességeiről New Yorkban 1947. november 21-én kelt egyezmény és függelékei 
egységes szerkezetű kihirdetéséről szóló törvényjavaslat a T/15695. számon. Az 
előterjesztő képviseletében szeretném köszönteni Silek Rita Sára főosztályvezető 
asszonyt a Külügyminisztériumból. Az 1. napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
Szeretném megkérni főosztályvezető asszonyt, hogy ismertesse velünk a minisztérium 
álláspontját. Parancsoljon! 

 
DR. SILEK RITA SÁRA főosztályvezető (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Röviden, ez a 
Külügyminisztérium, a KKM és az Igazságügyi Minisztérium közös előterjesztésében 
készült a régi elmaradások pótlására. Annak idején, ’67-ben a megállapodás 
kihirdetésre került, a hozzátartozó függelékek, amelyek különböző ENSZ szakosított 
szervezetek, intézmények kiváltságait és mentességeit szabályozzák, annak idején 
nem kerültek kihirdetésre. Ezek közül az összesnek a tagjai vagyunk. Számos függelék 
által érintett szervezet esetében a függelékek hatályát elismertük, de négy szervezet 
esetében, amelyeket felsoroltunk a 4. §-ban, nem ismertük el a kötelező hatályát, bár 
a tagjai vagyunk. Az előterjesztés célja ennek a hiányosságnak a pótlása egy egységes, 
közös szerkezetű kihirdetésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Majd a következő körben nyugodtan tessék 

levenni a maszkot, és akkor talán jobban halljuk majd önt. 
Tisztelt Bizottság! Azt javaslom, hogy a bizottság folytassa le a részletes vitát. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban bárki kíván-e hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs hozzászólás, felteszem szavazásra: ki támogatja, hogy 
folytassuk le a részletes vitát? (Szavazás.) Egyhangú. A bizottság úgy nyilatkozott, 
hogy a részletes vitát le kívánja folytatni. 

A részletes vita első szakasza következik. Megnyitom a részletes vita első 
szakaszát, amely a törvényjavaslatnak a házszabály 44/1. bekezdés pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatból áll. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
kíván-e valami kiegészítést tenni az előbbiekhez. 
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DR. SILEK RITA SÁRA főosztályvezető (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Elnök úr, nem kívánok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Senki nem kíván hozzászólni. 
Felteszem szavazásra - arról döntünk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a 

házszabály 44/1. bekezdésében foglaltaknak -, hogy ki az, aki ezt támogatja. 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. A vita első szakaszát lezárom. 

Megnyitom a vita második szakaszát. Tájékoztatom önöket, hogy a 
törvényjavaslat tekintetében felmerült módosító javaslat megfogalmazásának 
szükségessége, azonban arra nem itt és most, hanem előreláthatólag a törvényalkotási 
eljárás egy későbbi szakaszában kerülne sor. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, 
akkor a részletes vita második szakaszát lezárom. 

Határozathozatal 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt arról, 
hogy lezárjuk a részletes vitát, valamint a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
és benyújtásáról, tehát két szavazás következik. 

Először szavazunk a részletes vita lezárásáról. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm. 

A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadását ki támogatja? 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az 1. napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen a megjelenést a 
minisztérium képviselőjének. 

A Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi 
Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/15698. szám)  
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

A 2. napirendi pontunkra rátérünk, amely a Lisszaboni Megállapodás 
eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegének kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat a T/15698. számon. Az Igazságügyi Minisztérium 
képviseletében köszöntöm dr. Gyimesi Tamás helyettes államtitkár urat. 

Tisztelt Bizottság! Elnöki javaslat, hogy a bizottság folytassa le a részletes vitát. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A részletes vita első szakaszát megnyitom, amely a törvényjavaslatnak a 
házszabály 44/1. bekezdés szerinti vizsgálatából áll. Az előterjesztőtől kérdezem, 
megfelel-e az előterjesztő véleménye szerint ezeknek a követelményeknek az 
előterjesztése. Parancsoljon! 

 
DR. GYIMESI TAMÁS FERENC helyettes államtitkár (Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr, megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Bárkinek van-e 

kérdése? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. A vita első szakaszát lezárom. 
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Megnyitom a vita második szakaszát. A bizottság kormánypárti tagjai 
javaslatot tettek saját módosítási szándék megfogalmazására. Két jogtechnikai 
módosító pontból áll. Az előterjesztőt kérdezem, hogy támogatja-e a módosítási 
szándékot. Parancsoljon! 

 
DR. GYIMESI TAMÁS FERENC helyettes államtitkár (Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni, képviselőtársaim? 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben senki, akkor felteszem szavazásra. Ki támogatja a 
bizottsági módosító javaslat tervezetét? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. A 
bizottság a javaslatot elfogadta. A részletes vita második szakaszát lezárom. 

Határozathozatal 

Megnyitom az utolsó szakaszt. Döntünk kétszer, egyrészt a részletes vita 
lezárásáról, valamint a jelentés elfogadásáról. Ki támogatja a részletes vita lezárását? 
(Szavazás.) Egyhangú. Ki támogatja a jelentés elfogadását? (Szavazás.) Ez is 
egyhangú. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont következik, tisztelt bizottság. Van-e bárkinek 
egyebe? (Nincs jelentkező.) A következő bizottsági ülést mikor tartjuk, titkár úr? 

 
DR. FÜRJES RÓBERT bizottsági főmunkatárs: Vagy április utolsó hetében, 

vagy május első hetében. 
 
ELNÖK: Vagy április utolsó hetében, vagy május első hetében tartjuk, a V4-, 

illetőleg az Európa Tanácsi elnökségi időszak teendőiről fogjuk meghallgatni az 
igazságügyi miniszter asszonyt, illetőleg a külügyi államtitkárt. A következő 
ülésünknek ez lesz a témája. 

Az ülés berekesztése 

A vendégeinknek megköszönöm, hogy itt voltak közöttünk. Viszontlátásra! 
Amennyiben másnak nincs egyebe, az ülést berekesztem. Köszönöm szépen a 
megjelenést mindenkinek. Jó munkát! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 10 perc) 

 

 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


