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Magyar Оrszаggуií lёS

$udapest

Тisztе ft Képviselíi Úr!

Аz Оrszаggуülёsrё l szó1ö 2012 . évi ХХХУI. tёrvёпу 42 .§ (8) bekezdéséheim fоglаftаk аlар^ай
írásbeli választ igёпу lб , „Jйr-г, íпе tvе теg*ёгйоft~еzhdб-е а аьрlоmасiа i теп tгssёg ?” е írшi ,
W930 . számú kérdésére аz alábbi tájékoztatást adom .

Аz ЕВЕSZ (Еы ffiра i $iztonsági és Együttmüködési Szervezet), ате lу nem minősut
NGO-nak, kоrlаtоzвft megligyelő küld'cittséget kшсlёft маgуаrоrszаgга аz áprili s
kiirt országgyülési választásokra, Аz ЕВЕSZ missziш. Апdrеу Glovez:, аz Egyesül t
Kírályság паgуkёvеtе vezotte. Az Országgyűlés diplotnáciai lсарсsоlаtёkrёl Вёсsьсп ,

ах 1961 . évi április ьё 18 . пар^ап kelt szerződésben biztosított kivúltsаgоkпаk,
mеп tсssёg&п& é..s könnyítése kziek аz Európai $iztonsági és Еgуütшп&ёdёsi
Értekezlet intézményeire, tisztségviselő ire és аllса lmаzо ftа irа , а részt vevő а llаmоk

képviselíSire és аz ЕВЕЁ missziók tagjaira vа lё k itегзеsztёsёffil szóló 1994 . évi

ЬХХХУ. ffirvёпуbеи kоrаььан már гепdеuе а IUру isеlо' áer• által felvetelt Un/61.

Аz C3rszággyűlés, е ffirvён п,vеl kiterjesztette а diр lёmk iа i lcapcsolatokró1 szёlё 1961.

évi bécsi уггrzёWёsbеп b iztоsüоft kivcíltsngakat, ТеПtеssёgе^ kёнауxt6еkd аz
Eur©pai Biztortsági és Együttmüködési Ёrtеkеzlе t (az EBES2 jogelődle)

intézményeire, fisztsёgv isеlёirе és а lkа lmаzоnа irа, а részt vеvё államok képviselőire ,
továbbá az ЕВЕЁ mis$ziоk tаg/а гrа és ezelc esa1ádtagjaira, на а kedvezményczettek

netn magyar ffilmроlgúrоk, i]Ietve nem úllалйб mgуаrоrszаgi lakosok, tёrvёау
ГеПсlе lkеzёsеit а kormányzat а iegmesszeábmenőkig tiszteletben tartja .

2 . Kérdésének rnásatlik felével bрсsо lаffiаа fеlьivоm а ftyelmet arra, hagy аz 19b1. 611

bécsi уzегzо'dаьен пегнг rенйеlkеzпсk

	

„ и tаzб ” паggёvd IdvаftsаgаirW 6

тсrйеууёgегr4 т ivеl а szеrzёdёs е fаgа lтаt т:~rf imeri. kiváltságok és

mешсssёg& ёm аgúьап mm а személyt, hanem. а küldő аllаmоt illetik meg, а
nagykövetet а küldő аllаm megbízása ^ёgоsitjа fe1 аrra, hogy rendelkezzen а fоgаdб



államban általa ellátott fёlаdаtаi szükséges kiváltságokkal mсntеssёgсkkе 1 .

Атсппуiьеп ею, nаgуk&еМt budapesti уzёkьеllуd neveztek ki m сgh аtаюzоft
országokban „kёру isс f с tуеzсt"псk”, az аgrёmспt ьсёrkсгёsе utап, тűkойёs i tегülгtёп
tett hivatna c+s Wагйsаi sarán részesül a►z 1961. &I bécsi szсггоdёsьеп теgпWйтоzоft
Wаftsйgоkьан és a еWсsségekьспt 2010. május elseje óta budapesti sгёkhd 1уd
Maris Zsoltot nevezték k i rendkívüli 68 mсghаtаьвагоft паgуkёvсftё N igёriа , Ghána,

Angola, Оёl ,Szоdаn vonatkozásában, f)r . N~у i Csabát pedig az АПdоk Кёгёssёg

оrsгаgаiьа (F о livia, Есuаdоr, Kolumbia, Peru) és Venezuelába, 2013-bon a fenti,

„ Цtаго” паgykovcti megbízások megszűntek .

kоrrпаауzаt és így a kшроi ft ikаёft felelős miniszter ugуmаkkоr ьаппikоr rnegb ihat
паgуkоvсü ranggal rспdсlkсгё sгсmё lусkсt сgу adott ré iában meghatározott feladat
ellátására vagy ma gya ёrdсkсk kёрvi sсlс tёrо . Korábban ilyen feladatokat teljesített t Iаьsьоrg

Оуёrgу nagykövet úr (ЕNSZ BT-tagság magyar kampánya) . 3e1eп~1eg dr. Orbán Anita
nagykövet asszony energiabiztonságért, Мспdсlёпуi Dániel nagykövet úr pedig a асtпгсtkёг i
üгlсdс^ Iсsгtёsё rt felelős, а vеzеWk оzоиь« пenгтiп&йlпнk й1аго наgуkоwМеА' .

Kérem válaszom szíves tudom ásul vételét ,

Budapest, 2014 . augusztus

Tisztelettel :

Nаvt'асs i.сs Tibor
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egyes házsza:bályí rейdс lkсгёsсkrё l szóló 10/2014. (II, 24 .) ООУ ьаtаrоzаt 2 . m:e11&1et 43 .
роп t^аьап föglaitakra figусlmrпеl rпс l lёlссbеп =gkёldёзn Varju László оrszаggуй lёs i
képvisel4 illеNе пгеgkёrс~бусlвzhе‘&е а diр lотйсiа i теп tе.s.sёg?" ^11(1, К1930 . szánxú.
í rаsьс li választ igёnу iо kérdésére adott vаlа szоrпаt .

Budapest, 2014 . augusztus -1

Tisztelettel :

raestcs Tibpr
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