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Napirendi javaslat  

 

  1. Nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása (Zárt ülés!) 
Előterjesztő: Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
államtitkára 

   2.  Roman Protaszevics, belarusz ellenzéki aktivista letartóztatásának elítéléséről 
szóló határozati javaslat (H/16437. szám)  
(Gyurcsány Ferenc, Arató Gergely, Bősz Anett, Dr. Oláh Lajos, Dr. Vadai Ágnes, 
Hajdu László, Sebián-Petrovszki László, Varga Zoltán, Varju László (DK), 
Mesterházy Attila (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

   3.  Egyebek
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Juhász Hajnalka (KDNP), a bizottság alelnöke  
Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP)   
Dudás Róbert (Jobbik)  
Molnár Gyula (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Balla Mihály (Fidesz) dr. Zsigmond Barna Pálnak (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz) megérkezéséig Nacsa Lőrincnek (KDNP) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Fürjes Róbert bizottsági főmunkatárs  
Dr. Dobos Evelin bizottság munkatárs  
Gódor Szilvia Emilia ügyintéző-titkárnő  
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Vargha Tamás államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Véget ért a nyár, kezdődik a munka. Tisztelettel köszöntöm minden 
munkatársunkat, képviselőtársunkat és vendégeinket. Megállapítom a 
határozatképességünket azzal, hogy Balla Mihályt Zsigmond Barna helyettesíti, Bartos 
Mónikát pedig Nacsa Lőrinc a megérkezéséig.  

Fölteszem szavazásra a napirendet. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Első napirendi pontunk nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása. 
Köszöntöm a Külügyminisztérium képviseletében Vargha Tamás államtitkár urat, és 
megkérdezem tőle, hogy mi az a védendő közérdek, ami miatt zárt ülést fogunk 
elrendelni.  

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is elnök urat és a bizottságot. 
Magyarország külügyi és nemzetbiztonsági érdekeinek figyelembevételével 
kezdeményezem a zárt ülés tartását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a zárt ülést? (Szavazás.) Ez is 

egyhangú. Köszönöm szépen. Elrendelem a zárt ülést.  
 

(A bizottság 10 óra 08 perctől 12 óra 00 percig zárt ülést tartott, amelyről külön 
jegyzőkönyv készült. 
Szünet: 12.00 -12.05 

A nyílt ülés folytatása: 12 óra 05 perc) 
 
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a napirendet. Nyílt ülés van! Péter, mindenkit szeretettel 
látunk a vendégeink közül. Foglaljanak helyet!  

Roman Protaszevics, belarusz ellenzéki aktivista letartóztatásának 
elítéléséről szóló H/16437. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Van egy érdekes napirendi pontunk, utána át tudunk térni az Európa tanácsi 
megbeszélésre az érintettekkel. Megnyitom a 2. napirendi pontot a Külügyi bizottság 
szeptember 15-ei ülésén. 

A napirendi pontunk a Roman Protaszevics, belarusz ellenzéki aktivista 
letartóztatásának elítéléséről szóló határozati javaslat; döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről. Az előterjesztői nyitóbeszédre hadd adjam meg a 
szót Mesterházy Attila alelnök úrnak, hogy tartsa meg az expozéját. Parancsoljon, 
alelnök úr!  

Mesterházy Attila bevezetője 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Másnak nem is tudná megadni Németh úr, mert egyedül vagyok ellenzéki 
képviselőként, úgyhogy sokat nem szeretnék hozzáfűzni, hiszen mindenki olvasta az 
előterjesztést. 
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Történt egy incidens, nem most, már jóval régebben, csak nem volt bizottsági 
ülés, ezért a mostani ülésre tudtuk behozni ezt a javaslatot. Arról szól, hogy Lukasenka 
elnök letartóztatott egy ellenzéki aktivistát, újságírót, egy gépet földre kényszerítettek 
- a Ryanair gépét -, ami nagyon sok nemzetközi jogi és egyéb más problémát is fölvetett.  

Nem szól másról ez a határozati javaslat, mint hogy ítéljük el ezt a cselekedetet, 
és követeljük azt, hogy engedjék szabadon őt is és az akkor letartóztatott orosz 
állampolgárságú barátnőjét is, illetőleg a rezsimről is mondjon ilyen formában a 
magyar Országgyűlés véleményt, hogy a választások nem voltak jogszerűek, ezért 
ezeket érdemes volna megismételni.  

Magyarul egyfajta elköteleződés lenne a Fehéroroszországban működő ellenzéki 
mozgalmak, illetve a demokrácia és a jogállam, valamint a tiszta, fair választások 
mellett. Erről szól a több ellenzéki képviselő által is aláírt, alapvetően a DK által 
kezdeményezett határozati javaslat. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Hadd adjam meg a szót 
képviselőtársaimnak. Kinek van ezzel kapcsolatban bármi véleménye? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs jelentkezés, akkor engedjék meg, hogy kifejtsem az 
álláspontomat. 

Úgy vélem, hogy botrányos esetről van szó. Egyetértek a határozati javaslatnak 
minden szavával, tehát valóban ilyen napunk van, hogy a képviselőtársainkkal - noha 
ellenzéki képviselőtársaink nyújtották be - teljesen egyetértek. 

Felhívnám a figyelmet ugyanakkor, hogy szeptember 2-án született ez az 
indítvány, és ezt követően a magyar külügyminiszter egyértelműen hasonló álláspontot 
foglalt el az Európai Unió Tanácsa ülésén májusban, illetve június 4-én, június 24-én 
minden szankciót megszavaztunk, minden, Protaszeviccsel és Szofija Szapegával 
kapcsolatos ügyben határozottan kifejtettük az álláspontunkat.  

Tehát úgy érzem, hogy a javaslat, noha egyetértek vele, okafogyottá vált, ezért 
én a magam részéről a tartózkodást választom a kérdéssel kapcsolatban. Nem látnám 
értelmét, hogy erről a kérdésről ennek a határozati javaslatnak a talaján a Magyar 
Országgyűlés vitát folytasson, de egyetértek minden szavával. 

További hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Csak egy pontosítás. 

Június 2-án, nem szeptember 2-án született. 
 
ELNÖK: Igen, bocsánat! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Tehát bőven az előtt 

voltunk, mielőtt a Külügyminisztérium ilyen fantasztikus gondolatokat osztott meg. 
 
ELNÖK: Igen, igen. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: De ha mindenki egyetért 

vele, akkor talán meg is lehetne szavazni. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Akkor fölteszem szavazásra a 
kérdést. Ki az, aki támogatja a javalatot? (Szavazás.) 1 igen szavazat. 

Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 7.  
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7 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, 1 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatja a tárgysorozatba vételt, de hangsúlyozom, támogatja az abban 
megfogalmazottakat.  

Egyebek 

Egyebek. Tisztelt Bizottság! Szeptember 20-án tartjuk a következő bizottsági 
ülésünket 9 óra 30 perckor. Nagykövetjelöltek meghallgatása lesz, a Tisza Kálmán 
teremben fogjuk tartani szeptember 20-án, hétfőn, tehát az első ülésnapon délelőtt 
tartjuk a következő bizottsági ülésünket.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs több egyéb, akkor az ülést berekesztem. Szép napot kívánok 
képviselőtársaimnak. Aki nem tagja az Európa tanácsi delegációnak, távozhat. 
Viszontlátásra, jó munkát mindenkinek! Szervusztok. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 11 perc) 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 
 


