
 

Ikt. sz.: KUB-41/8-3/2022. 

KUB-5/2022. sz. ülés 
(KUB-77/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Külügyi bizottságának 
2022. március 10-én, csütörtökön, 12 óra 33 perckor 

az Országház Klebelsberg Kunó gróf termében (félemelet 10.) 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

Az orosz-ukrán háborúról szóló P/18373. számú politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslat 5 

(Állásfoglalás kialakítása a képviselői módosító javaslatokról) 5 

Határozathozatal 6 

Egyebek 6 

Az ülés berekesztése 7 

 



3 

Napirendi javaslat  

 
1. Az orosz-ukrán háborúról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat 

(P/18373. szám) 
(A Külügyi bizottság önálló indítványa) 
(Állásfoglalás kialakítása a képviselői módosító javaslatokról) 
(Előterjesztőként)  
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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  
Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP)  
Dudás Róbert (Jobbik)  
Dr. Gurmai Zita (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Fürjes Róbert bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívott 

Hozzászóló 

Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! A magántanácskozmányt kérem felfüggeszteni! Megállapítom a 
határozatképességünket. 

A napirendet megküldtem. Talán nem tévedek, ha ez a ciklusban az utolsó 
Külügyi bizottsági ülés, de ezt nem mondom, mert már nagyon sokszor 
megelőlegeztem. Felteszem szavazásra: ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 

Az orosz-ukrán háborúról szóló P/18373. számú politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslat 
(Állásfoglalás kialakítása a képviselői módosító javaslatokról) 

Napirendi pontunk a módosító javaslatokról szóló tárgyalás. A Külügyi 
bizottságnak, mint a javaslat előterjesztőjének ki kell alakítani az állásfoglalását erről, 
ezt követően az előterjesztő képviseletében eljáró személy, aki én vagyok, a TAB ülésén 
lefolytatja a politikai nyilatkozat részletes vitáját. A bizottság tegnapi ülésen hozott 
egyhangú döntése alapján az előterjesztő képviseletét a Külügyi bizottság elnöke látja 
el. Ezt követően kerül sor a plenáris ülésre.  

Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat benyújtói Arató Gergely, Keresztes 
László, Lukács László, Tóth Bertalan és Szabó Timea képviselőtársaink. Felhívom 
szíves figyelmüket arra, hogy a módosító javaslat két, egymással összefüggő módosító 
pontból áll. A vitát megnyitom. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Látom, hogy Arató Gergely képviselő úr itt van. 
Megadom a szót neki, parancsoljon. 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A parlament 

ellenzéki frakciói nevében a politikai nyilatkozat kiegészítésére teszünk javaslatot, 
mégpedig két olyan tétellel, amelyek Magyarországot érdemben és jelentősen érintik. 
A Paksi Atomerőmű ügyével, illetve a Nemzetközi Beruházási Bank ügyével 
kapcsolatban javasoljuk azt, hogy a parlament egészítse ki a politikai nyilatkozatot. Ez 
két olyan tétel, tudniillik a Roszatommal való együttműködés beszüntetése, illetve a 
Nemzetközi Beruházási Bank magyarországi működésének megszüntetése, amellyel 
kapcsolatos lépések összhangban vannak az Európai Parlamentnek azzal a döntésével, 
amit ott az összes magyar európai parlamenti képviselő támogatott.  

Azt tételezzük fel tehát, hogy ezekben a kérdésekben a magyar parlamentben is 
egyetértés, konszenzus van és mód van arra, hogy a politikai nyilatkozatot 
konszenzussal egészítsük ki, majd utána konszenzussal fogadjuk el. Ebben a helyzetben 
fontos lenne ennek a fajta nemzeti egységnek a megteremtése és megtartása. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? (Senki sem jelentkezik.) 
Tisztelt Bizottság! Röviden ismertetném az én álláspontomat a kérdéssel 

kapcsolatban. Úgy vélem, hogy a Paksi Atomerőmű kérdésével kapcsolatban valóban 
nagyon komoly kérdőjelek vetődtek fel az elmúlt időszakban, de azt hiszem, nem 
kellene nekünk megelőlegezni ennek a helyzetnek a kimenetelét, hiszen ha mód van rá, 
hogy Magyarország megvalósítsa a Paksi Atomerőművet abban a konstrukcióban, 
ahogy az elmúlt években tárgyaltunk róla, én indokoltnak tartom, hogy megvalósuljon. 
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A másik kérdéssel kapcsolatban pedig, a Nemzetközi Beruházási Bankot említi, 
azt hangsúlyoznám, hogy az Európai Unió szankciós listáján szerepelnek konkrétan 
bankok, ez a bank azonban nem szerepel az Európai Unió szankciós listáján. 
Természetesen amennyiben szerepelni fog, ez új helyzetet fog jelenteni. Tehát úgy 
gondolom, ez is egy időelőtti javaslat. Természetesen a képviselő úr jó szándékát nem 
vonom kétségbe. Bízom benne, hogy a konszenzus megvalósításának az, hogy egyelőre 
nem tudjuk támogatni a módosító javaslatot, nem lesz akadálya, hanem egyhangúlag 
tudunk dönteni a politikai nyilatkozatról, tekintettel arra, hogy a politikai nyilatkozat 
által tartalmazott eddigi pontokkal kapcsolatban nem fogalmazott meg 
különvéleményt, sőt, abból, hogy erre irányuló módosító javaslat nincs, arra a 
következtetésre is juthatunk, hogy egyetértünk a politikai nyilatkozatban foglaltakkal. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

További kérdése, hozzászólása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Mivel nincs, 
lezárom a vitát, és felteszem szavazásra a módosító javaslatot. Ki támogatja azt? 
(Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét-három arányban a bizottság 
elutasította. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Van-e bárkinek egyéb felvetése, kérdése? (Mesterházy Attila 
jelentkezik.) Alelnök úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen 

köszönöm. Ha így hozta a sors, annyiban élnék a lehetőséggel, tegnap ugyanis nem 
tudtam itt lenni a bizottsági ülésen, mert vidéken volt programom és én nem leszek az 
Országgyűlésnek tagja a következő négy évben, hogy szeretném megköszönni a 
bizottságban az együttműködést, akkor is, amikor nem értettünk egyet, meg akkor is, 
amikor egyetértettünk bizonyos kérdésekben. Pozitívan éltem meg az itteni 
munkámat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és az együttműködést 
mindenkinek. (Taps.) 

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

Valóban úgy tűnik, hogy ez az utolsó bizottsági ülés. Miután én is abban a helyzetben 
vagyok, hogy nem indulok a választásokon, utolsó alkalommal vagyok a 
képviselőtársak között, közöttetek, szeretném megköszönni az eddigi együtt végzett 
munkát. Azt hiszem, ez egy olyan bizottság, ahol pártállástól függetlenül mindig is 
egymás szemébe tudtunk nézni, és még ha mást is gondoltunk, azt egy kulturált 
parlamenti helyzetnek megfelelően tudtuk kezelni. Úgyhogy köszönöm szépen, jó 
munkát kívánok mindenkinek, és sok sikert. (Taps.) 

 
ELNÖK: Találkozunk Canberrában. Gurmai képviselő asszony. 
 
DR. GURMAI ZITA (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azt szeretném 

jelezni, hogy tényleg rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy tegnap azonnali kiosztás 
történt. Van egy megállapodásunk, és ha ezt előre megkapjuk, fel tudunk készülni és 
adott esetben akár ezt az ötpárti módosítót be tudtuk volna hozni már tegnap is, pedig 
lehetett volna és akkor nem lett volna szükség erre a mai ülésre. Azt kérem tehát, mert 
a munkát igazság szerint tényleg megkönnyíti, hogy írásban kapjuk meg előtte, mert 
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akkor van esély rá, hogy végig tudjuk gondolni. Nyilvánvalóan az, hogy most módosítót 
szerettünk volna ehhez beadni, azt jelenti, hogy magával a szöveggel egyébként egyet 
lehet érteni. 

Én is köszönöm szépen a bizottság munkáját, az elmúlt időszakot. Ennek a 
bizottságnak számos tagja az Európa tanácsi delegációnak is tagja, amit szintén 
Németh Zsolt vezet. Azt gondolom, hogy nagyon kiváló csapatmunka volt, úgyhogy 
szeretném én is most megköszönni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Azt hiszem, azt mindenképpen 

elmondhatjuk, hogy most két vezéráldozatot hoz a bizottság, két alelnökétől kell 
megválnia, az már biztos, lehet, hogy többtől is, de reméljük, nem. A vezérkar azért 
még valamennyire megmaradhat. Köszönöm, Attila és Zsolt, a munkátokat, azt hiszem, 
hogy valóban színvonalas szakmai munkának örülhetünk visszatekintve. Kívánok 
mindkettőtöknek a saját szakmai és magánéletében további sikereket. (Mesterházy 
Attila: Köszönjük. - Csenger-Zalán Zsolt: Köszönöm szépen. - Taps.) 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Ezzel talán befejeztük egy ideig, az ülést lezárom. 
Mindenkinek szép napot kívánok, illetőleg a plenáris ülésen találkozunk. 

 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc) 

  Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva 


