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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését
megnyitom. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a frakciók munkatársait,
köszöntöm vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm a napirendi pont
előadóit.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt
bizottságunk határozatképes.

Az első teendőnk a napirend elfogadása. Mint ahogy már korábban jeleztem
képviselőtársaimnak, a ma délutáni ülésen egyetlen napirendi pontunk van: dr. Martonyi
János külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása.

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése, kérdése? (Nincs jelzés.) Nincs.
Szavazásra teszem fel. Kérem, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását, tegye fel a
kezét! (Szavazás.) Köszönöm. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás?
(Senki sem jelentkezik.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk
a napirendet.

Dr. Martonyi János külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása

Az elnök felvezető hozzászólása

Tisztelt Bizottság! Tehát a ma délutáni ülésünk egyetlen napirendi pontja dr. Martonyi
János külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása. Először is engedjék meg, hogy
tisztelettel és szeretettel köszöntsem Martonyi János külügyminiszter-jelölt urat. Köszöntöm
Németh Zsolt volt bizottsági elnök, kijelölt államtitkár urat, Győri Enikőt, bizottságunk
egykori, hosszú-hosszú éveken keresztüli munkatársát, most mint kijelölt államtitkárt.

Mivel délelőtt már elfogadtuk ügyrendünket, ezért a következőképpen zajlik a
meghallgatás. Először lehetőséget adunk a jelöltnek egy rövid bemutatkozásra, illetve
elképzeléseinek előadására - ami 20-25 perc, attól függ, hogy a jelölt úrnak mennyi ideje van -
, és utána összegyűjtjük a képviselői kérdéseket, ezután lehetőséget adunk a jelöltnek, hogy a
kérdésekre válaszoljon, majd, ha szükségesnek látják a frakciók képviselői, a meghallgatás
után egy statútumra van lehetőségük, amivel egy-egy frakciónak politikai megnyilatkozásra
válik lehetősége, utána szavazunk.

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! A mai napi két miniszterjelölti meghallgatás után, úgy
hiszem, hogy bizottságunk kompetenciáját tekintve igazi csemegének ígérkezik Martonyi
János külügyminiszter-jelölt úr meghallgatása, hiszen a miniszterjelölt urat régi kapcsolat fűzi
bizottságunkhoz. Elsősorban az idősebb tagtársaim nevében mondom a fiataloknak, hogy
bizony, 1992-ben, amikor kezdeményeztem a bizottság felállítását a közép-európai
parlamentek között elsőképpen, éppen Martonyi János akkori államtitkár volt az egyik fő
támogatója és kimunkálója ennek, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Emlékszem, egy
hágai konferencia után ültünk le államtitkár úrral, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk.

Ismételten a fiatalabb bizottsági tagoknak szeretném jelezni, hogy Martonyi János
jelölt úrnak immáron ez a második meghallgatása, na nem azért, mert az első nem sikerült
volna, hanem 1998-ban mint az Orbán-kormány külügyminiszter-jelöltjét hallgatta meg
bizottságunk. ’98 és 2002 között az akkori Európai integrációs ügyek bizottsága és a
Külügyminisztérium, különösen Martonyi külügyminiszter úr között egy nagyon jó
munkakapcsolat alakult ki. A fiataloknak, akik számára ez már történelem, jelzem, hogy ’98-
ban kezdtük el a fejezetek tárgyalását az Európai Unióval, és miniszter úr volt az, aki minden
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egyes fő fejezet lezárásánál vagy részleges lezárásánál eljött bizottságunkhoz és beszámolt
róla; ez akkor nagy sajtófeltűnést is keltett. Tehát ez a munkakapcsolat jelzi azt, hogy milyen
szoros kapcsolatnak kell lennie, kellene lennie az Európai ügyek bizottsága és a
Külügyminisztérium között.

Emlékszem, arról folytak még anno a viták, hogy a tagjelölt országok között
Magyarország most éppen a dobogó első, második vagy harmadik helyét foglalja el. 2004.
május 1-je óta tagja vagyunk az Uniónak, ami minőségileg megváltoztatta bizottságunk
jogállását. A 2004 óta eltelt hat évben mindig visszatekintünk az elmúlt időszak uniós
eredményeire, illetve uniós politikánkra.

Tisztelt Külügyminiszter-jelölt Úr! Én személy szerint örülök annak, hogy az ön
személyében nemcsak egy kiváló diplomata kerül a tárca élére, hanem egy európai
integrációért elkötelezett, nemzetközi hírű jogász is. Úgy vélem, hogy az ön személye és a
kijelölt államtitkárok személye is megfelelő garancia lesz arra, hogy egy valódi
paradigmaváltás, egy valódi szemléletváltás következzen be a Külügyminisztérium európai
politikájában. Hiszen ha megnézzük, az elmúlt hat esztendő Magyarország számára az uniós
politikákat illetően sok tekintetben elvesztegetett hat esztendő volt. Magyarország az elmúlt
nyolc év során elvesztette a csatlakozási tárgyalásai során szerzett hírnevét, pozícióit, és
bizony meg kell állapítanunk, hogy éllovasból sereghajtóvá váltunk, leszakadtunk a regionális
versenyfutásban is - a többit nem is említem.

Tehát összefoglalva: az elmúlt időszak bizony az elmulasztott lehetőségek időszaka
volt. A tagság eddigi hat éve alatt bizony nem sikerült kialakítani azt az arcélünket az Európai
Unióban, ami egy-egy tagországot megillet, és bizony az elmúlt évek kevésbé koncepciózus,
egyoldalú alkalmazkodó jellegű magyar Európa-politikája miatt számos lehetőséget
szalasztottunk el. És ha jól visszatekintek az elmúlt hat évre, valójában nem tettünk le igazán
egy olyan névjegyet egyetlen komoly uniós témában sem, amire emlékeznének az uniós
tagtársaink. Talán a Lisszaboni Szerződésben a preambulumba a magyar kormány kérésére
sikerült a kisebbségi statútumot behozni, talán ez kivételt jelent.

Nos, tisztelt miniszterjelölt úr, úgy hiszem, hogy épp itt az ideje, hogy a Magyar
Köztársaság európai politikáját új alapokra helyezzük. Én úgy hiszem, hogy erre megvan
minden esélyünk az ön által vezetett Külügyminisztériumban.

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Ezen rövid bevezető után akkor felkérem, hogy tartsa meg
expozéját.

Dr. Martonyi János expozéja

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen, elnök úr.
Köszönöm a kedves szavait. A magam részéről is szeretném köszönteni önt és a bizottság
minden egyes tagját. Örülök ennek az alkalomnak, mindig örülök, hogyha Európáról
beszélhetek. Az egyetlen korlát az, hogy be kell tartanom a 20-25 percet, de bízom abban,
hogy ezt követően a kérdések további alkalmat adnak arra, hogy az egyes témákra
részletesebben is kitérhessünk. Én ezért csak egy tételszerű összefoglalót szeretnék adni, talán
egy kicsit önkényesen is, persze megpróbálván kiemelni azokat a témákat, amelyeket a
Külügyminisztérium új vezetése a leglényegesebbnek tart.

Említette az elnök úr a történelmi előzményeket. Valóban, többször voltam már itt
ebben a bizottságban, volt egy miniszteri meghallgatás is 1998-ban, és ennek kapcsán az jutott
eszembe, hogy valójában óriási különbség van 1998 és 2010 között. Személyesen persze a
helyzet hasonló a tekintetben, hogy most ismét ugyanaz a feladat vár rám, mint ’98-ban, de
azt azért világosan látni kell, hogy kétszer belépni ugyanabba a folyóba nem lehet - ez már
nem ugyanaz a folyó. Ez egy más helyzet, időközben alapvető változások jöttek létre egyrészt
az európai integráció fejlődésében, intézményrendszerében, politikáiban, minden más
területen, még a nevében is, még a jogi személyiségében is, és természetesen jelentős
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változások zajlottak le Magyarországon is, és nagyon-nagyon jelentős változások zajlottak le
a két fél, tehát az európai integrációs szervezet, Európai Közösség, majd Európai Unió és
Magyarország viszonyában. Közismert dolgokról van szó, de maga ez az európai integrációs
téma azért valóban legalább húsz esztendeje van velünk.

Az elnök úr említette ennek a bizottságnak a megalakulását is 1992-ben, illetőleg
ennek a történetét. Nekem mindig az jut eszembe, hogy annak idején, amikor megalakult
Antall József kormánya, és az egyik első utunk Brüsszelbe vezetett, akkor ott átadtunk egy
non-papernek nevezett papírt, amelyiknek rögtön az első mondatában az szerepelt, hogy
Magyarország a lehető legrövidebb időn belül az Európai Közösség tagjává kíván válni.
Aznap délután már megkérdezte az egyik biztos, Bangemann, hogy ha ez így van, akkor miért
nem adjuk be a csatlakozási kérelmet. Mondtuk, hogy ez egy érdekes gondolat, este majd
megbeszéljük; meg is beszéltük, aztán rájöttünk, hogy ez talán mégis egy kicsit korai lenne.
Jeleztük, hogy elindulnak a társulási megállapodásnak a feltáró megbeszélései, amelyek aztán
később tárgyalásokba fordulnak át, és majd hogyha ezt a társulási megállapodást megkötöttük,
akkor fogjuk majd beadni a csatlakozási kérelmünket. Na, ez történt. Most nem szeretném a
húsz év teljes történelmét elmondani, mert akkor kimeríteném a teljes időtartamot.

De az biztos, hogy nagyon nagy várakozásaink voltak ezzel kapcsolatban, azt hiszem,
az egész ország osztotta ezeket a várakozásokat. Valóban beadtuk a csatlakozási kérelmet,
megindultak a csatlakozási tárgyalások. Akkor nekünk kisebb jelentőségű dolgok is nagyon-
nagyon fontosnak tűntek, tehát minden egyes konkrét kérdésről éles viták folytak.
Elégedetlenek voltunk a tárgyalások ütemével, világos volt a másik oldalon egy szándékos
lassítási taktika is, hogy így mondjam. Ez aztán később enyhült, másfél-két év elteltével
megtörtént az a bizonyos svédországi vagy a svéd elnökséghez kapcsolható áttörés, amiről,
azt hiszem, ma reggel is beszéltünk itt ellenkező előjellel. Ezt követően világossá vált az,
hogy Magyarország most már, akárhogy is, de tag lesz, még néhány pénzügyi kérdést
tisztázni kellett. Na, ez már nem a mi feladatunk volt, közben 2002-ben távoztunk,
átmenetileg, mert csak nyolc évre, és bekövetkezett a tagság, ami úgy tűnik - és ez ma szintén
egy általánosan osztott vélemény ebben az országban -, hogy nem hozta meg azokat az
eredményeket, nem váltotta be azokat a reményeket, várakozásokat, amelyeket korábban
legalább egy évtizeden keresztül tápláltunk.

Ennek oka többek között az, hogy maga az európai integráció mint olyan, tehát az
Európai Unió is sokat vesztett népszerűségéből, erősödött Magyarországon az úgynevezett
euroszkepticizmus, a kétség ennek az egész folyamatnak az értelmével kapcsolatban, és
legfőképpen azzal kapcsolatban, hogy jó-e ez nekünk, tehát hoz-e ez Magyarországnak, hoz-e
ez a magyar nemzetnek valóban olyan minőségeket, olyan eredményeket, amelyeket vártunk
tőle. Nagyon sokszor elmondtuk azt - és most csak egy mondatban ezt összefoglalnám -, hogy
azért, hogy mondjuk, a magyar bruttó hazai össztermék jelenleg lényegében ugyanazon a
szinten áll, mint 2004 májusában, nem hiszem, hogy az európai integrációt lehet vagy szabad
okolni. Ez abban a pillanatban kiderül, ha megnézzük az összes többi, úgynevezett új tagállam
- most már nem akarjuk őket így nevezni, de mindenesetre velünk egy időben csatlakozott
tagállam - hasonló adatát. Ki fog derülni, hogy 20-30 százalékos növekedés lezajlott szinte
minden közép-európai országban. Magyarországon volt egy 9 százalékos növekedés egészen
a gazdasági válság beköszöntéig, a tavalyi GDP-csökkenés ezt is elvitte, úgyhogy
pillanatnyilag ott vagyunk, ahol voltunk 2004-ben. Erre valóban nem számítottunk.

De ez csak a dolog gazdasági része, a növekedési része, sok minden másról is szó van
itt: gyengült a magyar jogállam, nagyon-nagyon legyengült a magyar közigazgatás, és
mindezeknek a hazai folyamatoknak az eredményeként rendkívüli módon legyengült az
európai és nemzetközi érdekérvényesítési képesség, és ez, azt hiszem, rányomta a bélyegét az
első hatéves szereplésünkre is az európai intézményrendszeren belül.
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De ezen most már túl vagyunk, én a múlttal nem foglalkoznék, nem ez a dolgom.
Beszéltünk mi korábban arról, hogy hol és milyen hibák történtek. Emlékeztetnék arra
zárójelben, hogy azért közben két európai parlamenti választásra került sor, mind a kettőre a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség igen részletes választási programot dolgozott ki. A második
- nyilván mindenki olvasta - egy közel 250 oldalas kötet. Ha valaki nem olvasta volna el az
egészet, ez még mindig rendelkezésre áll. Én belenéztem az elmúlt napokban, és úgy láttam,
hogy tulajdonképpen ma is nagyjából elfogadható az, ami ott szerepel. Egyébként a 2010-es
magyarországi parlamenti választási kampányban is mi lényegében ugyanezeket a tételeket
erősítettük meg.

Tehát én azt hiszem, hogy nekünk most elsősorban a jövőről kell beszélni, a következő
esztendőkről. Ki kell indulnunk abból a helyzetből, ami most fönnáll. Amint jeleztem, ez a
helyzet alapvetően más a ’98-as helyzethez képest. A világ is átalakult. Most a világ
átalakulásáról nem szeretnék részletesen beszélni, ma délelőtt a külügyi bizottságban volt
alkalmam arra, hogy pár percig globális fejtegetésekbe bocsátkozzak, úgyhogy most csak ott
kezdeném, ahol ma délelőtt abbahagytam, hogy tudniillik van egy, ha úgy tetszik, nyugati
vagy euroatlanti kultúra vagy civilizáció vagy régiós tömörülés - ahogy tetszik, kinek melyik
rokonszenvesebb -, és ez ma egy multipoláris világnak az egyik nagyon jelentős tényezője.
Relatív súlya gazdaságilag is, és talán még kicsit politikailag is csökken, de csak a relatív
súlya csökken, szó sincs arról, hogy átvenné valamelyik másik kultúra, civilizáció vagy régiós
nagyhatalom ezt a szerepet. Arról viszont szó van, hogy egy relatív átalakulás zajlik, és a
nyugati világnak ilyen körülmények között át kell azt gondolnia, hogy mi lesz az ő új szerepe
akkor, amikor nem a világ GDP-jének a 60 százalékát fogja képviselni, hanem mondjuk, csak
a 40-et vagy 45-öt, és ez még a jövőben is változhat.

Az egyik lehetséges gondolat egy ilyen helyzetben, hogy jó, ha a gazdasági súlyunk
valamelyest csökken, akkor javítsuk meg az intézményrendszerünket, akkor próbáljunk egy
szorosabb együttműködést teremteni transzatlanti keretek között is - erre vannak nagyon
érdekes elképzelések jelenleg -, tehát felsejlik most már egyre jobban egy transzatlanti
gazdasági integrációnak a képe, ami nem elsősorban és talán nem csak szabad kereskedelmet
jelentene, hanem a szabályozásoknak egy harmonizációját: versenypolitika,
versenyszabályozás, pénzügyi intézmények, pénzügyi termékek szabályozása, szabadalmi jog,
számviteli szabályozás, satöbbi, tehát egy olyanfajta harmonizáció, ami közelebb hozza az
Atlanti-óceán két partját egymáshoz, és az egyébként működő és a szövetségi rendszerre
épülő politikai, biztonságpolitikai, védelmi rendszer mellé vagy alá - ahogy tetszik - egy egyre
markánsabb, erőteljesebb gazdasági együttműködést is helyezne.

Ez Európának mindenféleképpen érdeke, Európa ebben nélkülözhetetlen, legalább
olyan nélkülözhetetlen - indispensable, ahogy mondják -, mint az Amerikai Egyesült
Államok, de ahhoz viszont Európának is, úgy tűnik, hogy rendbe kellene hoznia saját háza
táját. Itt vagyunk a témánál, hogy tudniillik Európa meg tudja-e oldani azokat a kihívásokat,
amelyekkel jelenleg szembenéz. Rövidítve azt lehetne mondani, hogy meg tudja-e találni a
lelkét - amit elég régóta keres, de sokszor úgy tűnt, hogy már szinte meg is találta, aztán
valahogy mindig háttérbe szorult a dolog -, meg tudja-e találni azt az intézményrendszert, ami
növeli az állampolgárai komfortérzését, más szóval csökkenti azt a bizonyos
demokráciadeficitet, amiről olyan nagyon sok szó esik, meg tud-e talán egy bizonyos
egyensúlyt.

Nagyon sokféle egyensúlyról van szó: meg tudja-e találni az egyensúlyt a nagyok, a
közepesek és a kicsik, meg tudja-e találni az egyensúlyt a különböző intézmények, a
Parlament, a Bizottság, az Európai Tanács, a Tanács - és így tovább - között? Meg tudja-e
találni az egyensúlyt a különböző nyelvek és kultúrák és vallások között, ahol szintén egyre
színesebbé válik a kép? Tudja-e biztosítani például az áruk szabad áramlása és a
szolgáltatások szabad áramlása mellett, hogy mindenki szabadon, korlátozás nélkül használja
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például az anyanyelvét? Az Európai Unió minden egyes országában, minden egyes
kórházában, minden egyes közintézményében van-e arra lehetőség, hogy az emberek
használják azt a nyelvet, ami egyben az ő identitásuk, kulturális hovatartozásuk kifejezése, és
ami az emberi jogaik leglényegét alkotja?

Ezek nagy dilemmák, amelyeket úgy tűnik, hogy az Európai Unió holnap még nem
fog tudni megoldani, de a folyamat arra irányul, hogy valahogy ebbe az irányba menjenek a
dolgok. És én most még nem beszéltem arról, amiről viszont mindenki beszél, hogy tudniillik
mi lesz a közös pénzével, hogy fogja tudni kezelni ezt a hihetetlen mértékben felhalmozódott
állami, tehát szuverén adósságot.

Egy darabig úgy tűnt, hogy korlátlanul lehet eladósodni, ha valaki állam, elég
szuverénnek lenni, elég fölvenni a szuverénnek a tógáját - ahogy ezt mondtuk régebben -, és
akkor úgy adósodok el, ahogy akarok. Kiderült, hogy ez nem egészen így van, mert a
szuverén is el tud úgy adósodni, hogy bajba kerül. Régebben, ha a szuverén bajba került,
átütemezték az adósságait, ez történt egyébként szinte minden közép- vagy kelet-európai
országgal, kivéve Magyarországot. De most úgy tűnik, hogy ez egy nehezebb ügy, különösen
abban az esetben, ha az illető ország egyben az euróövezetnek is tagja.

Sokkal közelebb vagyunk egymáshoz - ez is egy további bizonyíték -, és most bizony
valóban ott tartunk, hogy ha az euró bajba kerül, akkor talán az egész európai integrációs
rendszer bajba kerülhet. Előrejelzésem az, hogy nem fog igazán nagy bajba kerülni, Európa
ezt a válságát is meg fogja oldani. Nem lesz könnyű, de már azért van jó néhány olyan
elképzelés, ami úgy tűnik, hogy ezeket a válságjelenségeket jelentősen enyhíteni tudja. Én
még odáig is el mernék menni, hogy ha ez a válság, mármint a globális pénzügyi és gazdasági
válság nem következett volna be, akkor ezt a válságot ki kellett volna találni, mert ha nem
kapja Európa ezt az utolsó előtti vagy utolsó telefonhívást, akkor bizony ennél még nagyobb
bajok is bekövetkezhettek volna.

De miután ez bekövetkezett, így most világossá vált, hogy a fiskális politikákat
nagyobb egyensúlyban kell tartani, erőteljesebb szankciórendszer kell a fiskális politikákkal
szembeni követelmények, a stabilitási és növekedési paktum betartására, sokkal nagyobb
ellenőrzés kell a makrogazdasági politikákhoz, mert nem lehet valamifajta gazdaságpolitikai
harmonizáció nélkül egy közös pénzt működtetni. Harmadrészt pedig ki kell építeni azokat a
válságkezelő mechanizmusokat, amelyek készen vannak akkor, amikor egy ilyen típusú
válság belép, és amelyeket akkor azonnal lehet alkalmazni anélkül, hogy valamelyik nagy
tagállam vezetésének be kellene várnia egy tartományi választást, anélkül, hogy alapvető

gazdaságfilozófiai és pénzügytechnikai kérdésekről kellene hónapokig vitatkozni, és közben
folyamatosan tovább romlik a helyzet.

De ezek a dolgok meg lesznek oldva, az intézményrendszert például megoldottuk,
vagy legalábbis azt hittük, hogy megoldottuk. Sajnos, itt is vannak erős kétségek, én most
ezekről részletesen nem beszélnék, majd mint elnökök át fogjuk élni és érezni, hogy milyen
komoly dilemmákat hozott létre a Lisszaboni Szerződés. Ezzel kapcsolatban, hogyha van arra,
elnök úr, idő, elmesélnék egy tréfát, mert kifejezi a jelenlegi intézményi helyzetet. Ennek a
viccnek két változata van. Az első változat az úgy szólt, hogy mindenki hallotta Kissingernek
azt a híres mondását, hogy milyen számot hívjak akkor, hogyha Európával akarok beszélni. A
Lisszaboni Szerződésnek az egyik célja az volt, hogy ezt a kissingeri dilemmát megoldja. Na
most, az első változat az, hogy akár Henry Kissinger vagy bárki más felhívja Pekingből vagy
Washingtonból, vagy bárhonnan az Európai Uniót, mert már van szám, akkor válaszol egy
automata, és azt mondja, hogy halló, itt az Európai Unió, hogyha a német álláspontot akarja
hallani, nyomja meg az 1-es gombot, ha a francia álláspontot akarja hallani, nyomja meg a 2-
es gombot, satöbbi, satöbbi. Most a helyzet bonyolultabb lett, tulajdonképpen Lisszabon után
nem ez a tréfa lényege, mert az új változat úgy szól, hogy felhívom ezt a számot, mert van
ilyen szám, és jelentkezik az automata, és azt mondja, hogy ha az Európai Tanács elnökének
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az álláspontját akarja hallani, nyomja meg az 1-es gombot, hogyha az Európai Bizottság
elnökének az álláspontját akarja hallani, akkor nyomja meg a 2-es gombot, hogyha a külügyi
főképviselő álláspontját akarja hallani, akkor nyomja meg a 3-as gombot, hogyha a soros
elnök miniszterelnökének - és most már itt témánál vagyunk - az álláspontját akarja hallani,
akkor nyomja meg a 4-es gombot - nem folytatom.

De igazából sokak szerint nem egyszerűsödött az intézményrendszer, hanem
bonyolultabbá, nehezebbé vált, és egyelőre egy ilyen tapogatózó időszakban vagyunk.
Szerencsére még nem vagyunk elnökök, csak a trió tagjai vagyunk, és még a következő fél
évet is meg fogjuk úszni, de 2011 első félévét már nem. És nem kis mértékben a magyar
elnökség alatt fog formálódni ez a fajta dilemma, amire én az előbb ezzel a kis anekdotával
akartam utalni, hogy tudniillik a soros elnökségnek is meg kell találni a maga szerepét, a soros
elnök ország miniszterelnökének meg kell találni a szerepét, ez nem könnyű, mert hiszen nem
ő elnökli már az Európai Tanácsot. A soros elnökség külügyminiszterének is meg kell találni
a szerepét, mert hiszen már nem ő elnökli a Külügyek Tanácsát, ezzel szemben mégiscsak ő
fogja elnökölni a Külügyek Tanácsát, amikor ez a Külügyek Tanácsa nemzetközi
kereskedelempolitikai témáról beszél majd. Ez egyébként a közösség külkapcsolatainak ma is
a legnagyobb része, hozzáteszem zárójelben, mert hiszen a közös kereskedelempolitika az,
ami kizárólagos hatáskörben van, és ahol az Európai Unió nagyon markánsan meg tud jelenni
a globális színpadon, tulajdonképpen azt kell mondjam, ő a legjelentősebb szereplő éppen a
GDP-je és a kereskedelmi forgalma által. Nos tehát, egy elég nehéz helyzet jön létre.
Azonkívül van az Általános Ügyek Tanácsa, amit viszont a magyar kormányzati szerkezet
szerint szintén a magyar külügyminiszter kell hogy elnököljön majd. Nem világos, hogy
ennek az Általános Ügyek Tanácsának mi lesz a pontos feladata, funkciója, hogyan fog ez
működni. Tehát nagyon sok ilyen tisztázatlan kérdés van.

Én ezzel most csak arra akartam utalni, hogy van azért egy intézményi probléma is a
sok minden gazdasági, pénzügyi, lelki, lélektani és egyéb problémák vagy kihívások mellett.
Én korábban azt mondtam vagy írtam valahol, szellemesnek találtam a mondást - az ember a
saját mondásait általában szellemesnek tartja (Derültség.) -, hogy az elmúlt tizenöt év a
jogászoknak az ideje volt, mert intézményi reformon dolgozunk tizenöt éve, Maastricht,
Amszterdam, Nizza, alkotmányszerződés, Lisszabon, satöbbi, népszavazások, újabb kudarc,
konvent satöbbi. Úgy nézett ki, hogy ennek vége van, és a jogászok most egy kicsit háttérbe
szorulhatnak, jönnek a pénzügyi és közgazdasági szakértők, mert ott van a balhé, ott van a
baj, most jönnek azok, az a kevés ember, aki még érti a derivatív pénzügyi termékeket, mert
ők lesznek azok, akik majd ezt valahogy megpróbálják egy rendszerbe állítani. Na most, ez
nem egészen így van, mert éppen az intézményi bizonytalanságok miatt úgy tűnik, hogy
nagyon fontos kérdésekre igazából az Európai Bíróság fog tudni csak választ adni. Közben
nem tudjuk a magyar elnökséggel ezeket az ítéleteket kivárni, következésképpen egy elég
nehéz helyzetbe fogunk belekerülni. Ez még egy addicionális kihívás.

Ami egyébként magát az integrációt illeti, az első kérdés az - most térjünk vissza vagy
jöjjünk haza Magyarországra -, hogy mi milyen Európai Uniót szeretnénk. Ezt nagyon
sokszor elmondtuk, leírtuk, az európai parlamenti választási programjainkban is szerepel, itt,
azt hiszem, hogy túl sok kétség vagy félreértés már nincsen, mi egy erősebb Európát, egy
mélyebb európai integrációt akarunk, ez a fő irány. Ezt persze bizonyos területeken lehet
modulálni, lehet változtatni, lehet az adott szektor speciális magyar érdekeihez igazítani, de
mondjuk a fő irány, a stratégiai megközelítés az ez. Erősebb Európát akarunk, szolidárisabb
Európát akarunk, ahol a gazdasági fejlettségi különbségek hatékonyabban és gyorsabban
lesznek csökkentve. Akarunk egy sokszínű Európát, erre az előbb már utaltam, hogy tudniillik
egy olyan Európát, amelyik demokratikusabb, mint a jelenlegi, és ezt a bizonyos nyelvi-
kulturális sokszínűséget közösségi szinten is, tehát a közösségi jogok szintjén is egyre jobban
befogadja, elismeri. Mi ilyet szeretnénk.
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Most a kérdés persze az, hogy hogyan tudjuk ezt a folyamatot befolyásolni. A
jelenlegi helyzetben meglehetősen kevéssé. Nincs meg az a hangerőnk és nincs meg az a
mögötte lévő gazdasági, erkölcsi és szellemi kapacitásunk, ami a hangunkat fel tudja
erősíteni. Szeretném nagyon nyomatékosan aláhúzni, hogy ez nem méretkérdés. De még ha
méretről beszélnénk, akkor sem a lényegnél tartunk, mert hiszen Magyarország az Európai
Unión belül nem kis tagállam, Magyarország az Európai Unión belül közepes méretű
tagállam, nem is nagy, nem is kicsi. Hozzáteszem: mi vagyunk a legtöbben, tehát ez a 8-9-10-
11 milliós tagállami csoport a legnagyobb, ilyen értelemben véve mi vagyunk a
legnagyobbak. Tehát itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy vannak olyan tagállamok,
amelyek nagyon határozottan, nagyon jól tudják képviselni a szempontjaikat, adott esetben
egy kisebb demográfiai súllyal is, mint Magyarország.

Tehát az általános célkitűzésünk, érdekünk az, hogy ez az integráció erősebb és
mélyebb legyen, de ezt meg kell jelenítenünk a konkrét politikáknak a szintjén is, ez a lényeg.
És itt azért elég jól meghatározhatjuk azt, hogy mi az, amit várunk a következő évektől az
európai integráción belül. Nekünk, és lehet, hogy ez most nem feltétlenül maga a fontossági
sorrend, de nem kétséges, hogy nekünk továbbra is nagyon nagy szükségünk van egy
markáns, erős - az előbb utaltam a szolidaritás elvére - kohéziós politikára. Hozzáteszem:
Európának is óriási szüksége van erre, mert hogyha valóban meg akarjuk valósítani ezt a
bizonyos, most már így mondjuk egyre inkább, hogy gazdasági kormányzást, ez egy francia
gondolat egyébként, ők nagyon szeretik a kormányzást általában, már évszázadok óta, tehát
ha ez a bizonyos gouvernement économique létre tudna jönni, akkor kétségtelen, hogy ennek
az egyik alapvető feltétele az, hogy a kohéziós politika ne egyszerűen megmaradjon, hanem
erősödjön.

Tudniillik ezekkel a gazdásági fejlettségi különbségekkel, amelyek jelenleg adottak az
Európai Unióban, nagyon nehéz egy olyan egységes gazdaságpolitikát csinálni, ami jó a
legszegényebbnek is meg a leggazdagabbnak is. Persze, erre is vannak ellenpéldák, mert
óriási különbségek vannak nagyon sok nagy birodalomban, tehát nehogy azt higgyük, hogy ez
egy európai specifikum. Tessék összehasonlítani mondjuk Kínában a sanghaji életszínvonalat
mondjuk a belső régiók falusi lakosainak az életszínvonalával, de nyugodtan lehet az Egyesült
Államokra is hivatkozni: óriási különbségek vannak a különböző államok között, valahogy
mégis működik a rendszer, mert az egy egységes állam, ahol óriási költségvetési transzferekre
is lehetőség van. De Európában ilyen transzferek csak a kohéziós politikán keresztül
lehetségesek, következésképpen a kohéziós politikát meg kell erősíteni, ha valóban Európát
egy igazán versenyképes szereplőjévé akarjuk tenni a globális rendszernek. Tehát a kohéziós
politika az számunkra nem egyszerűen külső forrásbevonást jelent, azt is, de egy olyan
gyorsított fejlődési lehetőséget, ami egyben az egész integrációnak is segít.

A másik dolog az, hogy nekünk, és itt nekem nagyon határozott véleményem van, már
itthon is voltak véleményeltérések, különösen az európai parlamenti választások
kampányában hallottam én egy-két furcsa álláspontot vagy véleményt, rátérek, tehát én úgy
érzem, hogy a kormánynak, az új kormánynak az egyik nagyon fontos feladata lesz az, hogy
megőrizze, sőt, a lehetőségekhez képest erősítse, továbbfejlessze a közös mezőgazdasági
politikát. A közös mezőgazdasági politika fontos egész Európának, nekünk pedig különösen
fontos, ez megint csak egy külső forrásbevonási lehetőség, ez optimális esetben meghaladja
az 1-1,5 milliárd eurót évente.

De van egy másik összefüggés is, hogy tudniillik a mezőgazdaság - és ezt már nagyon
sokszor elismételtük - nem egyszerűen mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek termelése
és eladása, az is, de a mezőgazdaság az ökológia, a mezőgazdaság az történelem, a
mezőgazdaság az tradíció, a mezőgazdaság az környezet és természetesen kultúra is. Úgyhogy
nekünk ez különösen fontos.
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Azért húzom ezt alá, mert a következő időszakban nagy mérkőzések lesznek ezen a
téren, meg kell határozni a 2014-től 2020-ig vagy 2021-ig érvényes pénzügyi perspektívát.
Ennek egyik fő vitapontja a kohéziós politika mellett a mezőgazdasági politika
finanszírozásának a jövője lesz. Nagyon jól tudjuk, hogy jó néhány tagállam szeretne
megszabadulni ettől a mezőgazdasági politikától, vagy legalábbis nagymértékben csökkenteni
szeretné, őket értem; a brit meg a svéd politikusokat tökéletesen értem, amikor ezeket a
javaslatokat megteszik, én is ezt tenném, ha éppen történetesen brit politikus lennék.

Azt már nehezebben értettem, mikor egyes magyar politikusok is az európai
parlamenti választások kampányában azt jelezték, hogy a mezőgazdasági politika felesleges,
egyébként is globális verseny van, tessék kinyitni az Európai Unió összes határát, ott kell
termelni a mezőgazdasági termékeket, ahol ezt a legolcsóbban, egy kicsit ugyan génkezelten,
de meg lehet oldani, mondjuk, például Brazíliában, és el kell felejteni ezt az egész ásatag, XX.
századi CAP-t, tehát közös mezőgazdasági politikát. Na, ez nem a mi véleményünk. Nekünk
pont ellenkező a véleményünk. Mi azt mondjuk, hogy meg kell őrizni a mezőgazdasági
politikát.

Egyébként ennek a politikának a filozófiája azonos a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség filozófiájával, aminek a középpontjában az áll, hogy versenyképes családi
gazdaságoké a jövő. Nem latifundiumokban gondolkodunk. Persze, adott esetben lehetnek
ilyen nagybirtokok - történelmi és ezer okból létrejöttek -, senki nem akarja őket felszámolni,
de az európai fő irány nem a társasági földtulajdonlás és nem a latifundiális rendszer, hanem a
családi gazdaság, aminek persze a méretéről lehet különböző termelési áganként vitatkozni,
de amelyik elsősorban támogatást érdemel, és ha lesz átalakítás a mezőgazdasági politika
rendszerében, akkor nekünk ezt az irányt kell támogatni, hogy igen, a versenyképes családi
gazdaságok azok, amelyek a legtöbb támogatást érdemlik és igénylik.

Aztán szükségünk van egy közös energiapolitikára, erről nagyon sokat beszéltünk.
Nem vagyok abban biztos, hogy a következő négy esztendőben ez meg fog születni, de abban
biztos vagyok, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a közös
energiapolitika feltételeit minél gyorsabban megteremtsük, mindenekelőtt ennek az
infrastrukturális alapjai létrejöjjenek. Ez nagyon egyszerű dolog, nevezetesen: gázvezetékek,
kőolajvezetékek, kőolaj- és gáztároló berendezések - és így tovább -, villamos rendszerek
összeköttetései jöjjenek létre, smart grid, ahogy most mondják a legújabb időkben. Egy
egységes infrastrukturális alap nélkül tudniillik nincs egységes piac. Ma az energiatermékek
területén nincs igazán single market, nincs egységes piac, mert hiszen, mondjuk, a
Magyarországon megtalált és felhozott gázt vagy éppen az Oroszországból behozott gázt én
nem tudom a portugál piacon értékesíteni - hogy csak a legextrémebb példát mondjam -, mint
ahogy a spanyoloktól sem tudom elhozni az ő algériai és marokkói gázukat abban az esetben,
ha egyébként valamilyen más forrásom bedugul.

Tehát az egységes piac, ami egyébként, mondjuk, a fehérnemű esetében tökéletesen
működik, az az energiapiacon nem működik. Ezt meg kell teremteni. Erre lehet építeni egy
közgazdasági szabályozást, ami szintén egy nagyon bonyolult dolog, nem is mennék bele, már
csak azért sem, mert én se értek hozzá igazán, és természetesen meg kell teremteni azt a
harmonizált jogrendszert, amitől ez az energiapiac megfelelően működni fog. Na, ez egy
hosszú dolog.

Nem annyira a technikai részletekkel van baj, mert azt meg lehetne oldani, sőt, még
ezeket a vezetékeket meg tároló berendezéseket is kellő finanszírozási képesség mellett meg
lehetne oldani. Vannak ellentétes érdekek, ellentétes gazdasági és politikai érdekek, ez is egy
mérkőzés, ezért is harcolni kell, ez se megy magától, következésképpen annak a kormánynak,
amelyik most meg fog alakulni, egy további nagyon fontos feladata az, hogy ennek a közös
energiapolitikának a megteremtését minden lehetséges eszközzel támogassa.
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Aztán vannak persze más politikák is, rögtön itt van a közös kül- és biztonságpolitika
meg a védelmi politika. Ez egy kicsit bonyolultabb dolog, mert van egy másik szövetségi
rendszerünk, nevezetesen egy biztonsági-védelmi szerződésünk, az Észak-atlanti Szerződés
Szervezete, amely nem kétséges, hogy a magyar biztonságpolitika alaptétele és alapköve
marad, de azt itt is szeretném elmondani, hogy ez egyáltalában nem áll ellentétben azzal, hogy
egy közös biztonság- és védelmi politika is fokozatosan létrejöjjön. Ez persze nem fog menni
külpolitika nélkül, hiszen nem lehet sem biztonságpolitikát csinálni, sem védelmi politikát
csinálni vagy hadsereget létrehozni anélkül, hogy a mögötte lévő politikai döntések nem
egységesek. Itt még azért a dolog nem olyan egyszerű.

Itt egy zárójelet nyitnék: létre fog jönni - és ez is egy óriási nagy feladat - az európai
külügyi szolgálat, az is egy nagy kérdés, milyen mértékben tudunk majd ebben jelen lenni,
részt venni. Én csak a figyelmet tudom felhívni arra, hogy az elmúlt 60 év tapasztalata azt
bizonyítja, hogy ha valahol létrejön egy erős, értelmes, jól fizetett bürokrácia, annak
következményei vannak. Sok ezer okos ember előbb-utóbb hatalomra tesz szert. Ez történt az
Európai Bizottsággal az ’50-es és a ’60-as években.

Ha az európai külügyi szolgálat létrejön jó néhány ezres létszámmal - iszonyatos
túljelentkezés van egyébként minden posztra, ami mutatja azt, hogy ez egy vonzó dolog -,
előbb-utóbb ennek következményei lesznek, már csak ilyen a dolgoknak és a szervezeteknek
a szociológiája. Tehát erre is oda kell figyelnünk, és nagyon fontos az, hogy itt a kezdet
kezdetétől a magyar érdekérvényesítés markánsan megjelenjen.

A következő kérdés, amit még röviden érintenék, mert feltételezésem szerint úgyis
elhangoznának erre nézve kérdések - az előbb utaltam már rá röviden -, a magyar elnökség. A
magyar elnökséggel kapcsolatban én úgy érzem, hogy itt elég sok elképzelés forgott
köztudatban, amelyek nem biztos, hogy teljesen pontosak. Egy állandó kérdés az, hogy ugye,
a magyar elnökség egy különleges lehetőség lesz arra, hogy a speciális, különleges magyar
érdekeket akkor érvényesítjük. Szeretném jelezni, hogy nem lesz erre speciális alkalom,
illetve korrigálom a választ: az lesz, csak nem az elnökség alatt.

Ha Magyarország ezt az elnökséget tisztességesen, megfelelő szakmai színvonalon,
jól, ismétlem, négyesre megoldja, akkor ezzel a magyar érdekérvényesítő képesség az európai
uniós intézményrendszeren belül minőségileg javulni fog, tehát erősebbek leszünk. Nem
feltétlenül az alatt a hat hónap alatt, mert az alatt a hat hónap alatt elnökölni kell, összhangba
kell hozni a különböző álláspontokat, meg kell mutatni, hogy tudunk működtetni nemcsak egy
országot - eddig ezt is elég nehéz volt megmutatnunk -, de azt is meg kell mutatnunk, hogy
tudunk működtetni egy integrációs intézményrendszert bizottsági szinten, nagyköveti szinten
és miniszteri szinten. Ez nem lesz könnyű dolog.

Ha ezt meg tudjuk csinálni, meg tudjuk oldani, be tudjuk azt bizonyítani, ahogy ezt
unos-untalan mindenki mondja, hogy európaiak vagyunk ilyen szempontból is, akkor ez
kétségkívül ad nekünk egy későbbi súlyt, egy hangerőt, és akkor valóban azokat a nagyon
speciális magyar igényeket, amelyeket joggal támasztunk az európai integrációval szemben,
sokkal sikeresebben fogjuk tudni érvényesíteni. Természetesen megvannak és meglesznek a
magyar elnökségnek a speciális, tehát magyar prioritásai, ezekről elég sokat beszéltünk.
Idetartozik mindenekelőtt a nyelvi és kulturális sokszínűség, a diverzitás erősítése, támogatása
- mindenki tudja, miről beszélünk -, ide tartozik a regionalizáció, tehát a regionális elemnek,
dimenziónak a szó minden értelmében vett erősítése. Sokat beszéltünk arról is, hogy ide
tartozik a víz, ami nemcsak a Duna, a Duna is, de a víz ennél több. Egyébként ha már a
Dunáról beszélünk - lehet, hogy erről még lesz alkalmunk szólni -, a Duna is nagyon sok
minden egyszerre. Legalább 83 millió ember ivóvizének a jövője. Tehát ezt egy szélesebb
perspektívában kell látni. Azonkívül persze a Duna kultúra is meg egy térség, egy régió meg
Közép-Európa, Johann Strausstól kezdve sok minden más, ez igaz. Ugyanakkor azt is kell
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látni, hogy olyan kérdések is föl fognak merülni a Dunával kapcsolatban, amiket lehet, hogy
nem a legfontosabbnak tartok.

Nos tehát, a dolog lényege az, hogy lesznek speciális magyar prioritások, de ezeket
bele kell illeszteni az integráció általános menetébe. Az integráció általános menete pedig két
dolgot jelent: egyrészt vannak dolgok, amelyeket nagyjából előre látunk, nagyon fontos
dolgok. Az előbb utaltam arra, hogy a költségvetési perspektívának az érdemi tárgyalásai
azok tulajdonképpen el fognak kezdődni már a magyar elnökség alatt, legalábbis egy ilyen
előzetes szakaszban, és sok minden más integrációs esemény esik majd erre az elnökségi
periódusra. Ez a könnyebb része a dolognak. De van egy olyan része a dolognak, hogy
tudniillik olyan események is fognak jutni a magyar elnökségi periódusra, amit nem látunk
előre, mert ilyen dolgok mindig vannak. Most is vannak ilyenek, de voltak korábban is,
mondjuk senki nem tudja, hogy mikor tör ki mondjuk fegyveres összecsapás egy Európai
Unióhoz közel álló területen, ahova aztán a soros elnöknek kell elutaznia és valahogy békét
csinálnia. Megnyugtatásként azt lehet mondani, hogy most már a magyar elnökség alatt
valószínűleg nem a soros elnökség miniszterelnöke fogja csinálni, hanem vagy az Európai
Tanács elnöke, vagy pedig a külügyi főképviselő. Ettől függetlenül nagyon sok olyan, előre
nem látható dolog lesz, amire szintén föl kell készülni.

Ami a fölkészülést illeti, persze vannak aggodalmaink, vannak kétségeink, vannak
szorongásaink. Itt ugyan valóban működött egy ötpárti egyeztetés, aminek én a részleteiről
nem szólnék, nem is vettem benne részt, de ellentmondásos a helyzet több szempontból. Az
már látszik, hogy költségvetést úgy csinálni, hogy el nem adható vagy el nem adott ingatlanok
jelentik a költségvetés finanszírozásának a fő forrását, az egy bátor, egy vakmerő lépés, de
talán túlságosan is vakmerő. Ebben a jelenlegi piaci helyzetben nem vagyok biztos abban,
hogy néhány héten vagy hónapon belül el tudjuk adni ezeket az ingatlanokat,
következésképpen itt a költségvetésben nyilvánvalóan lukak vannak, lesznek. De nekem az az
általános elvem, hogy pénzről addig, ameddig nem látjuk a számlákat, nem beszélünk, tehát
nincs értelme előrejelzéseket tenni az információk egészének a birtoklása nélkül.

Más szempontból is sokan jelzik, hogy késésben vagyunk, nyilván itt szerepet játszott
a választások kérdése is. Egy biztos, hogy hihetetlen teher fog nehezedni az új
adminisztrációra ilyen szempontból is, sok minden más ügyünk mellett - ezekről ma délelőtt a
külügyi bizottságban elég részletesen beszéltünk - erre is koncentrálni kell. Meg fogjuk
teremteni az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételeket, én most csak egy
ilyen általános tételt tudok megismételni.

Ami a szervezetet illeti, egyetlenegy dologra térnék csak ki: mint jól tudjuk, a
kormányzati szerkezet most lényegesen megváltozik, az európai integráció önálló
államtitkársághoz kerül a külügyminiszter irányítása alatt. Nem titok, most már azt hiszem,
egyáltalában nem titok, hogy Győri Enikő lesz reményeink szerint ennek az államtitkárságnak
a vezetője. Ez nem azonos a korábbi helyzettel, a régebbi helyzettel, mert itt hasonló helyzet
áll elő, mint ami más minisztériumoknál is, ahol több államtitkárság van. A
Külügyminisztérium ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, mert nincs olyan nagyon
sok államtitkársága, következésképpen a külügyminiszternek is csak két tanácsban kell majd
részt vennie, erről beszéltem. Vannak olyan magyar miniszterek, akiknek esetleg több
tanácsban is részt kell majd venniük, de ezt is meg fogjuk oldani.

A külügyminiszter egyébként a kormány nevében gyakorolja az irányítási jogokat az
Információs Hivatal fölött, erről is volt ma délelőtt egy külön bizottsági meghallgatás, már
túlestünk rajta. Úgyhogy én voltaképpen az európai integrációról ennyit szerettem volna
elmondani.

Elnök úr, elnézést kérek, jeleztem, hogy túl fogom lépni az időkeretet, ezt meg is
tettem szokásom szerint. (Derültség.) Még egyszer elnézést kérek, és várom a kérdéseket.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Külügyminiszter-jelölt Úr! Én pedig eltekintek
az elnöki szigoromtól, mert igyekeztünk eddig a meghallgatásokat mederben tartani, de hát
élvezet volt hallgatni a miniszterjelölt urat. Hiszen a bizottságunk, szeretném emlékeztetni a
jelölt urat is, a bizottság tagjait is, szakbizottság, tehát a mindenkori kormány európai
politikájának az ellenőrzésére hivatott, és ezért számunkra nem általában véve az úgymond
külpolitika, hanem az európai szakpolitika kell hogy medert szabjon. Éppen ezért hallgattuk
ezt az előadást, és előre szeretném jelezni, hogy a miniszterjelölt úr rengeteg kérdésünkre már
válaszolt, amit megfogalmaztunk korábban. (Dr. Braun Márton megérkezik az ülésre.)

Tisztelt Bizottság! Most pedig következnek a kérdések. Kérem képviselőtársaimat,
tegyék föl a kérdéseiket! (Jelzésre:) Alelnök úr, tessék parancsolni!

Kérdések

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Tisztelt Miniszterjelölt
Úr! Államtitkárjelöltek! Miután a vége felé foglalkozott a miniszterjelölt úr az európai
elnökséggel, ezzel kapcsolatban mint az elnökség ötpártiból négypártivá alakult egyeztető
munkacsoportjának tagja, és itt mindjárt az elején el kell mondani, hogy a Fidesz-KDNP
javaslatára jött létre ez a magyar parlamentben, amit később aztán természetesen az
Országgyűlés elfogadott, ezzel kapcsolatban ön is megfogalmazta, mi meg számtalanszor
megfogalmaztuk azt a problematikát, sőt, költségvetési módosító javaslatot nyújtottunk be
Nógrádi képviselő úrral, Németh Zsolt szintén Nógrádi Zoltán képviselő úrral, mert úgy
láttuk, hogy az elnökségre szánt költségvetési keretet nem tartjuk elégségesnek.
Természetesen, ahogy ön is fogalmazott, a különböző lukakat látva azt is látjuk, ez ma sem
teljesült, és nem is látjuk annak a lehetőségét, hogy miként fog ennek az anyagi része
megvalósulni.

Ön a soros elnökség dilemmájára utalt. Ugyanebből fakadóan fogalmazom meg azt a
gondolatot, hogy magamnak is az a dilemmám, hogy ilyen költségvetési kondíciókkal
megvalósulhat-e. Tehát itt jön az a kérdés, hogy a miniszterjelölt úr hogy látja, valóban ennek
tudatában, hogy ha nem sikerül megfelelő költségvetési kondíciókat biztosítani, méltóképpen
tudjuk-e az elnökséget levezényelni. Hiszen az is elhangzott, hogy itt nem arról szól a
történet, hogy mi Magyarországot most hogy adjuk el, hanem egyáltalán hogy tudjuk, ahogy
ön fogalmazott, ezt lemenedzselni, és ezt a négyes eredményt elérni. Tehát lát-e ebben
veszélyt, és ha lát, akkor milyen kitörési pont van azon a területen?

Aztán ezeken az egyeztető tárgyalásokon számtalanszor megfogalmaztuk azt a
véleményünket, hogy szakmailag van-e megfelelő előkészítettség. Megpróbáltuk a saját
gondolatainkat keresztülvinni oly mértékben, hogy látva a választásra való felkészülés
időszakában is, hogy kormányzati cikluson keresztülnyúlik ennek a munkacsoportnak a
tevékenysége, a javaslatai, és az is látható volt már a választás előkészületei kapcsán is, hogy
nem azok maradnak kormányon, akik éppen kormányon vannak, és ezért gondoltuk, hogy
befogadásra kerülnek a javaslataink - nem igazán történt meg.

Azt is szeretném itt jelezni, hogy hogyan látja a miniszterjelölt úr a helyszínek
kérdését. Számtalan helyszínre tettünk javaslatot, hogy miként lehetne lebonyolítani az
elnökséget úgy, hogy az országrészek bekapcsolása megtörténjen.

Aztán a soros elnökségünknek az egyik jelentős eseménye lenne, és ezt nem tudom
kihagyni soha, hogy Horvátország csatlakozása is várható, és a jövő héten vagy az azt követő
héten éppen a horvát nagykövet urat hallgatjuk itt meg. Kérdezem a miniszterjelölt urat, hogy
miként látja annak esélyét, hogy esetlegesen 2011-ben Horvátország eljut-e oda, hogy esetleg
sor kerülhet a csatlakozásra, azon túlmenően, hogy a Gotovina-ügyet nem tekintve
Horvátország már azt megelőzően is felkészültebb volt, mint az előtte csatlakozó két ország.
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Aztán érintette a kis és közepes országok rendjét, abból fakadóan merült fel bennem a
kérdés, hogy miként látja a visegrádi négyek szerepét az elkövetkező időben, ezen belül
Magyarország kezdeményezőkészségét szintén már az EU-elnökség alatt is. Továbbá:
rányomja a bélyegét most a V4-es tanácskozásokra a szlovákoknak az a fajta arroganciája,
ami megnyilvánult, hiszen, ha másik oldalról nézzük, kénytelenek lesznek velünk együtt
tárgyalni az érdekérvényesítés területén a V4-ek keretén belül.

Végezetül pedig azt szeretném még megkérdezni a miniszterjelölt úrtól, hogy ön is
említette a Duna-stratégia kérdését, ami valóban fölöleli mindazt, amit elmondott, a
regionalizmust, a kulturális sokszínűséget, gyakorlatilag mindet a Duna-stratégiára rá lehet
vinni. Látja-e ennek lehetőségét, hogy valóban ezt keresztül tudjuk vinni? Mert ez aztán
európai uniós források lehetőségét is nagymértékben meg tudja nyitni számunkra az
elkövetkező időben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, képviselőtársaim! (Jelzésre:) Balczó
képviselő úr!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tudom, hogy amit szabad
Jupiternek, nem szabad az ökörnek, de mégis engedjék meg, hogy Martonyi úr anekdotáját
egy kicsit továbbvigyem, befejezzem a saját, szerény, tíz hónapos európai parlamenti
képviselői tapasztalatom alapján. A négy választási lehetőség a telefonkapcsolás után azt a
meglepő eredményt hozná, hogy egy kicsit eltérő hangszínnel, mindenütt Barroso elnök
jelentkezik. Tehát nincs kétség, hogy hol a hatalom.

Elnök úr érthető módon felidézte azt a közös munkát, amit miniszterelnök-jelölt úrral
végeztek annak érdekében, hogy a parlament keretei között időben és szervezetten
meginduljon az uniós ügyekkel való foglalkozás. Az én szerényebb politikai múltamból én is
szeretnék fölidézni valamit. 2001 júniusának végén Orbán Viktor miniszterelnök napirend
előtt kért szót, és ismertette, hogy Göteborgban Martonyi János külügyminiszter aláírta a
tőke- és pénzmozgások fejezet lezárását, benne a földtulajdon kérdésére vonatkozó
szabályozást.

Akkor a felvetésünkre elhangzott, hogy nem sopánkodni kell, keményen, férfiasan a
földtörvényben kell szabályozni azt az igényt, ami a magyar nemzet érdeke. Erre sajnos a
2001. december 18-án elfogadott földtörvényben nem került sor. De hogy ezt a részt
optimistán fejezzem be: Orbán Viktor miniszterelnök úr olyan elkötelezettséget vállalt e
kérdés megoldása tekintetében, hogy én ebben bízom, és tudom, hogy külügyminiszter úr
pedig vitathatatlan szakmai felkészültségével az esetleges aggályokat az Európai Unió
színpadán el fogja oszlatni.

Egy külügyminiszter esetében az egyik kézenfekvő kérdés, hogy hová vezet az első

útja. Az ön esetében egy kicsit furcsa lenne ez a kérdésföltevés, hiszen ön május elején mint
megnevezett leendő külügyminiszter látogatást tett Pozsonyban. Nyilvánvalóan - feltételezem
- a célja valamiféle tájékoztatás, egyeztetés volt, de ahogy az ember értesült, sajnálatos módon
az állampolgársági törvénnyel kapcsolatos tájékoztatás után a miniszterelnök azonnal
visszarendelte vagy hazarendelte konzultációra Szlovákia budapesti nagykövetét, majd
elindult egy olyan folyamat, amelyik ehhez a megdöbbentő végkifejlethez vezetett, amelyik
tudjuk jól, egy olyan állampolgársági törvény meghozatala Szlovákia részéről, ami botrányos.

Itt, Magyarországon sokan az ön útját másképp értékelték vagy értékelik, főleg annak
tükrében, hogy a parlamentben a közeli napokban, elmúlt napokban lefolytatott
nemzetstratégiai törvények kapcsán a koalíciós pártok prominens képviselői egyértelműen azt
a nézetüket fejtették ki, hogy az állampolgárság kérdésében egyrészt betartjuk az uniós
normákat, ez ránk tartozik, nekünk jogunk van ebben a kérdésben dönteni, és közvetlenül
vagy közvetve nagyjából az hangzott el, hogy nem tudunk ahhoz igazodni, hogy adott esetben



- 17 -

mit vár el tőlünk Fico miniszterelnök. Itt némi ellentmondást érzek az ön akkori útja között,
vagy legalábbis a közvélemény jelentős része által érzékelt, mintegy tájékoztatás, de
valamilyen módon annak a jelzése, mintha alapvetően az ő egyetértésükre lenne szükség - itt
van az ellenmondás a mostani felfogás között.

Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen milyen reményekkel ment
külügyminiszter úr oda. Lehetne-e, ha ez nem történik meg, annál negatívabb kifejlete ennek
a kérdésnek, mint amilyen módon a szlovák parlament ezt a bizonyos állampolgársági
törvényt meghozta? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ivanics képviselő úr, tessék parancsolni!

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterjelölt Úr! Az
elmúlt órában hallhattuk, hogy hogyan és miképpen áll fel majd az új magyar külpolitika, és
milyen lehetőségek adódnak számunkra. Ezt azért is érdemes megemlíteni, mert az elmúlt
években komoly teret vesztettünk. Én személy szerint - bár tudom, nem engem kérdeztek, de
ha már így adta a sors, hadd mondjam el - azt gondolom, hogy az elmúlt nyolc év gyenge
külpolitikájának a következménye az, hogy Szlovákia ennyire felbátorodott. Amit érzünk és
érezhettünk az elmúlt években, hogy Magyarország annyira próbált megfelelni az Európai
Unió követelményeinek, hogy közben elfelejtette a saját érdekeit képviselni, így aztán mindig
legelsőnek léptek át rajtunk, és ezen a módon elvesztettük mindenfajta tekintélyünket -
véleményem szerint - az Unióban. Ezt helyre kell állítani.

Mi az, amit ez ügyben lehet tenni? Mennyi idő kell ahhoz, hogy valamennyire
visszaálljon Magyarország becsülete az Európai Unión belül? Az Unió egy kemény pálya, ott
nem azt a játékost szeretik, aki meghúzódik és azonnal alkalmazkodik, hanem azt a játékost
szeretik, aki a véleményével, elképzeléseivel gazdagítja és előbbre viszi az Uniót. Lehet
határozott és karakán, annak nagyobb a tisztessége ott. Az a kérdésem, hogy ezt mennyire és
hogyan fogja képviselni az elkövetkezendő időszakban a külpolitika.

Nyilván ehhez kellenek változások is. A Külügyminisztérium az elmúlt években
jelentős változáson ment át. 2002 után most már homály fedi ezt a dolgot, de mégis tudjuk,
hogy amikor Kovács László átvette a Külügyminisztériumot, ott a 42 vezetőből 41-et
leváltott, és komoly személyi változásokat hozott létre. Ez nyilván érintette a külpolitikai
stratégiát is, és azt a munkát, amit a megelőző négy évben az első Orbán-kormány felépített az
ön vezetése alatt. Az a kérdésem, hogy milyen változások várhatók a Külügyminisztérium
jelenlegi struktúrájában. Hogyan érinti ez Magyarország részvételét az Unióban? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mile alelnök úré a szó.

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Külügyminiszter-jelölt Úr! Immár másodszor üdvözlöm a mai nap folyamán. Két kérdésem
lenne. Az egyik a következő. Most abban az időszakban vagyunk, amikor az Európa 2020
stratégiája várható, és ez a Lisszabon 2010-et fogja majd váltani, és ennek a végrehajtásáról
egy nemzeti programot kell kidolgozni. Ennek hol tartanak a munkálati előkészületei?
Hogyan állunk ezzel kapcsolatban? Mert azt gondolom, hogy ha az elnökség nagy feladat
lesz, ez sem lesz sokkal kisebb. Mennyire vagyunk fölkészülve erre?

A másik a mezőgazdasággal, a közös mezőgazdasági politikával kapcsolatos. Nagyon
nagy örömmel hallgattam az ön expozéjának ezt a részét is. Nem akarom jóslásokba kergetni,
de azt szeretném megkérdezni, mégis mennyi a reális esélye annak, hogy az Unión belül az
agrártámogatási rendszerekben meg fog változni a szemlélet. Hiszen mi is azt mondjuk, a
latifundiális szemlélet nagyon nem helyes, és Magyarország ebből a szempontból egy másik
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pályán kellene hogy mozogjon, viszont az agrártámogatások eddigi rendszere azt jelezte, hogy
inkább a nagybirtokszerű vállalkozásokat támogatták, gondolok itt akár az angol királyi
családra vagy néhány olasz mágnásra ilyen szempontból. Tehát várható-e ténylegesen, hogy
egy komoly paradigmaváltás vagy szemléletváltozás fog kialakulni? Hiszen a támogatási
rendszer nagyban meg fogja határozni azt is, hogy milyen birtokszerkezetet fog támogatni
vagy elősegíteni az Európai Unió. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! (Jelzésre:) Ughy képviselő úr,
tessék parancsolni!

UGHY ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném megerősíteni azt a kérdést a
kijelölt miniszter úr felé, amelyik a Duna-stratégiával, illetve a Duna-régióval kapcsolatos,
mert azt gondolom, hogy a közép-magyarországi régió számára és Budapest számára talán az
egyetlen lehetőség lesz az elkövetkezendő időben, hogy érdemben legyen képes megújulni és
uniós forrásokhoz jutni, ha ez a Duna-stratégia valamilyen formában előáll és megvalósul. A
városban nagyon sok terv is van már erre, tehát komoly programok épültek fel erre, és fontos
kérdés lenne, hogy ténylegesen lehet-e számítani arra, hogy ez a következő év első felében
aláírásra kerül, illetve ez a régió és ez a stratégia olyan programmá tud összeállni, amiből már
lehetséges a későbbiekben nekünk, a fővárosban és a Közép-Magyarországon élőknek
profitálni. Teszem ezt abban a minőségemben, hogy annak a bizottságnak vagyok az elnöke a
Fővárosi Közgyűlésben, amelyik a városfejlesztéssel foglalkozik és konkrétan ezzel a
kérdéskörrel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Két rövid technikai kérdésem van. Nyilván a

miniszterjelölt úr majd szól a minisztérium felállásáról. Csak egy dologra szeretném felhívni a
figyelmet, ami az uniós politikákban jelentős, hogy korábban a tárcaközi egyeztetések nem
minden esetben működtek zavartalanul. Ennek a rendbetétele rendkívül fontos. Ebben az
ügyben mi a miniszterjelölt úrnak a véleménye?

A másik pedig: felhívni a figyelmet, ez a bizottságunk statútumában is benne van,
hogy az Európai Tanács ülése előtt egy egyeztető ülést kell folytatni az Országgyűléssel, ez a
nagybizottság ülése, és ez ügyben mennyire tartja ezt fontosnak. Korábban a korábbi
miniszterelnökök eléggé negligálták ezt, és sok problémánk adódott ebből. Mennyire tartja ezt
fontosnak?

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Akkor megadom a válaszra a lehetőséget. Tessék
parancsolni!

Dr. Martonyi János válasza

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. A
kérdésekre azok feltételének sorrendjében válaszolok.

Az első: az elnökségi költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanságok. Ezek valóban
fennállnak. Utaltam itt az ingatlanok eladásával kapcsolatos kétségekre. Önmagában véve
persze ezek az összegek nem akkorák, amelyeket egy magyar költségvetés adott esetben ne
tudna pótolni. Tehát én itt csak azt tudom mondani a bizottság előtt, hogy a mi felelősségünk,
hogy az elnökség tisztességes, sikeres lebonyolításához szükséges költségvetési, pénzügyi
feltételeket biztosítsuk. Ez a felelősség szombat délután elkezdődik, és ezután már nekünk
kell megoldást találnunk, akkor is, hogyha az ingatlanok értékesülnek, akkor is, hogyha az
ingatlanok nem értékesülnek. Tehát ez a kormány felelőssége, és ennek teljesen tudatában
vagyunk. Vannak veszélyek, vannak kockázatok - a jó kormányzás lényege az, hogy ezeket
megoldjuk.
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Az előkészítettséggel kapcsolatos bizonytalanságokra is utaltam már. Azonnal át kell
nézni a helyzetet, és föl kell gyorsítani a folyamatot.

A helyszínek tekintetében nem nyilatkoznék, itt is majd végleges döntéseket kell
hozni. Elvek vannak: gyorsaság, egyszerűség, hatékonyság és takarékosság. A gyorsaság az
persze összefügg a megközelíthetőséggel is. Tökéletesen értem azt, hogy nagyon sok olyan
magyar város, nagyon sok olyan magyar régió van, amelyik szeretne lehetőséget kapni.
Nagyon sok lehetőség lesz, elsősorban az elnökség melletti rendezvények lebonyolítására, de
a szigorú értelemben vett munka az általában a hatékonyságot, a gyorsaságot, a
megközelíthetőséget veszi figyelembe, nekünk ebből kell kiindulnunk. És még egy dolog: a
kockázatoknak a minimálisra szorítását. Tehát mindenki beköltözött már - vagy a legtöbben
közülünk - új lakásba vagy új házba, célszerű ezeket előre kipróbálni. Nem engedhetjük meg
magunknak azt a kockázatot, hogy közben derüljenek ki a hiányosságok. Tehát ezt csak
általános elvként tudom mondani. Itt a lényeg az, hogy gyors döntéseket kell hozni, és ezeket
az elveket figyelembe kell venni.

A másik a horvát csatlakozás. Nagyon örülök a kérdésnek, valójában nekem kellett
volna már beszélnem erről az elnökségi prioritások összefüggésében. De bíztam benne, hogy
a fontos dolgokra úgyis rá fognak a képviselő urak kérdezni. Jelenleg a helyzet úgy áll, hogy
ha minden jól megy, akkor ennek az esztendőnek a végéig aláírhatjuk tagállamok és
Horvátország a csatlakozási szerződést, illetve javítok: befejezhetjük a tárgyalásokat ennek az
esztendőnek a végéig. Ez azt jelenthetné, azt jelentené, hogy az aláírásra a magyar elnökség
alatt kerül sor, ezt délelőtt a külügyi bizottságban is részletesen elmondtuk. Ez valóban egy
különleges, nagy esemény lenne, adott esetben Budapest is lehetne ennek a székhelye. Tehát
én azt hiszem, hogy ez nagyon jól beleillene a mi térségi politikánkba, a mi közép-európai
politikánkba, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan cél, amit minden körülmények között meg
kell próbálnunk elérni.

A gond az, hogy alapvetően nem tőlünk függ. Tehát mi próbáljuk ezt segíteni, de ez
sok mindentől függ. Néhány nap múlva Szlovéniában lesz egy népszavazás, ahol a szlovének
fogják azt eldönteni, hogy az a bizonyos választottbírósági megállapodás, amit a szlovén és a
horvát kormány az ő lényegében területi vitájuk rendezési módjaként előírt, elfogadható-e,
ratifikálható-e a szlovén fél által vagy sem. Ennek a népszavazásnak a kimenetele, és most
véletlenül ezt közvetlen értesülésekből tudom, mert hiszen az elmúlt napokban voltam
Ljubljanában, azt megelőzően voltam Zágrábban is - ezekre a látogatásokra, képviselő úr,
még visszatérünk, mert ugyebár nemcsak Pozsonyba mentem el, hanem még hat országba -,
de a lényeg az, hogy nem tudom, hogy mi lesz június 6-án. És hogyha a szlovénok úgy
döntenek, hogy ők nem ratifikálják ezt a választottbírósági megállapodást, akkor baj van. És
vannak még egyéb kockázatok is, tudjuk, a főügyésznek az álláspontja is sokszor
előreláthatatlan, és vannak még egyéb gondok is. De, ismétlem, a mi reményünk az, és erre
esély is van, hogy a magyar elnökség alatt alá tudjuk írni ezt a megállapodást, tehát a
csatlakozási szerződést, és ez számunkra mindenféleképpen nagyon kedvező lenne.

Egy másik kiemelten fontos külpolitikai dimenziója és eseménye a magyar
elnökségnek a keleti partnerség keretében rendezendő csúcsértekezlet, csúcstalálkozó. Ez, úgy
tűnik, hogy Magyarországon lesz. Sajnos, az Európai Tanács üléseinek magyarországi
megrendezésére nem nagyon számíthatunk, ez is részben a lisszaboni rendszernek, illetőleg az
új szerkezetnek a következménye. De a keleti partnerséggel kapcsolatos csúcstalálkozót,
csúcsértekezletet meg lehetne tartani, sőt, úgy néz ki, hogy ez Budapesten lesz,
Magyarországon lesz, bocsánatot kérek, Magyarországon lesz, és ez mindenféleképpen
megint csak emeli a magyar elnökségnek a súlyát, éppen egy olyan összefüggésrendszerben,
tehát a keleti partnerség tekintetében, ami nekünk egyébként is egy nagyon fontos geopolitikai
és gazdasági érdekünk.
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A visegrádi négyek ma is tényezőt jelentenek az Európai Unión belül. Ez jó dolog.
Önmagában az a tény, hogy észrevették, hogy vagyunk, egyesek még kifogásolták is, ez
kifejezetten kedvező, mert ez azt mutatja, hogy akkor mégiscsak ezt az együttműködést
észrevették a nagyok is. Ez arra indít bennünket, hogy ezt az együttműködést az Európai
Unión belül is fenntartsuk, sőt, erősítsük, mert abban a pillanatban, hogyha négyen mondunk
valamit, mondjuk a karbonkibocsátás tekintetében, akkor azért annak rögtön nagyobb súlya
van, minthogyha egyik vagy másik ország teszi ugyanezt. Ez megint arra utal, hogy az Unión
belül a legkülönbözőbb szövetségi formációk vannak, ezek egyike lehet Visegrád, másika
lehet adott esetben egy szélesebb értelemben vett közép-európai együttműködés. De sok
minden más ad hoc formáció is elképzelhető. Július 1-jétől, ha jól tudom, Szlovákia látja el a
visegrádi négyek elnöki posztját, Magyarország a következő év januárjától ellátja a soros
elnöki posztot, ezt a kettőt kell majd együttesen és sikeresen működtetni. Ez is egy nagyon jó
kihívás. Ismétlem: a jó kormányzásnak az a feladata, hogy ezekkel a gondokkal
eredményesen megküzdjön.

Egy biztos: Visegrád eddig is segített, véleményem szerint az elmúlt húsz esztendőben
mindig segített. Amikor működött Visegrád, akkor jobban mentek a dolgaink. Döntően attól
függött, hogy működik-e Visegrád vagy sem, hogy mi történik Pozsonyban; kisebb részben
Prágában, de döntően Pozsonyban. Varsó és Budapest mindig a visegrádi együttműködés
mellett volt. Szlovákiában volt egy szünet, és úgy tűnik, hogy a legutóbbi években is a
szlovák kormány éppen a sajátos összetétele folytán talán kevésbé törekedett arra, hogy a
szomszédos kapcsolatait a lehető legbékésebb és legjobb irányba fordítsa.

De a dolog változhat. Ez a koalíció valószínűség szerint nem fogja tovább
kormányozni Szlovákiát június 12-e után. Mi továbbra is a visegrádi együttműködés
fenntartása, ennek az együttműködésnek az európai uniós intézményrendszeren belüli
megjelenítése és egyidejűleg a kétoldalú kapcsolatok javítása mellett fogunk tevékenykedni.

A Duna-stratégia egy nagyon fontos dolog, ennek az elfogadása megint csak a magyar
elnökség idejére fog esni. Én azt hiszem, hogy nekünk itt meg kell találni azokat az elemeket,
amelyek számunkra, tehát a magyar érdekek szempontjából, a nemzeti érdekek szempontjából
- és nem véletlenül mondom mind a kettőt külön - ebben a stratégiában meglelhetők,
megtalálhatók.

Persze, nem biztos, hogy mindenki örül annak, hogy azoknak a forrásoknak egy részét
nem tagállami szinten fogják eldönteni, elosztani, amelyeket jelenleg a tagállamok osztanak
el, tehát egy makrorégió szintjére emelik - Balti- vagy Duna-stratégia -, erre lehet azt
mondani, hogy akkor voltaképpen ez nekünk hátrányt is jelenthet. De csak akkor jelent
hátrányt, ha ehhez a Duna-stratégiához nem kapunk többletforrásokat, márpedig
többletforrások kellenek, ha másért nem, azért, mert a Duna-stratégia érint olyan országot
vagy országokat, amelyek nem tagjai az Uniónak, tehát önmagában véve a klasszikus
kohéziós forrásokból ezt kizárólagosan finanszírozni nem lehet. Tehát igenis kell
többletforrás. Ha pedig van többletforrás, akkor a Duna-stratégia egy nagyszerű dolog, mert
ha valaki érdekelt a Duna-térség, a Duna-medence, a Donauraumnak a fölemelésében, akkor
az az ország, amelyiknek a külpolitikája egy közép-európai álomra épül, mindenféleképpen
abban érdekelt, hogy ez a Duna-stratégia megvalósuljon.

Van persze kérdés is itt, sokszor fölmerül az, hogy igen, de mi lesz a hajózással. A
Duna hajózható folyó, de itt is össze kell egyeztetni okosan, értelmesen különböző
szempontokat. Az egyik szempont lehet az, hogy a 2,5 méteres hajózási mélységet 300 napon
keresztül egy naptári évben biztosítani kell. Lehetséges, hogy ezt kell biztosítani. Kérdés,
hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, mennyibe kerül ez, és hogy lehet ezt
megoldani, de olyan véleményt is olvastam, hogy talán úgy is meg lehetne közelíteni a
kérdést, hogy nem a Dunát kell a hajókhoz igazítani, hanem a hajókat kell a Dunához
igazítani. A korszerű technika, az új hajóépítési technológiák erre egyébként ma szakértők
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szerint lehetőséget adnak. Csak azért mondom példaként, hogy semmi sem eleve rossz vagy
eleve jó, meg kell találni a megfelelő megoldást.

Én nem hiszem, hogy a Duna egyetlen funkciója az, hogy horgásztanyákat létesítsünk
a mentén. Kétségkívül ez is fontos. Ugyanakkor nagyon lényeges az - mint előbb említettem -,
hogy közel 100 millió ember ivóvízkészletét tartósan biztosítsuk. Ennél fontosabb nincsen. Ez
olyan fontos, mint az energiapolitika meg a mezőgazdasági politika, amiről beszéltem. Lesz
ennek az Uniónak egyszer - már van is - vízpolitikája is, mert az ivóvízről fog szólni a
következő évszázad története. Tehát ez megint mind beletorkollik a Duna-stratégiába, és én
azt hiszem, hogy Magyarországnak ez mindenféleképpen egy alkalom arra, hogy ezt a Duna-
medencei gondolatot, ami egyszerre történelem, kultúra és minden egyéb, most itt markánsan
megjelenítse. Ha még ehhez persze külső többletforrásokat is kap, annál jobb.

Az anekdotára visszatérve: Barroso biztosan örülne ennek a változatnak, én ezt nem
vitatom, de azért ez nem ennyire egyszerű érzésem szerint. Egy dolog kétségkívül őmellette
szól, hogy neki van a legtöbb embere. Ezért utaltam az előbb a külügyi szolgálatra, mert a
külügyi szolgálat többek között egy olyan történet, ami azt fogja mutatni, hogy nemcsak neki
vannak jó emberei, esetleg másnak is. Most erről szól a vita, hogy voltaképpen azok az
emberek kié lesznek - nem megyek bele -; az Európai Parlament is most egy fontos szereplője
ennek a játszmának. Ez már csak ilyen, az európai integráció története ilyen, itt vannak
mindig személyes szempontok, vannak nagyon erős intézményi szempontok, vannak
tagállami szempontok, és így tovább.

Nekünk az a lényeg, hogy ezt ismerjük, és tudjuk, hogy hol vannak a döntéshozatali
súlypontok, és éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket igénybe lehet venni annak
érdekében, hogy ezeket a döntéseket lehetőleg a mi érdekünkben befolyásoljuk. Erre egy
kitűnő terep az Európai Parlament. Az elmúlt öt év története az én szerény tapasztalataim
szerint - nem voltam ott -mégiscsak azt mutatja, hogy az Európai Parlamenten belül most már
elég sok dolgot elő lehet mozdítani, akár meg is lehet akadályozni, ha nagyon akarjuk, és ez a
szerep - mint jól tudjuk - a lisszaboni rendszerben tovább fog erősödni, tehát a parlament egy
olyan új tényező, amivel élni kell.

Korábban azt írtuk az európai parlamenti választásokra készült programunkban is,
hogy jó, hogy az Európai Parlamentben a magyar érdekérvényesítés erős és markáns. Mi
egyetlenegy dolgot javasolunk a választóknak, hogy ezt az érdekérvényesítési képességet,
lehetőséget biztosítsa kormányzati szinten is, nevezetesen úgy, hogy a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetségre adja le a szavazatát. Ez megtörtént, most már itt a felelősség, nem tudunk ez elől
kitérni, következésképpen kormányzati szinten nekünk legalább olyan markánsan kell
érvényesíteni a magyar szempontokat, mint mondjuk, történt ez az elmúlt öt esztendőben az
Európai Parlamentben a parlamenti képviselőink által.

Ez a göteborgi aláírás egy rejtélyes történet. Tény az, hogy 2001 júniusában az akkori
svéd elnökséggel nagyon intenzív tárgyalások folytak. Én magam személyesen nem is jártam
Göteborgban, de ez most teljesen mindegy. A lényeg az, hogy akkor lezártunk négy fejezetet,
négy, szinte legfontosabb fejezetet, a három szabadságról zártuk le, és lezártuk a
környezetvédelmi fejezetet, amelyről korábban azt mondták, hogy ez lezárhatatlan, mert
megoldhatatlan. Ez jelentette azt a bizonyos áttörést, amelyre mindig visszaemlékszünk, és
amit olvastam különböző hazai vagy külföldi tanulmányokban vagy könyvekben, ott is
általában ezt tartják az áttörésnek. Való igaz, akkor lényeges kérdésekben megegyeztünk,
értelmes, kiegyensúlyozott kompromisszumokat kötöttünk, lényegesen felgyorsítottuk a
csatlakozási tárgyalásokat, lényegében csak a pénz maradt - persze a mezőgazdasági
támogatások összefüggésében is - a következő kormányra.

Én most a következő hat hónapot nem ítélem meg, de a véleményem az, hogy 2001-
ben a magyar tárgyalási áttörés tette azt lehetővé, hogy 2004. május 1-jén tíz ország
csatlakozhatott az Európai Unióhoz. Ezt nagyon sokan így látják Közép-Európában, és megint
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csak utalok a megjelent irodalomra, mert ha ez akkor nem történik meg… Ebben egyébként
még egyszer szeretnék tisztelettel adózni az akkori svéd külügyminiszter asszonynak, Anna
Lindhnek, akit nem sokkal később meggyilkoltak, mert ő ebben nagyon nagy szerepet
játszott, a svéd elnökség nagyon erősen ambicionálta az ő időszaka alatt - mert ők is
ambicionáltak dolgokat, ugyanúgy, mint mi fogunk majd, mondjuk, például a horvát esetben -
, hogy ezek a megállapodások a svéd elnökség alatt létrejöjjenek.

A föld dolgában kompromisszum született, a moratóriumért harcolni kell. Ma reggel
sajátos módon a Nemzetbiztonsági bizottságban is fölmerült ez a kérdés, ott is igyekeztem
részletes választ adni. A moratórium, tehát a hároméves meghosszabbítás az egyik, de nem
kizárólagos lehetőség a magyar föld védelmére, illetve a családi gazdaságok erősítésére, mert
a két kérdés összefügg. A családi gazdaság azért alapvetően és általában magyar is, és
tulajdonképpen nekünk ez az igazán lényeges, hogy a családi gazdaságok ebben a rendszerben
erősödjenek, azok műveljék a földet, azok kapják egyébként a támogatást is, akik ott vannak,
ott élnek, ott tanulnak, ott járatják a gyerekeiket iskolába, és előbb vagy utóbb, de a helybéli
nyelvet beszélik. Bár ehhez nem ragaszkodunk, mert mi nem írjuk elő a magyar nyelv
használatát kötelező jelleggel sem a földeken, sem a kórházakban, sem a közhivatalokban.

És ez akkor átvezetne most már valóban a következő kérdésre, nevezetesen az én
pozsonyi látogatásomra, amiről azért kellő tisztelettel szeretném megjegyezni, hogy én nem
azért mentem, hogy megnézzem Pozsonyt, mert láttam már. (Derültség.) Ezzel szemben a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöksége hozott egy nagyon fontos politikai döntést, hogy
miután van egy alapvető választási ígéretünk, amit mindenki tud, és ugyanezt az ígéretet
megtettük, magam is sokszor elmondtam 2006-ban, tehát a 2006-os választási kampányban,
van egy ilyen választási ígéretünk, és ezt teljesíteni fogjuk, mert a politika már csak olyan,
hogy időnként teljesíteni kell a választási ígéreteket is, és a magyar parlament ezt a döntést
meg fogja hozni. Kormány még nincs - akkor ebben az esetben azt kell csinálni, hogy a már
megjelölt miniszter az menjen el az összes szomszédos országba, és természetesen
tájékoztassa a szomszédos országokat erről, folytasson erről dialógust, folytasson
megbeszélést, magyarázza el ennek a lényegét. Már csak azért is, mert azt nyilván
mindannyian láttuk, hogy itt nagyon sok hamis képzet volt a világsajtóban is, egyébként a
magyar sajtóban is, a magyar nyilatkozatokba is sokszor pontatlanságok csúsztak, tehát
nagyon lényegesnek tűnt az és ma is, azt hiszem, hogy ez a helyzet, hogy ezt a dolgot
részletesen, precízen, pontosan elmagyarázzuk. Ez történt Pozsonyban is.

De nem Pozsony volt az első. Az első ilyen tárgyalásom Bécsben zajlott, azt követően
a szerb külügyminiszterrel találkoztam itt, Budapesten, ezután volt Pozsony, ezután volt
Kijev, volt Zágráb és volt most legutoljára Szlovénia. A román kérdés már korábban fölmerült
többször is, mert a leendő magyar miniszterelnök több alkalommal beszélt erről Románia
elnökével, és tisztázták azt, hogy Románia számára ez nem okoz semmilyen gondot. Ez egy
kicsit olyan, minthogy tele van a pohár félig vagy pedig üres a pohár félig. Én nem
emlékszem arra, hogy az elmúlt kilencven esztendőben olyan helyzet jött volna létre, hogy
Magyarország hét szomszédja közül hat nem emel semmilyen kifogást egy nagyon lényeges
magyar nemzetpolitikai döntéssel szemben, és csak egyetlenegy szomszédja teszi ezt meg.
Erre én nem emlékszem, hogy ilyen lett volna. Úgyhogy ha ezt a szemléletet vesszük, akkor
én azt hiszem, hogy egy meglepő siker az, hogy a szomszédaink közül egyetlenegy élezi ki a
kérdést. Kétségkívül erősen kiélezi, abszurd és túlzott mértékben kiélezi, hiszen területi
integritásról, nemzetbiztonságról beszélni egy alapvetően embereket érintő, végső soron
valahol emberi jogi téma összefüggésében, ez mutatja azt, hogy itt valahol nagyon nem értjük
egymást, illetőleg nagyon más a mi kiindulópontunk, a világképünk is.

Ez az igazi probléma, ez az állampolgársági vita ennek egy szimptómája. Ezért hiszem
én azt, hogy még hosszú-hosszú évekig kell ezzel a gondolkodással küzdenünk, azzal
tudniillik, hogy valahogy azért a XXI. században rá kéne jönni arra, hogy itt most már nem a
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területi integritás meg a határok a döntőek, hanem az emberek a fontosak, az emberek a
lényegesek, az ő nyelvi, kulturális jogaik, az, hogy ők beszélhessenek olyan nyelvet, amilyet
akarnak, hogy megőrizzék a kulturális identitásukat, ha úgy látják, legyenek többnyelvűek,
legyen akár egynél több kulturális, nemzeti identitásuk is, és ha úgy gondolják, emellett
döntenek, akkor legyen akár több állampolgárságuk is. De az ember oldaláról kell ezt a
kérdést megközelíteni és nem a terület oldaláról. De úgy látom, hogy itt van egy alapvető

eltérés köztünk. Ez most a felszínre jött, és azt azért szeretném jelezni, hogy ennek még nincs
vége. Tehát korai volna azt mondani, hogy akkor most ez a helyzet rosszabb vagy jobb is
lehetett volna - nem tudom. A szlovák törvényt tegnap fogadták el, ez a törvény beleütközik a
szlovák alkotmányba, beleütközik az Európa Tanácsnak az állampolgárságról szóló
egyezményébe.

Egy zárójelet nyitnék, csak röviden, csak a precízség kedvéért: nincs az
állampolgárságra vonatkozó semmilyen európai uniós szabályozás, se ilyen, se olyan,
tagállami hatáskörbe tartozik. Amiről gyakorta beszélünk, az az Európa Tanácsnak egy
egyezménye ’97-ből, ennek a bizottságnak nem kell talán külön elmondanom, hogy ez valami
egészen más dolog. Tehát amikor mi nemzetközi jogi normákra, elvekre vagy szabályokra
hivatkozunk, akkor döntően erre az egyezményre gondolunk. Nem beszélünk európai uniós
szabályokról, mert ilyenek nincsenek, nincs erre nézve ugyanis hatáskör. De azt ismételten
jelzem, hogy vannak olyan intézmények, amelyek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ilyen
alapvetően az Európa Tanács, ha ez biztonsági problémákat érint, akkor ilyen az EBESZ is.
Hozzáteszem: a mi eredeti elképzelésünk szerint az EBESZ-nek voltaképpen ebben az ügyben
igazából szerepe nincsen, mert hiszen nem biztonsági problémáról van szó, ez egy
állampolgársági kérdés, de hogyha a szlovák fél úgy látta, úgy érezte, hogy ez egy biztonsági
kérdés, és ezért az EBESZ-főbiztoshoz fordult, akkor természetesen mi ugyanezt tesszük.
Magam is folytattam megbeszélést a főbiztossal egyszer itt korábban Budapesten, máskor
tegnapelőtt Szlovéniából telefonon. Elmondtam neki azt, hogy ez a szlovák törvény, ha ezt
elfogadják, egyértelműen diszkriminatív, hátrányos megkülönböztetést jelent, és ezt mi
nemzetközi fórumok elé fogjuk vinni, mert ez így elfogadhatatlan.

Közben hallom örömmel, hogy a Magyar Koalíció Pártja a kérdést a szlovák
alkotmánybíróság elé viszi, teljes joggal, tudniillik a diszkrimináció, a hátrányos
megkülönböztetés nem kétséges, hogy fennáll. Önmagában véve erre a szlovák nyilatkozatok
is egyértelmű bizonyítékot szolgáltatnak, mert amikor a szlovák miniszterelnök azt mondja,
hogy ő ellentámadást hajt végre, akkor világos, hogy ez az ellentámadás egy meghatározott
közösség, nevezetesen a magyar közösség ellen irányul. Ha pedig ez így van, akkor ez
diszkriminatív, céljában és eredményében egész biztos, hogy az, még akkor is, hogyha
formálisan az említett strasbourgi egyezménynek a 7. cikke tartalmaz egy olyan fordulatot,
hogy bizonyos feltételek megléte esetén meg lehet fosztani az állampolgárságától azt, aki egy
másik állam állampolgárságát felveszi, de ez nem ezekre az esetekre vonatkozik, és
legfőképpen nem alkalmazható diszkriminatív jelleggel.

Ettől függetlenül mi beszéltünk velük, velük is és a többiekkel is. Hozzáteszem, hogy
velünk nem beszélt senki a nyelvtörvény bevezetését megelőzően, holott a magyar-szlovák
alapszerződés értelmében erre a szlovák fél köteles lett volna. Csak az érdekesség kedvéért
jegyzem meg, hogy tegnap volt egy közvetlen rádiós vitám a BBC-ben a szlovák
külügyminiszterrel, és ott nem én, hanem a BBC-riporter, a nevét elfelejtettem, ő tette föl a
kérdést, amikor Miroslav Lajčák kollégám szóvá tette, hogy nem konzultáltunk velük, akkor ő
tette föl a kérdést, hogy „És tessék mondani, önök konzultáltak a magyarokkal a nyelvtörvény
elfogadása előtt?” Tehát úgy tűnik, hogy azért bizonyos dolgok mégiscsak átmennek még a
nyugat-európai médiában is.

Az EU-ban a tekintély. Egyetértek, ez egy kemény pálya, az előbb hivatkoztam a
Parlamentre. Mi úgy érezzük, hogy az európai uniós államtitkárságnak ez a relatív önállósága
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mindenféleképpen erősíti a hatékonyságot, tehát összpontosítja az erőket, javítja - és ez egy
nagyon lényeges dolog, amiről korábban is beszélhettem volna - az egyes minisztériumok
európai integrációs tevékenységének a hatékonyságát. Tudniillik a jelenlegi rendszer,
amennyire én ezt át tudom látni - nem látom át teljesen, nem is láthatom, hiszen nem vagyok
benne -, de azt hallom, hogy gond van az egyes minisztériumokban. Tehát ha egy
hatékonyabb magyar integrációs részvételt akarunk biztosítani, akkor az egyes
minisztériumokban meg kell erősíteni ezt a tevékenységet. Mi már korábban levelet intéztünk
például a jövendőbéli minisztertársainkhoz, javaslatokat tettünk, konkrét javaslatokat, hogy
hogyan kell ezt a tevékenységet erősíteni, milyen szervezeti, személyi feltételeket kell itt
megteremteni a magyar elnökségre tekintettel, a magyar elnökségre is tekintettel. De
hozzáteszem, az elnökség tulajdonképpen egy ürügy és egy alkalom arra, hogy ezt az egész
tevékenységet a jelenleginél sokkal hatékonyabbá tegyük. Örülök, hogy van elnökség, mert
így kénytelenek vagyunk erre odafigyelni, odafigyel a közvélemény, oda kell majd hogy
figyeljen - visszautalva az előbbi kérdésre - a költségvetés, tehát igazából arról van szó, hogy
itt egy erőteljesebb érdekképviseletet kell megvalósítani.

A Külügyminisztériumon belüli személyi változásokról nem kívánok nyilatkozni.
Ezeket a személyi változásokat időben közzé fogjuk tenni, az erre vonatkozó döntéseket
időben meg fogjuk tenni. Most éppen elment államtitkár úr, de ő már a külügyi bizottságban
jelzett bizonyos kifogásokat a stratégiai helyekre történő, utolsó perces vagy utolsó éves
kiküldetések alkalmával. Én azt hiszem, hogy ez így elég világos jelzés volt arra nézve, hogy
ha a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség megnyeri a választásokat, és a külügyeket is kezébe
veszi, akkor bizony bizonyos kérdéseket kénytelen lesz az előrejelzéseknek megfelelően
rendezni.

Európa 2020. Ez nagyon lényeges dolog, köszönöm szépen a kérdést. Folyik a munka,
de egyidejűleg ezt a folyamatot az európai integrációs rendszeren belül próbáltuk késleltetni,
ez részlegesen sikerült is. A késleltetésnek egyszerű magyarázata volt: nincs új kormány, régi
kormány pedig ezekben a kérdésekben nem tud, de talán nem is volna helyes, ha döntéseket
hozna. Itt tudniillik meg kell határozni a nemzeti célkitűzéseket, éspedig az Európa 2020-on
belül.

Érdekes kérdés egyébként - nem olyan rettenetes nehéz, és nem tűnik
megoldhatatlannak, itt is inkább csak példákkal tudok dolgozni -, hogy itt az első célkitűzés
úgy szól, hogy a 20-64 éves korosztályon belül az úgynevezett foglalkoztatási vagy aktivitási
rátát 75 százalékra kell emelni. Szakértők kiszámolták - kis nehézséget jelentett, hogy mi
korábban más korosztállyal dolgoztunk, de ezt is meg lehetett oldani -, hogy ez azt jelenti,
hogy a következő tíz esztendőben - ez is egy tízéves program, ezt tudjuk, 2020-ból ez
következik -, ha Magyarország 75 százalékra akarja emelni a jelenleg kirívóan alacsony
foglalkoztatottsági rátáját, akkor ehhez 948 ezer vagy 950 ezer munkahelyet kell teremteni.
Furcsa módon a Fidesz választási programjában 1 millió szerepel.

Persze, hogy mi tudunk-e ténylegesen teremteni ennyi új munkahelyet tíz év alatt, az
egy további kérdés, de a nemzeti célkitűzésünket meg tudjuk határozni; valószínűleg egy
kicsit alacsonyabb szinten fogjuk meghatározni. Nincs arra szükség, hogy olyan feladatokat
vállaljunk, amelyeket esetleg csak részlegesen teljesítünk, de egy biztos, ugyanazokat akarjuk.
Ha mi azt mondjuk, hogy igen, 1 millió munkahelyet szeretnénk teremteni tíz év alatt, ez egy
olyan célkitűzés, ami tökéletesen összhangban áll az Európa 2020 céljaival.

De vannak nehezebb dolgok is, mert ha, mondjuk, a kutatási-fejlesztési forrásokat 3
százalékra akarjuk növelni tíz év alatt - ami jelenleg 1 százalékot éppenséggel elér, de úgy,
hogy ebből 0,42 vagy 0,48 magánforrásból van -, akkor ez nem lesz könnyű. Hozzáteszem, a
nemzeti célkitűzések nem azt jelentik, hogy nekünk minden téren el kell érni az uniós átlagot.
Itt a felzárkózáson van a hangsúly, és az Európai Bizottság kidolgozott már különböző
képleteket, modelleket arra nézve, hogy ezt a felzárkózást hogyan lehet mérni a következő tíz
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évben tagállami szinten, és ezáltal a tagállamok milyen ésszerű célokat tűzhetnek vagy
tűzzenek ki maguk elé annak érdekében, hogy uniós szinten az Európa 2020-ban szereplő

uniós célkitűzések megvalósulhassanak. Ez egy fontos dolog, azonnal el kell kezdeni ezen
dolgozni, konzultációkra kerül sor az Európai Bizottsággal is.

Azt hiszem, nekünk ez mindenféleképpen jó, tudniillik olyan célokat úgymond
kényszerítenek ránk, amelyek a saját céljaink, említettem a foglalkoztatottságot, a kutatás-
fejlesztést, amely örök téma, de mondjuk, az is lényeges, hogy a felsőfokú végzettek számát
emeljük. Itt persze aztán lehetnek viták, mert Magyarországon talán az adott gazdasági
helyzetben a szakképzés legalább olyan fontos, tudjuk azt, hogy bizonyos területeken jelentős
túlképzés van, tehát itt egy oktatáspolitikai kérdés merül föl, ezt is megfelelő konzultációk és
tárgyalások útján rendezni kell majd. De önmagában véve az Európa 2020 a magyar nemzeti
aspirációk, célkitűzések szempontjából egyáltalában nem hátrányos.

Mezőgazdasági támogatások. Valóban, ez is egy örökzöld téma. Én emlékszem, a
Bizottságnak volt egy olyan javaslata, hogy földterületre nézve maximáljuk a földalapú
támogatásokat, ezt a bizonyos közvetlen kifizetést. Ez ellen nagyon tiltakoztak a németek,
mert ők pillanatok alatt megállapították, hogy akkor ők sokkal kevesebb támogatást kapnának,
tekintettel arra, hogy ez a latifundiumrendszer bizony a keletnémet kombinátok jogutódjaként
igen erőteljesen van jelen Németországban. Hozzáteszem, Magyarországon is elég jelentős az
úgynevezett nagybirtok aránya, tehát lehet, hogy mi a végső elszámolásnál a kasszánál
kevesebbet kapnánk, ha egy ilyen cap, egy ilyen maximum rendszer belépne. Nem biztos,
hogy ez az irány. Az biztos, hogy ésszerűsíteni kell, és az európai közvéleményt eléggé
felbőszítette ez a királynői és minden egyéb támogatásözön, de itt sok minden más lehetőség
is van. Egy biztos: szükség van erre a támogatási formára, és lehetőleg olyan megoldást kell
találni, ami az általunk preferált - sok okból, politikailag, kulturálisan is preferált - családi
gazdaságokat erőteljesebben segíti.

Az Duna-stratégiáról beszéltem az előbb, ezt most nem ismételném meg. Egyébként
az elképzelésünk az, hogy egy kormánybiztos tartsa ezt majd kézben, mert nagyon sok tárca
tevékenységét érinti ez a dolog: környezetvédelem, közlekedés, külügyek, regionális
fejlesztési politika, satöbbi.

Nagyon lényeges - és erre utaltam az előbb - egyrészt az, hogy az egyes
minisztériumokon és államtitkárságokon belül az integrációs tevékenység erősödjön, de
legalább ilyen lényeges az, hogy a koordináció a tárcák között lényegesen javuljon. Ez a mi
feladatunk, ez elől nem tudunk, nem is akarunk kitérni. Meg fogjuk újítani ennek az EKTB-
nek a működését, a pontos részletek kialakítása folyamatban van. Egy biztos: magasabb
szintre kell emelni az ebben történő részvételt, és lehetőleg a kérdések túlnyomó részét itt,
ebben a körben el is kell dönteni. Amit itt nem tudunk eldönteni, azt a néhány stratégiai vagy
hasonló témát kell majd kormányszintre vinni, de a mindennapi, hatékony munka
szempontjából nagyon fontos az, hogy ez egy olyan fórum legyen, ahol a szükséges
egyeztetés megtörténik, és egyben a döntések megszületnek.

Elnök úr, remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Természetesen továbbra is
rendelkezésre állok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen miniszterjelölt úrnak a kimerítő válaszait, azt hiszem,
mindnyájunk megelégedésére mondhatom ezt.

Az idő előrehaladt, úgy hiszem, hogy a frakciók eltekintenek a különvélemény
közlésétől.

Határozathozatal

Tisztelt Bizottság! Szavazást rendelek el. A helyettesítéseket szeretném felsorolni:
Bebes Istvánt képviseli Ivanics Ferenc; Pelczné Gáll Ildikót Firtl Mátyás alelnök úr; Nógrádi
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Zoltánt képviseli Mengyi Roland; Vejkey Imrét képviseli Ughy Attila; Botka Lászlót pedig
Harangozó Gábor.

Tisztelt Bizottság! Szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki támogatja dr. Martonyi
János külügyminiszter-jelölt kinevezését? Kérem, emeljék föl a kezüket! (Szavazás.) 15 igen.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Megállapítom, hogy Martonyi János külügyminiszter-jelölt kinevezését a bizottságunk
támogatta.

Miniszterjelölt úr, hadd gratuláljak, és hadd kívánjak jó munkát és jó együttműködést,
szintén az államtitkároknak is. Kérem, hogy őrizzen meg bennünket jó emlékezetében.
Gyakran fogjuk kérni miniszter urat, mint anno, hogy jöjjön el a bizottsági ülésünkre.
Reméljük, hogy nagyon szoros együttműködés lesz a külügyminiszter és a bizottságunk
között 2011. január 1-jétől június 30-áig is. Köszönöm szépen.

Elnöki zárszó

Tisztelt Bizottság! Még egy bejelentésem van: a jövő héten nem tartunk ülést, hiszen
COSAC-találkozó van, 8-án várható 9 órakor az Európai ügyek bizottságának az ülése,
amelyre mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk. További jó munkát kívánok, az ülésünket
bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 51 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Farkas Cecília


