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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 23 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megküldtem a napirendünket. Köszönöm szépen, hogy képviselőtársaim 
gyors és rövid értesítésre is megjelentek. Megállapítom a határozatképeségünket. 
Felteszem szavazásra a napirendet. Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú. 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar 
elnökségéről szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat 
(P/16238. szám)  
(A Külügyi bizottság önálló indítványa)  
(Állásfoglalás kialakítása a képviselői módosító javaslatokról) 
(Előterjesztőként)  
Uniós napirendi pont! 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnökségéről szóló politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslat módosító javaslatáról kell állásfoglalást 
kialakítanunk, ami nem részletes vita, mert a részletes vitára a TAB-on fog sor 
kerülni. 

Tisztelt Bizottság! A módosító javaslatot három képviselőtársunk szignálta. 
(Jelzésre:) Kettő? (Dr. Fürjes Róbert: Hárman nyújtották be, de ketten írták alá.) 
Értem! (Mesterházy Atilla megérkezik a bizottsági ülésre.) Megadom a szót annak a 
képviselőtársunknak, aki indokolni kívánja a módosító javaslatot. (Mesterházy Attila 
jelentkezik.) Mesterházy Attila alelnök úr! 

Mesterházy Attila szóbeli kiegészítése 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, és 
elnézést, csak az előbb még egy másik ülésen voltam. A NATO Parlamenti 
Közgyűlésének volt egy ülése, mint ahogy ti is tudjátok, és ott volt egy kérdésem, amit 
el kellett, hogy mondjak, és azért lihegek, mert rohantam, ahogy csak tudtam. Egy 
olyan módosító javaslatot szeretnénk előterjeszteni, amely egy picit talán 
semlegesebbé teszi egyik oldalról - pártsemlegességet értek ez alatt - magát a 
szöveget. Az anyagból kivennénk két helyről a Magyarország aktív nemzetközi 
szerepvállalását üdvözlő részt, tehát hogy a Magyar Országgyűlés üdvözli ezt az aktív 
nemzetközi szerepvállalást. Nem árulunk el titkot, ha elmondjuk, hogy sok esetben 
ezt az aktív nemzetközi szerepvállalást károsnak tartjuk. Tehát ennek egy általános 
elfogadását, elismerését nem nagyon tudnánk támogatni, illetőleg megerősítenénk azt 
az elköteleződést, ami szerepel is az anyagban, de talán még hangsúlyosabbá lehetne 
tenni egy 3. ponttal, amely úgy hangzik, hogy „Az Országgyűlés elkötelezett az Európa 
Tanács és annak deklarált céljai, különösen a demokrácia, az emberi jogok és a 
jogállamiság fejlődése és előmozdítása iránt”. Úgy gondoljuk, hogy Magyarországon 
ezekkel a kérdésekkel adott esetben sokak szerint van probléma. Tehát az ez iránt 
való elköteleződés egészen biztosan erősíti Magyarország szerepvállalását az Európa 
Tanácson belül. Röviden ezzel szeretném kiegészíteni. A 4. pont, ha látják, ugyanaz, a 
magyar kormány aktív nemzetközi szerepvállalása rész kivételét jelenti ebből a 
szövegből. A módosító indítvány ezen a három ponton javasol változtatást a 
szövegben. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Nacsa Lőrinc 
képviselő úr következik, majd Csenger-Zalán alelnök úr. 

Hozzászólások 

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Mesterházy Képviselő Úr! A 2. pontba beillesztett új mondat szerintem pont azért 
állja meg a helyét, mert nincsenek problémák Magyarországon, ezért tudjuk örömmel 
befogadni, hiszen elkötelezettek vagyunk az itt leírt célok megvalósítása és 
előmozdítása iránt. Ugyanakkor azt gondolom, Magyarország aktív nemzetközi 
szerepvállalását támogatja a szöveg, tehát a megjelenítését és képviseletét támogatja. 
Azt gondolom, aki külpolitikával foglalkozik, külügyes politikus, az nem mondhatja 
azt, hogy egy ország passzív maradjon ezekben a kérdésekben, és csak sodródjon az 
árral, hanem igenis a kezdeményezőkészségének, kezdeményezőképességének és 
egyébként a külpolitikai folyamatokhoz való, a szövetségi rendszeren belül való 
alkalmazkodásának és kezdeményezőképességének meg kell jelennie, így lesz 
cselekvőképes egy kormány. Szerintem egy külügyes sose mondja azt, hogy passzív 
legyen, márpedig ha kivesszük, tehát visszalépünk az aktívtól, az már szinte nagyon 
közel van a passzívhoz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Csenger alelnök úr! 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Hasonló gondolat fogalmazódott meg bennem. Természetesen a 2. 
módosító pont minden további nélkül támogatható. Az 1. és a 3. pontban az, hogy az 
aktív nemzetközi szerepvállalást vegyük ki a szövegből, engem nagyon emlékeztet a 
„Merjünk kicsik lenni!” MSZP-s korábbi politikára, tehát hogy ne mondjuk meg, mi 
hogy látjuk a világot, ne próbáljuk befolyásolni akár a világpolitikai eseményeket a 
magyar diplomácia aktív részvételével, szerepvállalásával. Ettől függetlenül, miután 
ennek nincsen különösebb jelentősége - talán a szocialisták számára megnyugtatóbb 
ez a „Merjünk kicsik lenni!” -, mi úgy gondoljuk, ettől még nyugodtan elfogadható, 
miután az egész javaslatról egyben kell szavazni, tehát ezt nem lehet megbontani, 
mint ahogy ez az előterjesztésben szerepel is. A 2. számú módosítás mindenképpen 
fontos, közös érték, úgyhogy támogatható szerintem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom először magamnak a szót, aztán Juhász 

Hajnalka alelnök asszonynak. A 3. pontban a 2. módosító javaslat, megjegyzem, az 
eredeti szöveg indoklásából származik, tehát ezzel a mondattal már csak azért is 
egyetértünk, mert ez magának a politikai nyilatkozatnak az indoklásában is szerepel. 

Ami pedig Magyarország aktív nemzetközi szerepvállalását illeti, nyilvánvalóan 
nem az aktivitással van az ellenzéknek problémája, hanem a szerepvállalás tényével, 
illetőleg a tartalmával, azt az ellenzék nem kívánja üdvözölni. De én azt gondolom, az 
Európa Tanács kérdésében többnyire van egy konszenzus, különösen a politikai 
tevékenységet a parlamenti közgyűlés keretei között végző képviselők között van egy 
együttműködés. Én fontosnak tartom, hogy próbáljunk ebben egy közös álláspontot 
kialakítani, és legyen egy minél szélesebb támogatás a módosító javaslat mögött. 
Tekintetbe véve azt is, amit Csenger-Zalán képviselő úr mondott, hogy mi nem 
részletes vitát folytatunk, hanem egyben szavazunk, ezért azt gondolom, végső soron 
támogatható a javaslat. 

Megadnám még a szót először Juhász Hajnalka képviselőtársamnak, Gurmai 
Zita képviselő asszonynak, aztán lezárnám a vitát, és utána megadnám a szót a 
kormány képviselőjének. Juhász Hajnalka képviselő asszony! 
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JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Én 

csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy szerintem ebben a kontextusban azért fontos 
a nemzetközi szerepvállalás - és csak reménykedni tudok, hogy Mesterházy alelnök 
urat esetleg meg tudom győzni -, mert olyan egyedülálló prioritásokat képviselünk az 
elnökség során, amelyeket hosszú évek óta az Európa Tanács szerintem egyáltalán 
nem ütött meg, legyen ez a nemzeti kisebbségek jogainak védelme, vagy a vallásközi 
párbeszéd, amivel 2017 óta nem foglalkozik. Az utolsó ilyen volt az interkulturális 
párbeszéd. Tehát itt olyan prioritásokat és elnökségi feladatokat határoztunk meg, 
amelyek - azt gondolom - adják azt a fajta irányvonalat, hogy nemzetközi 
szerepvállalást vállaljunk fel. A nemzeti kisebbségek jogainak védelme, azt gondolom, 
mindannyiunk számára egyaránt olyan kérdéskör, amit képviselnünk kell. 

Amit szeretnék hozzátenni, ha már a nemzetközi szerepvállalásról beszélünk, 
hogy magának az Európa Tanácsnak az etikai kódexe nem írja elő, hogy az elnökséget 
betöltő tagállam milyen prioritásokat határoz meg. Azt mondja, hogy saját maga 
dönthet, hogy számára milyen értékek a fontosak. Első perctől kezdve azt gondolom, 
nagyon büszkék lehetünk arra, hogy milyen témákat karolunk fel, és ez adja azt a fajta 
kapcsolódási pontot, hogy ennek a nemzetközi szerepvállalásnak is helyt kell adni. 
Tehát én nagyon szoros összefüggést látok a prioritások nemzetközi értéke 
szempontjából és azon értékek szempontjából, amelyeket az elnökség során meg 
kívánunk jeleníteni. Szerintem eközött nagyon szoros összefüggés van, és nagy a 
mozgástér is ebben. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Gurmai képviselő asszony! 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én jeleztem, hiszen 

beszéltünk, hogy nyilván jó lett volna, ha picit hamarabb kapjuk meg a nyilatkozatot, 
és akkor van esélyünk arra, hogy módosítót csináljunk. Éppen ezért volt a mai napra 
szükség, hogy hátha közeledni tudnak az álláspontok. Nyilvánvaló, hogy államtitkár 
úrral volt egyeztetés - ő Európa Tanács-tag -, ezt a programot akkor egyeztettük és itt, 
a bizottsági ülésen is szó volt róla, de nyilvánvalóan másképpen gondolkodunk a 
külpolitikáról. Az első mondat erről szól. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyébként 
azok a pontok, amelyeket megfogalmaztunk, ne lennének hasznosak, csak ezért 
kértünk egyfajta rugalmasságot, hogy amennyiben ez a fajta módosító - és ezen 
komolyan dolgoztunk - elfogadásra kerül, és nyilvánvalóan a kompromisszumoknak 
mindig ára van, akkor én úgy gondolom, ezt jó szívvel lehet támogatni, legalábbis én 
azt gondolom, hogy ez fontos. Én nagyon várom ezt az elnökséget. Egyébként nem 
szokás az elnökséget megelőzően ilyen dokumentumot készíteni, tehát ez ilyen 
szempontból egy nóvum. Azt is tudjuk, hogy ez nem az első alkalom, hanem már a 
második alkalom, tehát ha ilyen szempontból nóvum, akkor adott esetben azt 
gondolom, hogy oké, de természetesen értem én, hogy lesz elnöki, illetve főtitkári 
látogatás. Hogy ebben az ügyben van egyfajta közös gondolkodás az ellenzék és a 
kormány részéről, arról természetesen én magam is azt gondolom, hogy ez fontos, 
ezért is örülök annak - tökéletesen értettem elnök urat -, hogy amennyiben ez a 
módosító javaslat elfogadásra kerül, akkor mi ezt támogatni tudjuk. 

 
ELNÖK: Mesterházy alelnök úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen 

köszönöm. Csak röviden néhány reflexió államtitkár úr hozzászólása előtt. Azt 
gondolom, maga az, hogy „Az Országgyűlés a magyarság érdekeinek nemzetközi 
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szintű hatékony megjelenítését és képviseletét támogatva üdvözli”, ez egy aktív 
szerepvállalást feltételez egyébként tartalmi szempontból, mint ahogy a másik 
módosítás is, amely arról szól, hogy „kiáll a nemzetek, és köztük a magyarság 
érdekeinek képviseletéért”. Ez is egy aktív szerepvállalást tükröz egyébként, ha már 
külpolitikáról beszélünk, hiszen aktív szerepvállalás nélkül valószínűleg nehéz elérni 
ezeket a célokat. 

Azt gondolom, egy olyan módosító javaslatot tettünk, amely tekintetében 
szerintem pontosan értjük egymást, hogy egyrészt örültünk volna, ha előzetesen 
egyeztetnek velünk, és megadják azt a lehetőséget, akár a Külügyminisztérium, akár a 
bizottság, hogy mielőtt beterjesztésre kerül egy szöveg, azelőtt egy 
véleménynyilvánításra van lehetőségük az ellenzéki pártoknak. 

Kettő. Még egyszer mondom, az aktív szerepvállalást tartalmilag nem vitatja ez 
a javaslat, de világosan megmondja, hogy milyen témakörben tartunk helyesnek aktív 
szerepvállalást ennek a két szóösszetételnek a kihúzásával. Azt pedig abszolút 
megerősíteném, amit Gurmai Zita képviselő asszony mondott, hogy természetesen a 
prioritások tekintetében, mint ahogy a módosítás is mutatja, semmilyen módon nem 
kívánunk hozzányúlni, hanem abszolút támogatandó dolognak tartjuk, mint 
elnökségi terv. 

Illő tisztelettel, egyrészt alelnök asszony szinte bármiről meg tudna győzni, 
erről most kivételesen nem, magyarul azt gondolom, annak lenne egy erősebb 
üzenetértéke, ha szerintem egy közös kiállás lenne emellett, minthogy most két 
szóösszetétel bent van-e, de ezt a bizottság bölcsességére és a kormányra bíznánk. 
Szerintem politikai üzenetértékkel nem az bír, hogy mi van konkrétan a szövegben 
szó szerint néhány szóösszetétel kapcsán, hanem hogy van-e egy olyan politikai 
gesztusa a Magyar Országgyűlésnek, ahol egységesen felsorakozik egy kérdés mögé. 
Szerintem a mi módosítóink a lényeget tekintve nem érintik azt, amit a kormány, a 
miniszteri program vagy az Európa Tanács-i elnökségi program érint. 

Én úgy ítélem meg, hogy ezzel a módosítóval talán többünk számára 
elfogadhatóvá válik ez a határozat, és jobb szívvel támogatható, ezért illő tisztelettel 
ebben a megértését és a támogatását kérném a bizottság többségi tagjainak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nacsa képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Csak akkor Mesterházy képviselő úr szavaiba 

belekapaszkodva kérdezném, hogy ez azt is jelenti-e, hogy a képviselő úr egyeztetett a 
többi ellenzéki, itt képviselettel nem rendelkező, a bizottságunkban képviselettel nem 
rendelkező frakciókkal a javaslat támogatását illetően? Arra utalt, hogy széles 
politikai egységgel kerülhet elfogadásra a szöveg. Ezt az egyeztetést sejteti maga 
mögött, ezért kérdezném, hogy ezt tisztázzuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Jogos a kérdés. Én a 

széleset úgy értettem, hogy a kormánypártnál szélesebb. Ha jól értettem, a Jobbik 
már múltkor is támogatta ezt az előterjesztést eredeti formájában is, akkor az már egy 
ellenzéki pártot jelent. A Szocialista Párt ezzel a módosítással tudja támogatni, akkor 
az már kettővel szélesebb, mint a kormányzópárt. Sajnos a többi pártért semmilyen 
formában - még a sajátomért se feltétlenül (Derültség.), a többiért meg pláne - nem 
tudok felelősséget vállalni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Még csak egy apró megjegyzésem lenne azzal 
kapcsolatban, hogy egyeztettünk, vagy nem egyeztettünk. A prioritásokban, ahogy ezt 
Gurmai Zita is említette, volt egyeztetés, meg azért hoztuk ide, a bizottság elé, hogy ha 
itt van valamilyen javaslat, akkor beszéljük meg, de módosító javaslat nem hangzott 
el a bizottsági ülésen a legutolsó alkalommal. Akkor megspórolhattuk volna, hogy 
most módosítót kelljen berakni, mert akkor innentől ott, helyben megbeszélhettük 
volna az esetleges módosítási szándékokat, de spongyát rá. Engem meglepett, hogy az 
MSZP első körben azt a változatot nem támogatta - alelnök úr szavazata mutatta ezt -, 
de talán helyre tudjuk állítani ezzel a konszenzust. Megadnám a szót államtitkár 
úrnak. 

 
Dr. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Mi készítettük 
az első tervezetét ennek a politikai nyilatkozatnak, így próbáltunk hozzájárulni egy 
kiegyensúlyozott szöveggel ahhoz, hogy valóban az Országgyűlés meg tudja támogatni 
minél szélesebb körben a magyar ET-elnökséget. Az első módosító javaslatot egy 
kicsit sajnáljuk, mert úgy érezzük, hogy ezzel gyengült ez a tervezet. A második 
javaslat tulajdonképpen a nyilvánvalónak a kinyilvánítása, tehát azzal semmilyen 
problémánk nincsen, inkább az javítja a szöveget, azt gondolom, minthogy benne is 
volt egyébként az indoklásban, ahogy elnök úr említette. 

Mindezt egybevetve, ha ez az ára annak, hogy egy szélesebb kör tudja 
támogatni az Országgyűlésben, akkor azt gondolom, a szöveg így is megáll a lábán, és 
elfogadható szöveg. Ami nekünk problémát okoz, az az indoklás, a módosító javaslat 
indoklása. Én nem tudom, mi a jogi helyzet, hogy az mennyire válik külön a további 
parlamenti eljárásban, de a módosító javaslatok indoklását semmiképpen sem tudom 
támogatni a KKM részéről, mert olyan politikai tartalmuk van. Ha ezt a bizottság 
megítéli, akkor elfogadjuk természetesen. Szeretnénk, ha lenne egy szöveg, amit 
minél többen támogatnak a plenárison. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A politikai nyilatkozatnak nem része a politikai 

nyilatkozathoz beadott módosító javaslat indoklása. Az én jogászi, paraszti eszem ezt 
egyértelműsíti. Esetleg van más jogi vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 
ennyiben tudok államtitkár úrnak válaszolni. 

Határozathozatal 

Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor felteszem szavazásra. Ki támogatja 
a módosító javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadta a 
bizottság a módosító javaslatot. 

Ha nincs több kérdés, megjegyzés… (Dr. Gurmai Zita: Az egészről nem 
szavazunk, csak a módosítóról?) Nem. A TAB ülése megkezdődött, ahol a módosító 
javaslatról a beterjesztőnek kell majd nyilatkoznia, illetőleg nekünk is ott kell lenni, 
mint előterjesztőnek, illetőleg a kormányképviselőnek. 
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Az ülés berekesztése 

Ha nincs több javaslat, kérdés, akkor az ülést berekesztem. Jó munkát 
kívánok! Szervusztok! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 42 perc) 

 

 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


