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Szávay István képviselő úr
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Országgyűlési Képviselőcsoportja
Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képviselő .Úr !

Az Országgyülésről szóló 2012 . évi =VI, törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő, a szomszédos országok vonatkozásában nagykövetek
külügyminisztériumba történő bekéretésének száma és okai iránt érdeklődő K/10509 ,
K/10510, K/10511, K/10512, K/10513, K110514 és 1(110515 számú kérdéseire az alább i
tájékoztatást adom .

A külügyminisztérium és a küldő állam által megbízott misszióvezet ő kapcsolattartásának
jogi kereteit elsősorban a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben 1961 . április 18-án aláírt
nemzetközi szerződés rendezi. A Bécsi Szerződés értelmében a diplomáciai képvisele t
feladata, többek között, a küldő állam képviselete a fogadó államban. Ennélfogva a
nagykövetlmisszióvezető a kétoldalú diplomáciai érintkezés, az úgynevezett »diplomácia i
csatornák!' alkalmazásának természetes és kitüntetett főszereplöje. Igy például a magyar
diplomáciai üzenetek eljuttatása történhet mind a Budapesten akkreditált külföld i
misszióvezető révén, mind pedig az adott országban akkreditált magyar nagykövet útján .

Mindazonáltal nem ez az egyetlen és kizárólagos módja a diplomáciai érintkezésnék, ráadásul
a diplomáciai csatornák használata csupán egyik eszközét jelenti a nemzeti érdek
képviseletének és érvényesítésének. Az államnak mindig arra kell törekednie, hogy az
elérendő konkrét célnak leginkább megfelelő eszközt és módot válassza.

A nemzetközi gyakorlat szerint a nagykövetek bekéretése a fogadó orszá g
külügyrninisztériumába olyan esetekben alkalmazott eljárás, amikor a kétoldalú viszonyba n
kialakult feszültségnek hivatalos, formális keretekben kívánnak hangot adni, Máskor az
elérendő célnak az felel meg inkább, hogy az adott állam a másik félnél akkreditált
nagykövetét küldi be a fogadó ország külügyminisztériurnába tiltakozni, magyarázatot kérni ,
vagy tájékozódni, aminek ugyanúgy súlya, Van ,

Következésken az, hogy egy adott relációban hányszor kérettük be a nagykövetet, illetve
hányszor kérették be a mi nagykövetünket, önmagában nem képezi objektív mércéjét se m
kétoldalú kapcsolataink minőségének, sem nemzeti érdekérvényesítésünk határozottságának ,
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Ráadásul a nagykövetek bekéretését nem minden esetben célszerű nyilvánosságra hozni ,
különösen akkor nem, ha a kialakult feszültség csökkentésére törekszünk, vagy éppenségge l
sikerül tisztázni a felmerült félreértést . A Magyar Külügyminisztérium tehát nem minden
esetben adott ki közleményt külföldi nagykövet bekéretéséről, s hasonlóképpen, a magyar
nagykövetek bekéretése a fogadó ország külügyminisztériumába sem minden esetben kapot t
nyilvánosságot. Azt sem szoktuk nyilvánosságra hozni, ha a magyal- nagykövet kap utasítást ,
hogy bemenjen a-fogadó ország külügyminisztériumába valamilyen ügyben .

Alábbi tájékoztatásom ennek megfelel ően — s hangsúlyozom, éppen a nemzet i
érdekérvényesítés hatékonyságának biztosítása miatt -- nem lehet teljes körű, s nem képezhet i
a Képvisdő Úr kérdésében felemlegetett „határozott magyar diplomáciai kiállás” objektí v
mércéjét.

Románia
2013 . március 21-én Győri Enikő államtitkár hivatalába kérette Victor Miculá nagykövete t
Victor Aonta román kormányfő 2013. március 19-i interjúja kapcsán, amelyben
Magyarországot negatív kontextusban tüntette fel .
2013. február 6-án George fiiamba román külügyi államtitkár bekérette Füzes Oszká r
nagykövetet Németh Zsolt államtitkárnak a székely zászló használata kapcsán tett kijelentései
miatt, amelyben a szimbolikus agresszió megszüntetését kérte a román kormánytól ,
2012, május 16-án a román külügyminisztérium illetékes főosztályvezetője bekérette
bukaresti misszióvezetőnket Németh Zsolt külügyi államtitkárnak az új román kormán y
kisebbségpolitikáját érintő bírálata, illetve Nyírö József tervezett újratemetése ügyében .
2012 . május 4-én Németh Zsolt parlamenti államtitkár kérette hivatalába Victor Micul a
nagykövetet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar
karával kapcsolatos magyar álláspont kifejtése végett .
2011 . június 16-án Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek a romániai regionáli s
átszervezéssel kapcsolatban tett nyilatkozata (az etnikai arányok tudatos megváltoztatása )
miatt kérették be Füzes Oszkár nagykövetet a román külügyminisztériumba .
2011 . május 31-én Németh Zsolt parlamenti államtitkár a kolozsvári Mátyás-szoborra
elhelyezett román felirat és zászló, valamint a bukaresti magyar nagykövet feltartóztatásána k
ügyében (virágot akart elhelyezni a kolozsvári Mátyás-szobornál) rendelte be Victor Micula
nagykövetet .
2011 . május 31-én a román külügyminisztériumban kértek tájékoztatást Füzes Oszkár
nagykövettől, hogy miért ad otthont Székelyföld brüsszeli irodájának a Magyar Régiók Háza .
2011 . március 17-én Füzes Oszkár nagykövetet az Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi
üzenete körüli kérdések tisztázása miatt kérették be a bukaresti külügyminisztériumba .

Szlovákia
A magyar-szlovák relációban működik egy „korai el őrejelző rendszer”, amelynek az a célja,
hogy a felek a kialakuló félreértéseket, feszültségeket korai szakaszban igyekszenek egymá s
között tisztázni, megoldani .
Mindazonáltal emlékeztetnék, hogy 2011 . november 23-án Németh Zsolt parlamenti
államtitkár berendelte Peter Weiss nagykövetet, amiért a magyar állampolgárság felvétel e
miatt Boldoghy Olivért megfosztották szlovák állampolgárságától .

Szlovénia
2011 áprilisában a szlovén külügyminisztérium bekérette Szent-lványi István . nagykövetet ,
mert sérelmezték, hogy egy uniós elnökségi kiadvány űnkban a magyarországi szlovén
kisebbség által lakott Rába-vidéket „vend vidékként” említettük .



2010 őszén Bostjan Zeks, a határon túli szlovénokért felel ős tárca nélküli miniszter behívatta
Szent-lványi István nagykövetet egy Rába-vidéki szlovén nyelv ű óvoda bezárása miatt .

Szerbia
A Magyar Külügyminisztérium hat alkalommal kérette be a budapesti szerb misszióvezet őt,
többek között a szerbiai vagyoiFvisszaszármaztatási és kárpótlási törvény elfogadása miatt, A
magyar nagykövetet három alkalommal kérették be a belgrádi külügyminisztériumba .

Ukrajna
A kijevi magyar nagykövetet két alkalommal kérették be az ukrán . - lügyminisztériumba,
magyar részrő l nem tudok nagyköveti bekéretésrő l beszámolni .

Ausztria
Ebben a relációban nem tudok nagyköveti bekéretésrő l beszámolni .

Horvátország
Ebben a relációban nem tudok nagyköveti bekéretésről beszámolni .

Budapest, 2012. április „,
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