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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 53 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, tisztelt képviselőtársaim! Köszöntöm önöket ülésünkön, az ülést megnyitom. 

Tájékoztatom önöket arról, hogy Aradszki Andrást Vejkey Imre, Kerényi Jánost 
Héjj Dávid Ádám, Bóna Zoltánt Farkas Flórián, Budai Gyulát Balla György, Nyitrai 
Zsoltot Törő Gábor, Salacz Lászlót Ovádi Péter, Hajdu Lászlót Arató Gergely, Varga 
Lászlót pedig Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunk helyettesíti a mai ülésünkön. 
Ennek alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. 

A mai ülésünk napirendjéről fogunk szavazni. Ki az, aki elfogadja az írásban 
kiküldött napirendet? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság mai ülésének napirendjét 
az írásbelivel megegyezően 35 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar 
elnökségéről szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó P/16238. számú 
javaslat  
(Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitája a HHSZ 
82. § alapján) 

Következik 1. napirendi pontunk: a P/16238. számú, az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának 2021. évi magyar elnökségéről szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó javaslat. Egy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitáját 
folytatjuk le tehát a határozati házszabály 82. §-a alapján. Előterjesztője a Külügyi 
bizottság, képviseletében köszöntöm Németh Zsolt elnök urat. A feladatkörrel 
rendelkező tárca a Külgazdasági és Külügyminisztérium, melynek képviseletében dr. 
Sztáray Péter államtitkár urat üdvözlöm. 

Képviselői módosító javaslat található a háttéranyagban P/16238/1. számon, 
Mesterházy Attila és dr. Gurmai Zita, MSZP, részéről, három pont terjedelemben, 
érdemi jelleggel; TAB saját módosítási szándék nem érkezett. 

Most arra kérem elnök urat, hogy az előterjesztő képviseletében, és államtitkár 
urat, hogy a kormány képviseletében szíveskedjenek nyilatkozni a háttéranyaggal 
kapcsolatos álláspontjukról. Elnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

NÉMETH ZSOLT, a Külügyi bizottság elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A politikai nyilatkozat indoka az, hogy Magyarország néhány napon 
belül átveszi az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnöki teendőit, és a magyar 
prioritásokat, ami az elnökségi időszakra vonatkozik, megpróbáltuk összefoglalni 
ebben a politikai állásfoglalásban. Az ötlet a javaslatra vonatkozóan, hogy egy ilyen 
politikai nyilatkozatot fogadjunk el, a közelmúltban a Külügyi bizottságnak egy 
meghallgatásán született meg, és általános konszenzus övezte a javaslatot.  

Mint ahogy bizonyára tudják képviselőtársaim, 14 parlamenti képviselő, 
ellenzéki, kormánypárti vesz részt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 
munkájában. Ezt a módosító javaslatot, amely ellenzéki képviselőtársaim részéről 
megfogalmazódott, igazán nekik kellene indokolni, mert én a magam részéről nem 
tartottam különösebben szükségesnek ennek a megalkotását, de az ellenzéki 
képviselőtársaim elmondása szerint Magyarország aktív nemzetközi 
szerepvállalásának a támogatása az ellenzék számára nehézségekbe ütközik. Értelme 
van ettől függetlenül is mind a két módosító javaslatnak; az 1., illetőleg a 3. módosító 
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javaslat irányul erre a problémára. Illetőleg van egy 2. módosító javaslat is, ezt pedig 
már a meglevő politikai nyilatkozat indoklásából vették át a fő szövegbe, amennyiben 
kinyilvánítanánk, hogy az Országgyűlés elkötelezett az Európa Tanács és annak 
deklarált céljai, különösen a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság fejlődése és 
előmozdítása iránt; ez összhangban van a meggyőződésünkkel és a véleményünkkel. 

Összességében, hogy mégis egyhangúlag támogatta a Külügyi bizottság a 
módosító javaslatot, annak az az indoka, hogy fontosnak tartjuk, hogy egy minél 
szélesebb pártpolitikai konszenzus álljon most az ET-elnökségünk kezdetén a 
tevékenységünk mögött. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanakkor az 
indoklásban szereplő politikai megállapításokat, mivel nem képezi a politikai 
nyilatkozat tárgyát a politikai nyilatkozathoz beadott módosító javaslat indoklása, ezért 
a magunk részéről figyelmen kívül hagyhatónak tartottuk. Természetesen az 
indoklásban szereplő megállapításokkal a magam részéről, a magunk részéről nem 
tudunk egyetérteni.  

Összegezném tehát: mind a három módosító javaslat támogatását javasoljuk, 
mert ezáltal egy politikai konszenzus elérhető az Európa tanácsi elnökségünkről szóló 
politikai nyilatkozat tárgyában. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A Külügyi 
bizottság döntését arról, hogy készüljön egy politikai nyilatkozat a magyar Európa 
tanácsi elnökségről, a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről kezdettől fogva 
támogattuk, részt vettünk a tervezet elkészítésében is.  

A mostani két módosító javaslat, azt gondoljuk, valamennyire - az első 
legalábbis - gyengíti az eredeti szöveget, és sajnáljuk, hogy kikerül ez az utalás 
Magyarország aktív nemzetközi szerepvállalásáról. A második módosító javaslat pedig 
csak kinyilvánítja a nyilvánvalót, úgy gondoljuk; egyébként is szerepelt a szöveg 
indoklásában, ez tehát természetes, ezzel gazdagítható a szöveg. 

Összességében úgy látjuk, hogy ha ez az ára annak, hogy egy szélesebb kör 
támogathassa a politikai nyilatkozatot az Országgyűlésben, akkor ez elfogadható a 
KKM-nek is.  

S még egy utolsó pont: hasonlóan, ahogy a Külügyi bizottság elnöke nyilatkozott, 
a módosító javaslatok indoklása a KKM szempontjából is politikailag elfogadhatatlan. 
Ha ez különválik magától a szövegtesttől, akkor tudjuk ezt támogatni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Ne haragudjon, államtitkár úr, de nagyon rossz az akusztika a 

teremben. A kormány támogatja vagy nem támogatja a módosító javaslatot? 
 
DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Elnök úr, a módosító javaslatokat támogatjuk, ezek indoklását 
nem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nehéz helyzetbe hozzák a bizottságot ezzel.  
A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Törő Gábor, Fidesz, 

parancsoljon! (Közbeszólás: Bocsánat…) Farkas Flórián, Fidesz! (Közbeszólás.) Dudás 
Róbert, Jobbik! (Közbeszólás. - Derültség.) Ez jó kör volt. Pedig mindhármuk neve 
megjelent itt, mint akik gombot nyomtak. Senki nem kíván hozzászólni.  
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(Pillanatnyi szünetet követően:) A problémát az okozza, tisztelt bizottság, 
legalábbis számomra, hogy a házszabály szerint az összegző módosító javaslatba 
bekerül a háttéranyagban szereplő MSZP-s módosító indítványnak az indokolása is. 
Tehát formálisan úgy tűnik, hogy a Törvényalkotási bizottság támogatása kiterjed az 
indokolással való egyetértésre is. Nem tudom, világos-e, amit mondok. És az hangzott 
el, hogy a kormány támogatja a három módosító pontot, de nem támogatja az 
indokolást; a Külügyi bizottság elnöke pedig szintén valamilyen hasonló álláspontot 
fejtett ki, ha nem is ilyen élességgel, és a széles pártpolitikai konszenzus érdekében 
megengedőbb módon fogalmazott ezzel kapcsolatban. 

Megkérdezem, hogy a Törvényalkotási bizottság tagjai közül kíván-e valaki 
mégis hozzászólni a kérdéshez. (Senki sem jelentkezik.) Továbbra sem látok 
jelentkezőt, ezért most szavazni fogunk. 

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagról, vagyis az MSZP-s módosító javaslatról szavazunk, 
beleértve annak indokolását is. Kérdezem, hogyan foglal állást a Törvényalkotási 
bizottság. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyagot 16 igen szavazattal, 5 nem 
szavazat és 11 tartózkodás mellett - 16:16 arányú szavazategyenlőséggel ebben az 
értelemben - nem támogatta. 

Most az összegző jelentésről döntünk, miután összegző módosító javaslat nem 
került elfogadásra. Ki az, aki az összegző jelentéssel, vagyis a Külügyi bizottság által 
benyújtott szöveggel egyetért? (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést 28 igen szavazattal, 1 
nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat javaslom 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. 

Megkérdezem, hogy kisebbségi előadót az ellenzék kíván-e állítani, miután 
többség-kisebbség kérdése itt érdekesen vetődik fel… (Nincs ilyen jelzés.), de nem látok 
erre irányuló szándékot. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Mai munkánk végére értünk. Az ülést berekesztem. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 05 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


