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Napirendi javaslat

1. A soros EU-elnökség prioritásai és tevékenysége. Belgium budapesti

nagykövetének beszámolója

2.  Beszámoló a 2011. első félévi magyar EU-elnökségre történő felkészülésről és az

előkészületekről

3.  Az Országgyűlés felkészülése a 2011. első félévi magyar EU-elnökségre

4. Az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni

magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban,

valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló

határozati javaslat (H/638. szám)

(Dr. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz (Fidesz) képviselők önálló

indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

5. A Külügyminisztérium mentesítése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

törvény hatálya alól (Zárt ülés! Külön jegyzőkönyvben.)

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Szabó Vilmos (MSZP)
Szávay István (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének (KDNP)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)
Dr. Horváth János (Fidesz) távozása után dr. Gruber Attilának (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz) távozása után Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Zagyva György Gyula (Jobbik) Szávay Istvánnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Pierre Labouverie (Belgium budapesti nagykövete)
Peter Lescouhier EU-összekötő diplomata, követségi tanácsos
Győri Enikő, az európai uniós ügyekért felelős külügyminisztériumi
államtitkár
Dr. Sárdi Péter, a Külügyi Hivatal vezetője
Varga Zoltán főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Bereczky Tamás tolmács
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Elkezdenénk a munkánkat. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai
ülésünkre eljött, és úgy látom, hogy nagy az érdeklődés a mai napirendünkkel kapcsolatban.

Mielőtt elfogadnánk a mai napirendünket, megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes. Bejelenteném a helyettesítéseket: jómagam Tilki Attila képviselő urat, Pintér
László képviselő úr Csenger-Zalán Zsoltot, Kalmár Ferenc képviselő úr Gruber Attilát és
Vejkey Imre képviselőtársunk Nagy Gábor Tamást helyettesíti.

A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

A mai napirendünket írásban megkapták a bizottság tagjai. Az 1. napirendi pontunk a
soros EU-elnökség prioritásai és tevékenysége. Ehhez meghívtuk Pierre Labouverie
nagykövet urat, nagy tisztelettel köszöntöm is őt.

A 2. napirendi pontunkban az elnökségi felkészülésről Győri Enikő európai uniós
ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár asszony és természetesen a kollégái, akik
elkísérték őt, tájékoztatóját hallgatjuk meg.

A 3. napirendi pontunkban az Országgyűlés felkészüléséről fogjuk meghallgatni Sárdi
Péter urat, a Külügyi Hivatal vezetőjét, akit szintén nagy tisztelettel köszöntök.

A 4. napirendi pontunkban az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről szóló
H/638. számú határozati javaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatokat vitatjuk meg.

Az 5. napirendi pontunkban zárt ülés keretében a Külügyminisztérium kérését fogjuk
teljesíteni - reményeim szerint - a közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés okán.

Végül természetesen egyebek.
Kérdezem, hogy a napirendi javaslathoz van-e észrevétel, javaslat. Amennyiben

nincsen… (Nem érkezik jelzés.) …, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai
napirendünket. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.

A soros EU-elnökség prioritásai és tevékenysége. Belgium budapesti
nagykövetének beszámolója

Tehát az 1. napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm a nagykövet urat és
Peter Lescouhier EU-összekötő diplomata, tanácsos urat. Elnézést, a francia nyelvtudásom
eléggé a nullához konvergál, ezért mondom a nevet helytelenül.

Kérem a nagykövet urat és a tanácsos urat, elsősorban a nagykövet urat, hogy
tájékoztassanak bennünket a trió, illetve Belgium soros elnökségéről, a jelenlegi helyzetről, az
elkövetkezendő hónapok terveiről, elképzeléseiről.

Öné a szó, nagykövet úr. (A tárgyalás folyamatos angol-magyar
szinkrontolmácsolással zajlott.)

Pierre Labouverie tájékoztatója

PIERRE LABOUVERIE (Belgium budapesti nagykövete): Köszönöm, elnök úr.
Hölgyeim és Uraim! Államtitkár Asszony! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a bizottság elnökének, Balla Mihály
úrnak a meghívásért.

Ahogy már említette, valóban, Peter Lescouhier úr segít majd, az a diplomata, aki
most a Külügyminisztériumban dolgozik, és itt Budapesten van most liaison officerként.
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Jövő tavasszal a magyar elnökség idején fogják a tagországok először bemutatni
azokat az alapvető adatokat, amelyeken a fiskális gazdaságpolitikák alapulnak mind az
Európai Bizottság, mind pedig a tagországok számára, hogy ilyen módon közösen
értékelhessük a gazdasági alapokat. Az önök részvétele ebben a gyakorlatban alapvetően
fontos lesz ahhoz, hogy erősítsük az Európai Unión belül a gazdasági kormányzást.

Engedjék meg, hogy bemutassam azt az öt kulcstémakört, amire a nemzeti
programunk épült. Az első és talán legfontosabb téma az elnökségünk során a jelenlegi
szociális, gazdasági helyzet Európában, és különösen az a harc, amit a gazdasági válság,
annak hatásai ellen, illetve a gazdasági és pénzügyi átalakulás érdekében folytatunk, melynek
eredményeként gazdasági fellendülésnek, fenntartható növekedésnek és több munkahelynek
kell létrejönnie. E cél elérése érdekében több strukturális reformot is folytatunk, amelyek
között az új pénzügyi felügyeleti architektúra kialakítása, az eurózóna stabilitásának erősítése,
a költségvetési fegyelem javítása szerepel, valamint különös figyelem fordítása az oktatásra és
a kutatásra, melyek az innováció hajtóerői. Ebben a kontextusban alapvetően fontos elem az
EU-20-as stratégia, ami az új munkahelyek és a növekedés európai stratégiája, ami a korábbi
lisszaboni stratégia utóda. Ezt a stratégiát június 17-én fogadtuk el, a belga elnökség és a
Tanács különösen fontosnak tartja ennek megvalósítását.

A második prioritásunk a környezetvédelem és a klímapolitika, melynek célja az
alacsony szénkibocsátású gazdaság elérése. Európa most is, és a korábbiakban is a
nemzetközi közösségben azt a célt tűzte maga elé, hogy ambiciózus és konkrét eredményeket
érjen el a cancúni csúcstalálkozóra a biodiverzitás és különösen fontos célkitűzés az elnökség
során a Nagoyában, Japánban októberben tartott X. biológiai diverzitásról szóló konferencia
előkészítése

A harmadik prioritásunk a biztonság-, igazság- és belügyek területén található. Itt a
stockholmi program megvalósításán dolgozunk, amely az európai uniós rendészeti és
vámügyi együttműködésről szól, különösen a büntető- és polgári jog, a menedékjog, a
migráció és a vízumpolitika területén folytatott együttműködésről szól 2010-2014 között.
Belgium azt reméli, hogy az elnökség alatt sikerül a közös menedékjogi eljárás és a bírósági
döntések kölcsönös elismertetésének előmozdítása, továbbá foglalkozunk még a szervezett
bűnözéssel, az illegális migrációval és az emberkereskedelemmel is.

A negyedik legfontosabb prioritásunk az, hogy fokozzuk erőfeszítésünket a szociális
területeken. 2010 a szegénység és a szociális kirekesztés elleni harc éve. Belgium a
Tanácsban végzett munkája során különös figyelmet szeretne fordítani az erősebb szociális
dimenzió kialakítására az EU-2020-as stratégiában, emellett a megújított szociális agendán is
dolgozunk, amelyet 2008-ban mutatott be a Bizottság, illetve célunk, hogy haladást érjünk el
olyan ágazatokban, mint a nyugdíjak, a közegészségügy vagy az egyenlőségi politikák.

Az ötödik és utolsó legfontosabb témánk az európai és külügyi dimenzió. A belga
diplomaták az európai kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének nevében és irányítása alatt
dolgoznak mindaddig, amíg az Európai Unió külügyi szolgálata fel nem áll. Teljesen
egyértelmű, hogy a közös kül- és biztonságpolitika területén a prioritások meghatározása
Lady Ashton feladata továbbra is. A belga külügyminiszter az elnöke az Általános Ügyek
Tanácsának, ami többek között az Európai Unió bővítésével is foglalkozik. A jelenlegi
elnökség alatt kell hogy megkezdjük a Horvátországgal folytatott felvételi tanácskozások,
megbeszélések végső szakaszát. A Törökországgal folytatott tárgyalások továbbra is hosszú
távon fontosak, és belügyi reformon múlnak. Ugyanakkor arra bíztatjuk az ankarai
partnereinket, hogy folytassák ezeket a reformokat, és ugyancsak vizsgálják meg azt is,
hogyan lehet javítani a viszonyt Törökország és Ciprus között. Az elnökség alatt Izlanddal is
megkezdődtek a tárgyalások, és azt reméljük, hogy a Nyugat-Balkán országaival is valami
hasonló haladást érünk el.
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Ha megengedi, elnök úr, akkor szeretnék kicsit beszélni arról is, hogy mik az első
eredményei a belga elnökségnek a különböző területen a fent említet öt terület közül. Tíz
rövid pontot szeretnék említeni.

Az első a pénzügyi szabályozás, felügyelet kérdése. Pénzügyminiszterünk munkát
nem kímélve július 1-je óta dolgozik ezen a dolgon az Európai Parlamenttel folytatott
tárgyalások nehezek voltak, de szeptember 2-án sikerült megállapodásra jutni az Európai
Parlamenttel az európai pénzügyi felügyelet kereteiről. Ennek a reformnak az a célja, hogy új
felügyeleti alapokat hozzunk létre Európában, felszámoljuk azokat a hatékonytalanságokat,
amelyeket a pénzügyi válság alatt tapasztaltunk. Az európai szisztémás kockázati csoport
tanács létrehozása is idetartozik, amely a makroprudenciális felügyeletet látja majd el a
pénzügyi rendszerben, és három felügyeleti hatóság is létrejön. A Parlament jóváhagyásával
válik lehetővé az, hogy ezek 2011. január 1-jével működésbe lépjenek, és ez is volt a belga
elnökség célja.

Második a gazdasági kormányzás, az európai szemeszter kérdése. A legutóbbi
ECOFIN tanácsülés elfogadta, illetve tudomásul vette az európai stabilitási és növekedési
paktum megvalósításával kapcsolatos módosított kódexet, ami lehetővé teszi jövő évtől
kezdve azt, hogy javítsuk a gazdasági-politikai koordinációt, a költségvetési fegyelmet, a
makrogazdasági stabilitást és növekedést az EU-2020-as stratégiával kapcsolatban. Az
úgynevezett európai szemeszter egy munkacsoport első kezdeményezése, ami Herman Van
Rompuy úr elnöksége alatt működik.

A harmadik pont az európai növekedés visszatérése. A zászlóshajó-kezdeményezések
elfogadása a legfontosabb célunk. Az elnökség alatt az innovációra koncentrálunk, ami tartós
és érzékeny kérdés, főleg a hatékony és versenyképes európai uniós szabadalmi jog kérdése
fontos, feltétlenül szükséges. Ennek szükségességét már a 2001-es elnökség alatt is éreztük,
de nagyon keveset értünk el ebben, megpróbáljuk ezt most másodszor is a Bizottság javaslata
alapján.

A negyedik a szociális ügyek kérdése, ez nagyon fontos Belgium számára. Főleg,
hogy az idei év a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harc éve, s főleg, ha
megnézzük azt, hogy a legtöbb európai uniós országban mennyire megnőtt a
munkanélküliség. Szeptember 2-án és 3-án a belga elnökség európai konferenciát rendezett a
gyermekszegénységről, ami az első ilyen volt Európában, a gyermekszegénység elleni
harcban. A konferencia végén az európai elnöki trió, Spanyolország, Belgium és
Magyarország egyhangúlag kijelentette, hogy támogatják az Európai Bizottság
gyermekszegénység elleni ajánlásait.

A másik prioritása a belga elnökségnek a nemek közötti egyenlőség, a fizetések
közötti különbségek elleni harc, a nemek egyenlőségének biztosítása a foglalkoztatásban, a
nők elleni erőszak elleni harc. Ezek mind olyasmik, amiket az elnökség prioritásaként
határoztunk meg.

Az ötödik a klíma kérdése. Múlt hónap végén a bonni konferencián jelentős fejlődést
értünk el a kiotói programban, a kiotói agendában, de továbbra is meg kell duplázni az
erőfeszítéseinket ezen a területen. A környezetvédelmi miniszterek informális találkozóján,
július 12-én jelentős eredményeket tudtunk elérni a Tanács határozatai, konklúziói irányában,
ami a cancúni európai uniós elvárásokat, illetve a kiotói protokoll és az ártalomcsökkentési
intézkedések transzparenciáját illeti, amit majd az októberi tanácsülésen kell elfoglalni.

A következő pont a 2011-es költségvetés. A Tanács elfogadta álláspontját a
költségvetési tervezettel kapcsolatban, a célzott költségcsökkentéseket illetően, miközben
igyekszünk az Európai Unió prioritásainak finanszírozását biztosítani. Ami a gazdasági
fellendülést illeti, megfelelő határokat kell tartani annak érdekében is, hogy az előre nem
látott költségvetési igényeket fedezni tudjuk.
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Az Európai Parlament 2010 október végére várhatóan elfogadja a Tanács pozíciójának
módosítását. Az új költségvetési ajánlás a lisszaboni szerződés alapján a Tanácsot és az
Európai Parlamentet egyenlő álláspontra vagy egyenlő alapra helyezi, ami az Unió
költségvetésének elfogadását illeti. A belga elnökség ambíciója tehát, hogy jó precedenst
mutasson itt.

A hetedik pont az igazság- és belügyek kérdése. A 2010. július 16-án tartott informális
tanácsülés egy csomó kritikus kérdéssel foglalkozott, mint például az európai ügyészség
létrehozása, illetve a határátlépő bűnözés megállításának kérdése. Ez alkalommal az európai
közös menedékjogi politika kialakítását is megfogalmazta az európai elnökség.

A belga elnökség ideje alatt sikerült megállapodásra jutni a terroristák finanszírozását
nyomon követő programban, ami egyébként a spanyol elnökség remek előkészítő munkájának
volt köszönhető. (Szabó Vilmos megérkezik az ülésre.)

Nyolcadik pont a külügyi szolgálat. A Tanács júniusban döntött arról, hogy létrehozza
az európai külügyi akciószolgálatot, és meghatározza annak szervezetét és működését. Együtt
kell működnünk az Európai Parlamenttel abban, hogy a pénzügyi szabályokat időben
megalkossuk, illetve hogy az ebben dolgozó, közszolgálatban dolgozó emberek státuszát,
illetve költségvetésüket meghatározzuk. Itt az elnökség ambíciója az, hogy a főképviselő
számára lehetővé tegye, hogy meglegyen az a kellő mennyiségű csapat, amellyel dolgozni
tud, illetve hogy a lisszaboni szerződés első évfordulóján ez a szolgálat működni kezdhessen.

A kilencedik pont az Izlanddal folytatott csatlakozási tárgyalások. Ahogy azt már
korábban említettem, a csatlakozási tárgyalások Izlanddal 2010. július 27-én indultak meg. A
Gazdasági Térség tagjaként Izland már elfogadta a legfontosabb európai uniós jogszabályok
jelentős részét, a tárgyalások megnyitása a következő lépés a közös kapcsolatok további
fejlődésében.

A tizedik és utolsó pont az állampolgári kezdeményezések. A belga elnökség azon
dolgozik, hogy megállapodásra jusson az Európai Parlamenttel azon szabályozás első

fordulóban történő tárgyalása során, ami meghatározza az állampolgári kezdeményezések
alapjait, amely jobban bevonja majd az állampolgárokat az Európai Unió döntéshozatali
folyamataiba.

Hölgyeim és Uraim! Hadd vonjam le a következtetéseket. Ha egy percben kellene
összefoglalnom, akkor azt mondhatom, hogy Belgium őszintén dolgozott azon, hogy a lehető

legtöbbet megtegye az Európai Unió nehéz és nagy kihívást jelentő átmeneti időszakban
történő vezetésében, mindig lojálisan a lisszaboni szerződés szelleméhez és konstruktív
együttműködésben az intézményekkel, annak érdekében, hogy az Unió és a tagországai
jobban felkészültek legyenek az előttünk álló kihívásokra.

Köszönöm a figyelmüket.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Képviselőtársainknak van lehetősége a
nagykövet úrhoz néhány kérdést feltenni. (Jelzésre:) Kovács alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagykövet úr, köszönöm szépen a
nagyon alapos tájékoztatót. A kérdés, amit szeretnék feltenni önnek, hogy ez a két ország,
Belgium és Magyarország, amelyek azonos méretű országok, ami a lakosságot illeti, de a
tapasztalatokat illetően nagyon különbözőek, hiszen Belgium a hat alapító tag egyike volt,
míg Magyarország csak hat évvel ezelőtt csatlakozott az európai integrációhoz. A tanácsát
szeretném kérni, hogy Magyarország hogyan tudná képviselni a nemzeti érdekeit, és
megvalósítani a nemzeti érdekeit harmóniában a közösség érdekeivel ez alatt a hat hónap
alatt. Nyilván megérti, hogy Magyarország számára viszonylag új történet van és új kormány,
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nagyon fontos kérdés az számunkra, hogyan harmonizáljuk a nemzeti érdeket a közösség
érdekeivel.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. János bátyánk!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Nagykövet Úr! A kérdésem az, kíváncsi lennék a
véleményére és tanácsára, ha tetszik, mit tudna tanácsolni Magyarországnak ebben a
folyamatban. Nem mintha nem lennének ilyen tanácsaink államtitkár asszonytól, már
hallottunk tanácsokat, ami a svéd külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokból származott és
más remek forrásokból is, mindazonáltal kicsit talán azon gondolkodom, ha nem is vagyok
tanácstalan, hogy Magyarország ebben a folyamatban, ebben a szemmel látható folyamatban
milyen előnyöket láthat, nézzük ezt most önözően, hogyan láthat nagyobb előnyöket, ha
erősen profilírozza magát vagy inkább kevésbé.

ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés? (Nem érkezik jelzés.)
Egy rövid kérdést engedjen meg, nagykövet úr. Hogy érzi, a héten lezajló európai

tanácsi ülés kérdései között melyek azok a leghangsúlyosabbak, amelyek fel fognak vetődni a
tanácskozáson. Gondolom, itt egy központi kérdés a gazdasági kormányzás kérdése,
amelyben, úgy gondolom, hogy a tagországoknak eltérő véleményük van. Ön az elnökség
képviseletében egyáltalán Belgium szempontját hogy látja ebben a kérdésben?

További kérdések? (Nem érkezik jelzés.) Nagykövet úr, öné a szó.

PIERRE LABOUVERIE (Belgium budapesti nagykövete): Köszönöm szépen, elnök
úr. Vannak ezek között könnyű és nehezebb kérdések is. Könnyűek abból a szempontból,
hogy Belgium számára természetesen ez a tizenkettedik elnökség, úgyhogy azért már elég
alapos tapasztalatunk van. De ugyanakkor nehézségeink is vannak.

Ez a tizenkettedik elnökség, amit adunk, nyilván vannak olyan közalkalmazottak, akik
nagyon jól ismerik a problémáit az Európai Uniónak. Van egy hatalmas intézményi tudásunk
az Európai Unió működéséről, de vannak belső problémáink is Belgiumban, nyilván nem
fogunk hallgatni erről. Valószínűleg tudják, hogy mi a helyzet a kormánnyal, új kormány
alakításáról folyik most a tárgyalás, ez is egyfajta probléma Belgium számára, de nyilván a
kollégák elvárása az Európai Unióval kapcsolatban az, hogy még ezen körülmények között is
azért sikerül megfelelően ellátni az elnökség feladatait.

Ami Magyarországot illeti, tudniuk kell, hogy ezt az elnökséget, a trió programját
Magyarország, Spanyolország és Belgium programját nagyon régóta készítjük elő
folyamatosan, tehát azt gondolom, Magyarország elég jól fel van készülve. Az, hogy
kormányváltás volt, szerintem nem tűnik problémának. Nagyon gyakoriak a kapcsolatok a
minisztériumban dolgozó új csapattal, az államtitkárral, és arra számítunk, hogy
Magyarország nagyon jól teljesít majd. Nem akarok hízelegni, de ez a személyes
benyomásom. Vállt vállnak vetve állunk Magyarországgal, ha Belgium bármit megtehet
annak érdekében, hogy segítse Magyarországot az elnökség során, akkor erre természetesen
készek vagyunk. Ami a programot illeti, úgy gondolom, Magyarország ugyanúgy fog
működni velünk, ahogy mi Spanyolországgal, megnézi azt a programot, hogy az előző
elnökség mit csinált, és majd onnan folytatja.

A másik kérdésre válaszolva, hogy erősen vagy gyengébben profilírozza-e magát az
ország, azt gondolom, hogy nekünk Belgiumban – nyilván tudják, ez egy szerény ország – az
a célunk, hogy eredményeket érjünk el, és a belső problémáink miatt – a két régió, a két
különböző nyelv és a különböző megközelítési módok – mindig megpróbálunk konszenzust
elérni Belgiumon belül, és ezt a stratégiát alkalmazzuk az Európai Unióval szemben is. Ez a
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múltban is lehetővé tette, hogy jó eredményeket érjünk el. Az elmúlt 12 belga elnökség alatt
az általános elvárások mindig nagyon nagyok voltak, ami a belga elnökséggel szemben
felmerült, merthogy ezt a konszenzusépítést próbáltuk mindig megvalósítani az országon
belül is. Úgyhogy a kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy valószínűleg a kettő
között van valahol a megoldás. Az elnökség számunkra azt jelenti, hogy őszintén kell hogy
dolgozzon mind a 27 ország közös érdekein, és persze mindig megvan a lehetőség arra, hogy
valamilyen személyes akcentust adjon az ember a dolognak; belgát vagy magyart, de végső

soron az a lényeg, hogy mindig a közös érdeket erőltessük, és abban érjünk el eredményeket.
A konszenzus az, ami eredményre vezet, a konszenzusos megközelítés az, ami igazán sikeres,
ezért az eredmények eléréséhez minden résztvevővel tárgyalni kell, ami nem mindig könnyű
feladat. Egy kicsit talán most lehet, hogy a válaszom nem volt teljesen egyértelmű, de mégis
azt mondom, hogy valahol a kettő között

A harmadik kérdésre, ha megengedik, Lescouhier úr válaszoljon inkább.

PETER LESCOUHIER követségi tanácsos: Köszönöm szépen.
Azt kérdezte, hogy mi a tanácsülés napirendi pontja. Ezen a héten két fő pont lesz: az

egyik a stratégiai partnerekkel folytatott viszony, és abban bízunk, hogy valamilyen operatív
határozatra sikerül jutni a Tanácsnak, amely valóban iránymutatást ad arra, hogy a
külszolgálat hogyan dolgozzon, ennek a kereteit meghatározza. Ahogy említette, a második
fontos kérdés a gazdasági kormányzás kérdése, és az ezzel kapcsolatos munkacsoport
létrehozása. Nincs még kész ez a munka, a munka igazi eredményeit októberben fogjuk majd
megvitatni, inkább az akkori tanácsülésen, mint a szeptemberin. De voltaképpen az valóban
tény, hogy a tagországok különböző állásponton vannak egy sor kérdésről ezzel kapcsolatban.
Mi elnökségként azon fogunk dolgozni, hogy továbbra is megpróbáljuk a véleményeket
egyeztetni, őszinte közvetítőként működjünk, konszenzusra jussunk.

Egyébként Belgium meglehetősen ambiciózus, ami a gazdasági kormányzást illeti,
talán hallották már, hogy a miniszterünk azt mondta, hogy ő maga nemcsak azon
gondolkodott, nem csak gazdasági kormányzáson gondolkodott, hanem szeretné év végére
tesztelni azt a gondolatot is, hogy a tagországok készek-e az európai szociális kormányzásra
és környezeti kormányzásra is kiterjeszteni ugyanezeket az erőfeszítéseket. Meglátjuk majd,
hogy mire jutunk ezzel, és hogy a munkacsoport mire jut ezzel. De azt gondolom, most
történelmi időponthoz érkeztünk, hiszen a monetáris unió, a monetáris politika egy ideje már
működik jól, de most először látjuk azt, hogy megpróbálunk európai gazdasági politikát is
megvalósítani, aminek a formája, alakja az európai szemeszter alatt alakul majd ki, amiben a
magyar elnökség nagyon fontos szerepet játszik majd, hogy ez sikeres legyen.

Nagyon számítunk tehát a magyar elnökségre is ebben a munkában. Azt reméljük,
hogy a következő szemeszter alatt – amely az első ilyen lesz, amit már európai szemeszternek
nevezünk – látjuk majd ennek a sikerét.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Amennyiben nincs több kérdés, nagy
tisztelettel köszönöm, nagykövet úr a tájékoztatást, és természetesen, hogy az októberi
döntéshozatalok előkészítése azért most zajlik, és nagyon fontos kérdés, hogy a mostani
elnökségi időszakban hogyan készítjük elő a gazdasági kormányzást, amelyben az álláspontok
remélhetően közeledni fognak egymáshoz már a héten, illetve októberben, hiszen akkor
fognak döntések születni ezekben a kérdésekben is.
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Beszámoló a 2011. első félévi magyar EU-elnökségre történő felkészülésről és az
előkészületekről

Amennyiben nincs több kérdés, áttérnénk a következő napirendi pontra, és invitálom
nagykövet urat, hogy maradjon velünk, hiszen a Külügyminisztérium nevében Győri Enikő
államtitkár asszony tartana egy összefoglalót a felkészülésünkről, és Sárdi Péter, a Külügyi
Hivatal vezetője adna tájékoztatást az Országgyűlés feladatairól az elnökségi időszakban,
hogy hogyan is készülünk elő a következő időszakra.

Kérjük nagykövet urat és tanácsos urat, hogy maradjanak még velünk, vegyenek részt
a tájékoztatón.

Győri Enik ő, az európai uniós ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár
tájékoztatója

GYŐRI ENIKŐ, az európai uniós ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár:
Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a külügyi bizottságnak a meghívást.
Örömre szolgál, hogy tájékoztathatom önöket, hogyan állnak az elnökségi előkészületek.

Külön köszönöm, hogy a nagykövet úr után szólhatok, hiszen ahogy ő is említette,
nagyon szorosan együttműködünk a triópartnereinkkel, ebben semmi újdonság nincs. 2008-
ban együttes munka eredményeként született meg az a trióprogram, amelyre alapozunk, ami a
keretét adja a közös munkának. A rendszeres egyeztetések azt jelentik, hogy folyamatosan
nézzük, hogy az egyes szemeszterekben mennyi munkát sikerült elvégezni a közösen kitűzött
célokból. A magyar elnökséget meghatározza, hogy belga partnereink milyen messzire jutnak
az egyes témakörökben, mi az, ami már a mi elnökségünkre csúszik át. Persze mindig van egy
játéktér, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy átcsússzon, vagy nagyon szeretnénk, hogy ők
megoldjanak. Tegnap is államtitkár partnereimmel Brüsszelben az általános ügyek tanácsa
mentén erről egyeztettünk, és ez a legalább havi rendszerességű, de azt kell hogy mondjam,
akár napi SMS-forgalomban is testet öltő szoros együttdolgozás jellemzi a munkánkat.

Emellett azt gondoljuk, hogy a 2011-es évet ki kell használni arra is, hogy Közép-
Európát erőteljesebben megjelenítsük az Európai Unióban, hiszen adja magát ez a történet:
Lengyelország fogja átvenni tőlünk június 30-a után a stafétát, és mivel az uniós elnökségek
természete már csak az, hogy egyesek elkezdenek témákat, aztán lehet, hogy a babérokat
mások aratják le, azt hiszem, szoros együttműködés eredményeképpen az uniós célokat is
könnyebb elérni. Lengyel partnereinkkel is nagyon szoros egyeztetésben vagyunk, a lengyel
államtitkár jön ide a jövő héten, és már az egyes dossziékat igyekszünk mélységében
áttekinteni, hogy melyik témával mi indulunk el, amit ők fejeznek be, vagy már elindultak, és
mi tudjuk befejezni, hogy a munkának ne legyen semmiféle megszakadása az elnökségek
között. Tehát nagyjából ezek azok a keretek, amelyek mentén dolgozunk.

Említenék még a prioritások megfogalmazása előtt néhány sarokpontot, hogy milyen
Európai Unióban gondolkodunk. Itt elhangzott, hogy a nemzeti érdekképviselet versus
európai érdekképviselet, hogy is viszonyulunk mi ehhez a kérdéshez. Tehát a napirend
egyrészt adja magát, másrészt természetes, hogy a legfontosabb, hogy a magyar kormányzat
és azt kell mondjam, hogy az egész ország, hiszen én ezt csak nemzeti ügyként tudom
felfogni, Európa szolgálatába álljon erre a fél évre. Ezt mi ajánljuk, és erre is van igény. Ez
nem jelenti azt, hogy nekünk el kell feledkeznünk arról, hogy egyébként mit gondolunk az
Európai Unióról és benne Magyarországról. Mi egy erős Európai Unióban gondolkodunk,
mert azt gondolhatjuk, hogy maga Magyarország is általa válik erősebbé, mindent ezen a
szemüvegen keresztül igyekszünk láttatni, és megvan az a szabadsága a soros elnökségnek,
hogy a saját víziójából, elgondolásaiból csepegtessen az Európai Unió felé. Mindig el
szoktam mondani, hogy azért ne csak egy jogi közösségben gondolkodjunk, hanem egy
politikai és értékközösség is az, amiről szó van, és ez lehetőséget ad arra, hogy hosszabb távú
kérdésekről is beszélgessünk, ne csak a szorosan a jogalkotási értelemben napirenden szereplő
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témákkal foglalkozzunk, hanem beszélgessünk arról, hogy ez a kontinens hosszú távon
hogyan lesz versenyképesebb az Európán kívüli régiókkal, mi ennek a kulcsa, melyik
tagállam ennek érdekében mit javasol tenni vagy mit tesz nemzeti színtéren. Tanuljunk
egymástól, lessük el a titkokat, ez is értelme a közös európai munkának.

Amikor azt mondom, hogy erős Magyarországban és erős Európai Unióban
gondolkodunk, akkor az is az egyik fő üzenetünk, hogy ehhez egy belső kohézióra van
szükség, nem akarjuk, hogy az Unió szétessen, nem akarjuk, hogy a belső szolidaritást bárki
megkérdőjelezze. Azért ezzel kapcsolatosan voltak figyelmeztető jelek az elmúlt hónapokban,
azt hiszem, ebből mindenkinek tanulnia kellett; és az a mi fő üzenetünk, hogy belső egységre
van ahhoz szükség, nem lehetnek óriási különbségek az egyes tagállamok, régiók között, mert
akkor a külső szavunk is egyrészt halkabb, másrészt a gazdasági erőnk sem lehet akkora, mint
egyébként egy erősebb összefogás mentén azt ki tudjuk alakítani.

Azt, hogy így tudunk az elnökséghez hozzáállni, megkönnyíti, hogy a nemzeti céljaink
és az európai uniós céljaink egybeesnek. Tehát nem kell olyanokat magunkra vállalni, amitől
borsózna a hátunk. Ha csak megnézzük azt, hogy az Európai Unió 2020-ig szóló növekedési
stratégiája milyen célokat irányoz elő, és azokat lefordítjuk nemzeti célokká, nemzeti
kötelezettségvállalásokká, akkor egyértelműen látszik, hogy a kormányprogramban vállaltak
azok, amelyek egyébként a közös Európa Unió építkezése irányába is visznek minket.
Például, ha a munkahelyteremtésre gondolok, az uniós vállalások lebontva magyar számokra
közel egymillió munkahely teremtését jelenti tíz évre. Tehát ez is mutatja, hogy azonos pályán
mozgunk, semmiféle ránk erőltetésről a célok átvétele terén nincsen szó.

Beszélgetős elnökségre készülünk, minden témáról lehessen őszintén, nyíltan beszélni.
Ez egy értékközösség, értjük egymást, ismerjük meg jobban egymást, és akkor biztos, hogy az
esetleges belső problémákat is jobban meg tudjuk oldani.

Ami még nagyon fontos, hogy mi a pax presidency szellemében készülünk.
Említettem, hogy ez nemzeti ügy. Éppen a múlt heti négypárti ülésen fogalmaztuk meg
többen is, hogy nem hiszem, hogy van az országban olyan politikai szereplő, aki abban lenne
érdekelt, hogy az elnökség ne sikertörténet legyen, hogy az elnökség elbukjon. Minden
magyar állampolgár, azt gondolom, azt szeretné, hogy az ország bemutatkozása - hiszen ez
nemcsak a kormány meg a politikai elit ügye, hanem az ország ügye - jól sikerülne, hogy
minél többet és szebbik arcunkat tudnánk bemutatni. Gondoljunk bele, közel 50 ezer ember -
 a szakértői szinttől az államfőig - látogat az elnökség alkalmából Magyarországra.
Házigazdák leszünk, tehát azt hiszem, ez mindannyiunk számára egy nagy kihívás.

Az európai uniós intézményekkel nagyon szorosan együtt kívánunk működni, hiszünk
a közösségi módszerben, és az Európai Parlamenttel is együtt dolgozunk. Én a frakcióvezetők
jó részével már találkoztam, a szocialista frakcióvezetővel, a liberális frakcióvezetővel a saját
frakcióvezetőmön túl, és miniszterelnök úr is találkozni fog az Európai Parlament pártjaival.
Mi az Európai Parlamentre, mint szövetségesre tekintünk.

Mely az a négy témakör, amelyek mentén a napirendre kerülő témákat csoportosítjuk?
Az első nem lehet más, mint hogy véglegesítjük a gazdasági válságból való kilábalást, és az
Uniót növekedési pályára állítsuk. Mi ezt azzal a munkacímmel fogalmaztuk meg, hogy
„Munkahelyteremtés és növekedés, társadalmi befogadás”.

A nagykövet úr már szólt részletesen a gazdasági kormányzásról, arról, hogy nekünk
kell az európai szemesztert a gyakorlatban beüzemelni. Nagy örömömre szolgál, én európai
parlamenti képviselőként is sokat foglalkoztam a pénzügyi felügyeleti reform kérdéseivel.
Úgy tűnik, hogy meglesz a megállapodás, az Európai Parlament szeptember végén
megszavazza a dialógus eredményét, és így az új felügyeleti intézmények a helyükre
kerülnek. De itt is a beüzemelés már a mi időszakunkra esik.

A gazdasági kormányzásban Európa érdeke - és Magyarországnak is érdeke - a
fegyelmezett költségvetés, a fegyelmezett gazdaságpolitika. Meglátjuk, hogy a task force Van
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Rompuy elnök úr vezetésével mire jut, ebből mi fordítódik le jogszabályokra. A Bizottság
szeptember végén jön ki egy jogszabálycsomaggal, amely már az európai szemesztert készíti
elő. Már megegyezés van arról is, hogy az adósság sokkal komolyabban kellene hogy
számítson a kockázatok felmérésében az eddigieknél. De vannak komoly témák, ahol még
nincs egyetértés, például, ha csak a szankciókra gondolok, itt még azt is elhiszem, hogy egy
nagyon komoly együttgondolkodásra van szükség, és természetesen, amiről nincs
megállapodás, a mi dolgunk, hogy ott a kompromisszum megszülethessen.

Az Európai Unió 2020-as stratégiájában van hét zászlóshajó-kezdeményezés. Ezek
nagy része napvilágot lát a belga elnökség alatt, de itt is a jogszabályok tárgyalása nagyrészt
már a mi elnökségünk idejére kerül át.

És e téren, iparpolitika, innováció, ezek mind a kis- és középvállalkozások
szempontjából is súlyos kérdések. Az Európai Unió, ahogy a magyar kormány is, a kis- és
középvállalkozások helyzetbe hozására törekszik, napirenden szerepel a 2008-as uniós
kisvállalkozási törvény felülvizsgálata, illetve az egységes belső piac kiteljesítése. Azt
gondolom, hogy ez a magyar vállalatok számára is komoly lehetőséget jelent. Itt is
októberben teszi le az asztalra a Bizottság az előterjesztést. A mi dolgunk, hogy ezeknek a
tárgyalását előmozdítsuk, és amiben csak lehet, kompromisszumot is elérjünk.

Amikor ezeket a zászlóshajó-kezdeményezéseket említettem, akkor itt szerepel – és ez
kiemelt helyen szerepel a mi elnökségi programunkban is – a társadalmi befogadás
kérdésköre és az esélyegyenlőség kérdésköre is. Nekünk itt a két fő témánk a romaintegráció,
illetve a gyermekszegénység. Nagyon örülünk, hogy gyermekszegénység-kérdésben a belga
partnereink rendkívül aktívak. A nagykövet úr is említette a két héttel ezelőtti trió-
nyilatkozatot. Szeretnénk, ha a gyerekek jogai és a gyerekes családok gazdasági helyzete,
életkörülményei kiemelt célja lenne az Uniónak, hiszen az megengedhetetlen, hogy egy, a
magát legfejlettebb régiójának tartó közösségben húszmillió gyerek szegénységben éljen.

Hogy a cigányprobléma az asztalra kerüljön, ezért már nem kell megküzdeni a magyar
elnökségnek, most már európai figyelem van, egyetlen szereplő sem vonja kétségbe, hogy
összeurópai konzultációra van szükség. Az Európai Parlament viszi a prímet, a többi
intézmény most követi. Mi kezdeményezőek leszünk, szorosan egyeztetünk a jelenlegi
helyzetről a belga partnereinkkel; az EPSCO, tehát a szociális kérdésekkel foglalkozó
tanácsülés tárgyalni fogja a témát. Mi amellett vagyunk, hogy szülesse előrelépés. Arról most
folynak az egyeztetések, hogy ezt most európai romastratégiának fogjuk-e hívni vagy sem, a
lényeg, hogy az Európai Bizottság is tudja, hogy lépnie kell. Szerintünk a munkahelyteremtés
és az oktatás az a két kulcsszó, amelyek mentén előrelépést lehet és kell is elérni.

A második nagy témakörünket úgy szoktunk megfogalmazni, hogy építsünk a közös
alapokon, amelyek megvannak, és mentsük meg a jövőt, tehát ez a közös politikák
reformjáról és az ezeket szolgáló hosszú távú, több éves közösségi költségvetésről szól.

Mire gondolunk? Arra gondolunk, mivel említettem, hogy az üzenetünk az, hogy a
belső kohézióra szükség van, nem lehet a sutba dobni a régi közös politikákat, mint az
agrárpolitika meg a kohéziós politika, ezeket meg kell vizsgálni, ezeknek a felülvizsgálata
elindult most ősszel, és átcsúszik a mi elnökségünk idejére. Nézzük meg, hogyan lehet itt a
szükséges változtatásokat meglépni, de nem azáltal, hogy ezektől megszabadulunk, mint
felesleges ballaszttól, mert meggyőződésünk, hogy ezekre nemcsak Magyarországnak, hanem
az egész Európai Uniónak szüksége van.

Az energiapolitika. Amikor azt mondom, hogy save the future, tehát mentsük a jövőt,
akkor arra gondolunk, hogy vannak olyan politikák, amelyek még nem közösek, de feltétlenül
előrelépést kell elérnünk, és a közös energiapolitika irányában sok jogalkotási javaslat fog
menni, a Bizottság az európai infrastruktúracsomaggal, középtávú energia-akciótervvel,
energiahatékonysági csomaggal készül, és Magyarország elnöksége alatt lesz egy
energiacsúcs az energiabiztonság témájában, és ezek pontos kidolgozása most folyik.
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A környezetvédelemben természetesen Cancúnt továbbvisszük, a klímavédelem
mindenkinek nagyon fontos, és az energiahatékonysággal, a megújuló energiák témakörével
szorosan kapcsoljuk. A vízpolitikában és a régiók Európájában gondolkodunk. A
vízpolitikában szeretnénk, ha a magyar elnökség jól elő tudná készíteni a bizottság 2012-es
európai vízpolitikai áttekintését, illetve prioritásunk a Dunarégió-stratégia, bízunk benne,
hogy a júniusi Európa Tanács rábólint erre a stratégiára, amely nem csak vízminőségről, nem
csak környezetvédelemről, és nem csak közlekedésről szól, hanem multimodális
közlekedésről, energiahálózatokról, a Duna menti népek együttműködéséről, mindegy, hogy
az Unió határain belül vagy kívül vannak. Hiszünk egy dunai identitásban, és komoly
kulturális tartalmat is szeretnénk adni ennek a stratégiának. A Duna arra való, hogy
összekösse ezeket a népeket, jobban ismerjük meg egymást, legyenek közös projektek,
amelyeket együtt tudnak megvalósítani, mindegy, hogy az uniós határ melyik oldalán
helyezkednek el.

A harmadik nagy témakörünk a polgárközeli Európa. Azt gondoljuk, hogy akkor
tudunk hitelesek lenni a polgárok szemében, ha olyan témakörökkel foglalkozunk, amelyek
számukra fontosak, és az ő mindennapjaikhoz kapcsolódnak. Itt a stockholmi program
végrehajtásában kell előbbre jutnunk, meg kell teremtenünk az uniós polgárok számára a
szabad mozgás lehetőségét; napirenden szerepel Románia és Bulgária csatlakozása a
schengeni zónához. Itt egyértelmű, hogy ha ők megfelelnek a kritériumoknak mindazt a
technikai feltételt teljesítik, akkor ne lehessen más témáktól függővé tenni az ő
csatlakozásukat. Tehát mi segítjük a felkészüléseket szakértői szinten is.

E témakör alatt szeretnék a kulturális sokszínűségről beszélni, ez az Európai Unióban
a lisszaboni szerződés óta cél. Sokan félnek a tartalmától, viszont mi olyan elnökség
szeretnénk lenni, amelyik nem fél beszélni azokról a kérdésekről is, amelyről lehet, hogy 27-
en sokféleképpen gondolkodunk. Itt mi nagyon egyértelműen kis akciókra gondolunk, civil
kezdeményezésekre, és szeretnénk, ha az Unió kimondaná, hogy támogatja azt, hogy
különböző közösségek, amelyek egymás mellett élnek, mondjuk nem ismerik egymás nyelvét,
kultúráját, de tesznek azért, hogy ez ne így legyen a jövőben. Diákcserékben, közös kulturális
programokban gondolkodunk, akár lehessen rádióállomás, amely az adott nyelven sugároz,
hogy tanuljunk meg egymás nyelvén néhány szót, például a magyar rendőrök tanuljanak meg
románul száz szót, és akkor ott a békési határtérségben hátha jobban értik egymást, akkor a
közlekedési problémákon könnyebb úrrá lenni. Szeretnénk, ha az Unió ezeket a kimondottan
kis, civil kezdeményezéseket felkarolná. Nem kívánunk az országokra semmiféle új jogi
szabályozást rákényszeríteni, hanem azt szeretnénk, ha az Unió a kimondott értékeit az
akcióiban is megjelenítené. (Dr. Braun Márton megérkezik.)

Végezetül a negyedik nagy témakörünk a felelősségteljes bővítés és a globális
kötelezettségvállalás. Nagyon bízunk benne, hogy Horvátországgal le tudjuk zárni a
csatlakozási tárgyalásokat. Hogy a csatlakozási szerződést alá tudjuk-e írni, azt most még
korai megmondani, nagyban függ attól, hogy a belga elnökség mire jut. Mindent elkövetünk
egyrészt annak érdekében, hogy Horvátország felkészüljön, másrészt az uniós tagállamok
rábólintása is megtörténjen, és a többi tagjelölt országot is méltányos elbánásban szeretnénk
részesíteni, ahhoz szükséges az, hogy ez a folyamat, a bővítés hiteles maradjon.

Külső partnereink tekintetében pedig kiemelt projektünk lesz a keleti partnerség, a
magyar elnökség alatt csúcstalálkozó lesz a keleti partnerség keretében Budapesten. Itt szintén
azt szeretnénk, ha ez nemcsak egy diplomáciai kézfogásban merülne ki, hanem tartalmat
tudnánk mögé tenni. Konkrét projekteket kell kidolgozni azért, hogy ott ezeket aztán
szentesíteni lehessen. Ezek előkészítése és egyeztetése most folyik, abban bízom, hogy az ősz
vége felé már konkrétabban fogjuk tudni megfogalmazni, hogy mit kívánunk elérni e téren.

Tehát ez az a négy fő témakör, elnök úr, amelyben jelenleg gondolkodunk. Most a
finomhangolás időszaka van, most egyeztetünk bilaterális tárgyalásokon, illetve az uniós
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intézményekben, hogy ők mit gondolnak a mi elképzeléseinkről. A kormány négy
előterjesztést fogadott el a nyáron az uniós elnökség kapcsán, részben tartalmi előkészítés,
részben az operatív, logisztikai előkészítés terén.

Tisztelettel felhasználnám ezt a lehetőséget két zárómondat erejéig arra, hogy kérjem
az Országgyűlés együttműködését. Ezt megtettem a múlt heti négypárti egyeztetésen is. Azt
hiszem, mindannyian tehetünk azért, hogy ez egy sikeres elnökség legyen. Én, aki itt kezdtem
a pályafutásomat, tudom, hogy az országgyűlési képviselők sokat tehetnek a parlamenti
tárgyalásokon azért, hogy mondjuk a másik 26 ország is jobban értse, milyen elnökségben
gondolkodik Magyarország. A parlamenti lobbi nagyon komoly dolog, és kérem, hogy ezt
tegyék meg, segítsék a munkánkat. Természetesen állunk rendelkezésre, maximálisan
átláthatóan, és ahogy említettem, a pax presidency szellemében kívánunk dolgozni.

Köszönöm szépen.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony.
Egy gondolat erejéig, a segítségkérésére: ez természetes dolog, hiszen magán a

négypárti egyeztetésen – vagy ötpárti, hiszen a Fidesz-KDNP szövetség annyira szoros, hogy
a legtöbb kérdésben alapvető egyetértés van közöttünk – ön is jelen volt ezen az ülésünkön, a
munkacsoport ülésén, tehát alapvetően tudjuk a feladatunkat, hogy mi a teendőnk, és úgy
érzem, hogy konszenzus rajzolódik ki az elnökséggel kapcsolatos teendőkről. A prioritások
kérdésében a finomhangolás azért is szükséges, mert bizonyos eltérések azért vannak a
parlamenten belül is, viszont úgy gondolom, hogy január 1-jéig ezekben a kérdésekben
konszenzusközeli állapotot tudunk kialakítani.

Bár ettől függetlenül is sajnálom, hogy miközben a kormány is végzi a dolgát, a
parlament is végzi a dolgát, az Európai Parlamentben azért a szocialista frakcióban vannak
egyes hangok, amelyek nem erősítik ezt a felkészülésünket. Sajnálattal tapasztaltam, és nem
tartom helyesnek – sőt ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy nem helyes –, hogy ilyen
hangok jelennek meg a saját nemzeti delegációnk egyes tagjai részéről. Úgy gondolom,
nagyon fontos az a feladat, amely itt a parlamentben is végzünk, hiszen már évek óta, másfél
éve tart az a komoly felkészülés a munkacsoport keretein belül, ami pártállástól függetlenül
arról szólt, hogyan tudnánk minél sikeresebben szerepelni, hogyan tudnánk minél
sikeresebben ellátni az elnökségi feladatainkat.

Kérdezem képviselőtársaimat: kérdések, gondolatok? (Jelzésre:) Alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen államtitkár
asszonynak a tájékoztatót.

Két megjegyzést szeretnék tenni. Az első, hogy nem nyelvtani, még csak nem is
stiláris kérdés az, hogy amikor magyar politikusok vagy újságírók vagy akár az utca embere
az Európai Unióról beszél, akkor többes szám harmadik személyben vagy többes szám első

személyben fogalmaz. Ha valaki azt mondja, hogy az Európai Unió, azok ott azt követelik
vagy kérik tőlünk – a huszonhetek egyikeként mi is az Európai Unió vagyunk. Azt gondolom,
akkor fogja igazán mindenki a magáénak érezni, ha többes szám első személyben közelíti
meg a kérdéseket.

Nagy örömmel hallottam az államtitkár asszonynak a nagyon pontos fogalmazását,
amikor nem azt mondta, hogy az Európai Unióval működünk együtt, hanem intézményekkel
működünk együtt. Ugyanis az Európai Unióval nem lehet együttműködni egy tagállamnak, az
intézményekkel viszont lehet, sőt kell. Úgyhogy csak örömmel vettem, hogy nagyon pontos
különbséget tett az Unió és az egyes intézmények között. És egy soros elnök országnak
valóban az intézményekkel, a Bizottsággal, a Tanáccsal, illetve az Európai Parlamenttel kell
együttműködni a siker érdekében. Ez az első megjegyzés, amit szerettem volna tenni.
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A második. Hiszek abban, hogy a sikeres elnökség minden magyar állampolgár érdeke
és minden magyar állampolgár sikere. A politikai palettát nézve sikere a kormánynak és
sikere az ellenzéknek. Mert ha a kormány jól gazdálkodik ezzel a lehetőséggel, és eleget tesz
ennek a felelősségnek, az az ország presztízsét növeli, és a kormány, az ország
érdekérvényesítő-képességét fogja erősíteni. És ha az ellenzék ehhez megfelelő, konstruktív
magatartással hozzá tud járulni, az az ellenzék presztízsét is erősíti. Tehát én ezzel teljes
mértékben egyetértek.

Ehhez azonban szeretnék egy megjegyzést fűzni. Önmagában az, ha egy ellenzéki párt
vagy egy ellenzéki politikus valamit a felkészülésben kritizál, az nem azt jelenti, hogy nem
szeretné a sikert, hogy ő azt szeretné, ha kudarccal végződne az elnökség, mert az nem érdeke
egy normálisan gondolkodó politikai erőnek, akár ellenzékben, akár kormányon van, a kritika
az a kijavítást is segíti és segítheti, és kell is hogy segítse. Nagyon sok példáját láttuk ennek
az elmúlt húsz évben is, és nem először fordul elő, hogy az ellenzék mondjuk az Európai
Parlamentben fogalmaz meg kritikát vagy nemzetközi fórumon, vagy mondjuk a
Kereszténydemokrata Internacionálé kongresszusán fogalmaz meg kritikát. Ez még nem
szükségképpen azt jelenti, hogy azt szeretné, ha a soros elnökség kudarccal végződne, azt
szeretné, ha az minél hibátlanabb módon kerülne teljesítésre.

ELNÖK: Köszönöm. Erről szól a finomhangolás, amiről beszéltem, alelnök úr.
Vejkey képviselő úr; őt követi Szávay képviselő úr.

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt Államtitkár Asszony! Nagyon izgalmas volt a
beszámolója az EU-elnökségre történő felkészülésünkről. Számomra nyilvánvalóvá vált, hogy
a gőz a kerekeken és nem a dudán van. Azonban, mint ahogy elnök úr jelezte, szirénhangok
kezdenek feltűnni. Az lenne a kérdésem, hogy ezen szirénhangok ellensúlyozására milyen
kommunikációt tervezünk. Az szép dolog, hogy megy előre a mozdonyunk, azonban úgy
gondolom, hogy nekünk is hallatnunk kell a hangunkat e vonatkozásban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kérdéseket, véleményeket összegyűjtenénk egy csokorba, államtitkár
asszony.

Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A konstruktív ellenzékiség a
Jobbik számára is fontos, de ez a mi értelmezésünkben nem ezt a szélsőséges szervilizmust
jelenti, amiről itt Kovács képviselő úr tanúbizonyságot tett.

Amit szeretnék elmondani államtitkár asszony mondandójához: nagyon örülök, hogy
ennyire EU-konformak vagyunk, illetve, ahogy ön fogalmazott, a következő félévben majd
mindenben kiszolgáljuk Európát, de én azért örültem volna, ha - Kovács László
megfogalmazásával ellentétben  - arról is hallhattunk volna valamit, ha nemcsak minden
magyar állampolgár, hanem minden magyar ember sikere lenne ez a közös EU-elnökség.

Örültem volna, és ezt bizonyára a tisztelt vendégeink sem vették volna rossz néven, ha
ön legalább egy-két mondatot beszélt volna arról, hogy a magyar nemzeti célok és a magyar
nemzeti érdekek és törekvések szempontjából van-e valami haszna, illetve valami lehetősége
ennek az EU-elnökségnek. Gondolok ez alatt a határon túli magyar közösségek támogatására,
a kicsit határozottabb fellépésre az ellen a politika ellen, ami főleg most Szlovákiában zajlik,
és a kormányváltással sem oldódott meg, illetve a határon túli magyar közösség
autonómiatörekvései támogatásának ügyére. Biztos vagyok benne, hogy a vendégeink nem
vették volna rossz néven, ha a közös európai értékek mellett való kiállás, illetve az uniós
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elkötelezettség mellett a magyar nemzeti szempontok képviseletéről is egy-két mondatot
hallhattunk volna államtitkár asszonytól.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Úgy gondolom, hogy az állampolgársági törvényt követően sok
mindenre lehetőség van. De több kérdésben vannak még nyitott ügyeink, ez természetes
dolog.

Kalmár képviselő úr!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Két témához
szeretnék hozzászólni. az egyik a romaintegráció, a másik pedig az energiapolitika.

Tizenhat éve vagyok benne a magyarországi politikai közéletben és nagyon sok
romatervet, integrációs tervet láttam már, és gyakorlatilag ezeknek az eredménye, ha nem is
semmi, de minimális volt. Úgy látszik, kellett egy ilyen sajnálatos esemény, ami most
Franciaországban történt, hogy ez európai szinten asztalra kerüljön, és végre az Unióban is
meg az Európa Tanács Strasbourgban is tárgyalni fogja a romaintegráció kérdését.

Nekünk van itt egy lehetőségünk azzal, hogy a magyar elnökség idejére ez a probléma
terítéken lesz, és én javaslom államtitkár asszonynak, hogy tényleg ezzel foglalkozzunk
nagyon komolyan, és egy csapatot állítsunk össze erre országon belül is, hiszen nagyon sok
tapasztalat jött össze Magyarországon is, de külföldön is a romákkal kapcsolatosan.

Mindenesetre, ha ezzel nem foglalkozunk megfelelő módon, akkor a gyermekeinkre
egy olyan problémát fogunk hagyni, amely 30-40 év múlva megítélésem szerint
megoldhatatlanná válik, nem csak demográfiai szempontból, de szociális szempontból is,
hiszen nem lesz az a réteg, amelyik meg tudja majd termelni a szociális segélyeket, amelyek
kellenek a társadalom e rétegének.

Ami az energiapolitikát illeti: itt európai szinten figyelembe kell venni - és ne felejtsük
ezt el -, hogy néhány nagy cégnek, multinacionális cégnek a kezében összpontosul az
energiapolitika nagy része. Beszélhetünk mi itt kifejezetten csak nemzeti energiapolitikákról,
de véleményem szerint ilyenek nem léteznek. Nyilvánvaló, egy európai szintű
energiapolitikáról lehet beszélni, hiszen ha a magyar energiaszektort nézzük, itt is többnyire
külföldi multinacionális cégek működnek, ezeknek a központjai nem Magyarországon
vannak. Szóval ezt csak így, európai szinten lehet megoldani, és ne felejtsük ki ezeket a
cégeket sem, amikor ezt az energiapolitikát meghatározzuk.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dorosz képviselő úr!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Köszönjük szépen, államtitkár asszony, a beszámolót.
Én is a romaintegrációs témakörhöz szeretnék hozzászólni. Először is nagyon örülünk,

hogy önök ezt a napirendjükre tűzték, és kiemelt feladatként fogják kezelni, másrészt
sajnáljuk, hogy ez ilyen események után került az EU napirendjére. Egyben pedig szeretnénk
felajánlani a Lehet Más a Politika segítségét, hiszen mi a párt alapítása óta ezt a programunk
egyik sarokpontjaként kezeltük, az országgyűlési programunknak is elég nagy része
kifejezetten erről a problémáról szól, és erre vannak szerintünk nagyon jó megoldási
javaslataink.

A másik kérdésem az lenne, hogy az önök által elküldött, prioritásokat tartalmazó
dokumentumban nem találtunk utalást a Szerbiával való EU-kapcsolatra, ami az elmúlt hetek
eseményei szempontjából, illetve abból a szempontból, hogy ott jelentős magyar kisebbség
található, szerintünk kiemelt ügy kell hogy legyen. Úgyhogy ezzel kapcsolatban a magyar
elnökség mit tervez, milyen lépéseket kíván megtenni?
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Harmadsorban pedig azt szeretném kérdezni, hogy a keleti partnerség keretében
melyek azok az irányok – tudom, hogy még egyeztetés alatt állnak, de körülbelül mik azok az
irányok –, amelyekben ezek a programok meg fognak valósulni, milyen témakörökben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jó sok kérdés vetődött fel.
Mielőtt államtitkár asszonynak megadnám a szót, több olyan kérdés is felvetődött, ami

tulajdonképpen most kezdődött – tehát a legutolsó kérdés, a Szerbiával kapcsolatos ügyek –,
tehát most kezdődtek el azok a tárgyalási folyamatok, amelyekben mi is részesek leszünk a
következő fél évben. A magunk részéről azt a fajta intenzitást tudjuk hozzátenni, hogy holnap
a bizottság elnöksége Szerbiába látogat, illetve ezt a kérdést kiemelten fontosnak tartjuk, és
nemcsak mi, hanem a kormány részéről is fontos találkozók várhatók a következő hetekben,
hónapokban, amelynek természetesen része a vajdasági ügyek kérdése, illetve része lesz a
találkozóknak a vajdasági magyarokkal való találkozás, megbeszélés, tárgyalás is.

Államtitkár asszony!

GYŐRI ENIKŐ, az európai uniós ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár:
Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm a megjegyzéseket is, talán mindegyikre nem is
reagálnék, inkább a kérdésekre koncentrálnék, de én is – és ezt el is mondtam – azt gondolom,
hogy ez nemzeti ügy, és mindenkinek az érdeke, hogy siker legyen a magyar elnökség. Mi így
készülünk, és abban bízunk, hogy mások ezt a munkát segíteni fogják.

A szirénhangokkal olyan nagyon nem szeretnék foglakozni, elnök úr, ezekre nem
nagyon szeretnék kommunikációs stratégiát kidolgozni. Szirénhangok – azért olyan nagyon
komoly illúzióim nincsenek – mindig lesznek, nem szeretjük őket, de mivel a szirénhang
előtti napon Barroso elnök úr azt nyilatkozta, hogy a magyar elnökségtől sok mindent vár, és
rendben halad a felkészülés, a nagykövet úr megerősítette, hadd ne foglalkozzam mindenféle
szirénhangokkal, amelyek nem tudom, milyen motivációkból születnek. Úgy egyébként meg
persze, fel lehet hívni a figyelmünket, hogyha a felkészülésben valami konkrét probléma van,
mindig nyitva áll az ajtónk arra, hogy ezeket a problémákat nekünk jelezzék, és megvitassuk.

Az nagyon izgalmas kérdés, amelyet Szávay képviselő úr felvetett, hogy akkor hol
vannak a magyar nemzeti célok, meg a határon túli magyarok céljai, úgyhogy nagyon
köszönöm, hogy ezt megkérdezte tőlem. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy mi lehet a mi
célunk a határon túli magyarság irányába. Szerintem csak az lehet a célunk, hogy ők békében,
biztonságban és jólétben éljenek úgy, hogy mindeközben megtartják magyar identitásukat –
ha mindent be kell suvasztanom egy mondatba –, aminek része a kultúra, a nyelv, az
iskoláztatáshoz való jog, s a többi.

Nézzük végig, hogy mindaz, amit itt elmondtam, hogy jólét, biztonság és béke, akkor
ez hogyan jön össze azokkal a célokkal, amelyeket elmondtam, mert meggyőződésem, hogy
benne van ezekben a célokban. Az, hogy nem csináltam egy ötödik kategóriát, hogy ezek a
magyar nemzeti célok, amelyek a magyar határon túli kisebbség miatt csinálunk, annak
kimondottan jó oka van. Mert azt gondoljuk, hogy ezek a célok, amelyeket mi
megfogalmaztunk, pontosan a határon túli és határon belüli magyarok jólétét, biztonságát és
békében való élését mozdítják elő. Ha azt mondom, hogy bővítés, hogy Szerbia – és akkor
rögtön erre is reagálok, hogy új fejlemény van tegnap óta: az Általános Ügyek Tanácsa
elhatározta, hogy most már lépni kell a csatlakozási tárgyalások irányába –, ennél sokkal
pozitívabbat nem tudok elképzelni a Szerbiában élő vajdasági magyarság irányába. Ha azt
mondom, hogy kohézió, vagy ha azt mondom, hogy regionális együttműködés, ha azt
mondom, hogy Duna-stratégia, és erről hosszan beszélek, hogy mindegy, hogy az uniós határ
melyik oldalán vannak, akkor máris a Duna mentén élő népek, beleértve az országhatáron
belüli meg az országhatáron kívüli magyarok érdekében és az ő jólétük, biztonságuk
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érdekében való lépést mondom. Ha azt mondom, hogy közép-európai identitás és kulturális
együttműködés, akkor ez megint ezt a témakört gondozza.

Úgyhogy azt hiszem, ez kimondott célunk; nincs olyan nemzeti célunk, ami ne
illeszkedne európai keretekbe, de miért kell nekünk minden témát túlbeszélnünk? Nem
beszélni kell, csinálni. Csinálni kell, mert Európában is akkor van béke, és azért a partnereink
ezt érzik, és ez az előbb emlegetett romahelyzet, amiről én is kicsit óvatosabban csak annyit
mondtam, hogy a probléma az asztalra került, nagyon sajnálom, hogy ilyen szerencsétlen
sorsokon keresztül került az asztalra, de kommunikációs szempontból meg napirendre hozatal
szempontjából a franciák elvégezték helyettünk a munkát. Most már senki nem vitatja, hogy
lépésre van szükség.

Amikor azt mondom, hogy kulturális sokszínűség, és ne csak deklaráljuk a céljainkat,
hanem tegyünk érte, hogy bátorítsuk a civil kezdeményezéseket – nem kell mindig az
országoknak megmozdulni, nem kell minden problémát a kormányok szintjén kezelni –,
hagyni kell, hogy a civilek a saját ügyeikben, a saját érdekükben léphessenek. Az a mi
feladatunk, hogy ezt támogassuk, megteremtsük a kereteket, hogy ők ezt élvezhessék, azokat
a kezdeményezéseket, amelyeket ők találnak ki.

Romaügyben köszönöm, azt gondolom, valóban kemény munka. Nem nagyon van
ötlet, hogy mit lehetne csinálni. Az Európai Unió kicsit sokáig gondolkodott rajta, hogy mi is
legyen, Járóka Lívia képviselő asszony órákig tudná mesélni, hogy hol akadt el az uniós
ügyintézés hálójában, mert ő ezt régóta mondogatja. Mert ő, meg mi itthon tudjuk, hogy ez
nemcsak magyar ügy. Aztán mindig meg kell várni, míg valami robban, mire ebből cselekvés
lesz. Jó lenne, ha ez a hozzáállás az Európai Unióban változna, mi annak érdekében leszünk,
hogy ez így történjen. Egyébként pedig Balog Zoltán államtitkár úr, azt hiszem, igazán hiteles
múltja és hozzáállása alapján van remény arra, ez a magyar stratégia jó kezekben van, és
európai partnerei is folyamatosan konzultálnak vele, hogy akkor mit, hogyan lehetne lépni e
téren. Mondom, teljesen új helyzet van. Tehát a romastratégiáról elkezdtük az egyeztetéseket
július elején, aztán most már egészen más fekvése van a leányzónak, mint mondjuk akkor.

A demográfiát is említették. Ez a miniszterelnöknek is személyesen szívügye, hogy
demográfiával és családpolitikával is tudjunk foglalkozni az elnökség alatt. Ez nem uniós
kompetencia, de lesz egy bizottsági közlemény demográfia témában, amire tudunk alapozni,
és ez megint odavisz minket, hogy nem mindig csak jogalkotásban kell gondolkodni, hanem a
demográfia, hogy hányan élünk ezen a földrészen, nagyon szoros összefüggésben van a
versenyképességgel, úgyhogy mi e témában is tervezünk eszmecseréket a formális, illetve az
informális rendezvényeken. Családpolitikában is azt tervezzük, hogy nézzük meg, milyen
családpolitikai nemzeti politikák váltak be az egyes tagállamokban, és hogyan lehet azt –
esetleg legjobb gyakorlatként – meghonosítani mindenféle uniós jogi közbeavatkozás nélkül.

A keleti partnerség tartalma. Elmondtam a bevezetőmben is, hogy itt most egy közös
gondolkodás folyik. Itt energiával kapcsolatosan, gazdasági együttműködésen, diákcsere-
beutaztatási könnyítésen keresztül több mindenről folyik a gondolkodás, de hadd ne mondjak
most ennél többet, hiszen azért ez egy igen szerteágazó, nehéz kérdés; az uniós
intézményekkel is, az érintett országokkal, no meg a 26-okkal is egyeztetni kell, hogy milyen
konkrétumokat tudunk majd a csúcshoz társítani.

Azt hiszem, ezek voltak a kérdések, köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony, és a harmadik tájékoztatónkat Sárdi
Pétertől, a Külügyi Hivatal vezetőjétől, illetve államtitkár úrtól várnánk.

GYŐRI ENIKŐ, az európai uniós ügyekért felelős külügyminisztériumi államtitkár:
Ne haragudjon, de nekem van egy következő programom… Elmehetek, vagy nagyon
ragaszkodik a jelenlétemhez?
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ELNÖK: Akkor köszönjük szépen, államtitkár asszony, hogy velünk volt, és
tájékoztatott bennünket. Nagykövet úr is jelezte, hogy neki is el kell indulnia.
Mindkettejüknek nagyon köszönöm, hogy itt voltak.

Államtitkár úr következik. (Győri Enikő, Pierre Labouverie és Peter Lescouhier
távozik az ülésről.)

Az Országgyűlés felkészülése a 2011. első félévi magyar EU-elnökségre

Dr. Sárdi Péter tájékoztatója

DR. SÁRDI PÉTER, a Külügyi Hivatal vezetője: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Több alkalommal elhangzott, hogy az EU-felkészülés nemzeti ügy. Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk itt nagyon sokan, hogy ennek a parlamenti keretei
kialakításában részt vehettünk.

Nem most kezdődött nemzeti ügyként a felkészülésünk kereteinek kialakítása, hiszen,
emlékeznek rá, 2002-ben létrejött a EU-nagybizottság, aztán a parlament-kormány
együttműködési törvény, és ennek keretében éppen tegnap tartott miniszterelnök úr zárt
körben egy konzultációs tájékoztatást, amelyik a törvény szerint minden Európai Tanács-ülés
előtt megrendezésre kerül.

Az EU-elnökségünk természetesen elsősorban kormányzati feladat - itt 250
rendezvényről van szó -, a magyar parlament ehhez az EU-elnökséghez ugyanakkor nagyon
fontos hozzájárulást nyújthat. Ha a számokat tekintjük, akkor nyolc együttes bizottsági elnöki
rendezvény Magyarországon és kettő Brüsszelben talán a 250-hez képest kevésnek tűnik, de
ha hozzátesszük, hogy ezen a mintegy tíz rendezvényen körülbelül 1500 európai politikus és
szakember vesz részt, azt hiszem, politikai jelentősége nem vitatható.

Az Országgyűlés az EU-elnökségi felkészülésnek a nemzetközi és a nemzeti kereteit is
kialakította az elmúlt években. A nemzetközi keretet az a házelnöki együttműködés,
nyilatkozat jelentette, amit a trió-ország parlamenti elnökei kötöttek. Belga részről – és
sajnálom, hogy elment nagykövet úr, mert ez egy kis színes – a képviselőházi aláírója Van
Rompuy elnök úr volt, aki akkor a képviselőház elnökeként regnált. Tehát feltételezzük, hogy
van egyfajta érzelmi kötődése is a parlamenti dimenzióhoz. Ennek keretében ez év őszén
kerül sor a harmadik házelnöki trió-találkozóra, valamikor novemberben, amikor is áttekintik
a házelnökök az adott országok felkészülését, különös tekintettel a parlamenti
vonatkozásokra.

Ebben a folyamatban kialakítottunk egy hivatali együttműködési hálót is, amelyben az
Országgyűlés részéről összeállítottunk egy olyan kézikönyvet, amely az európai uniós
országok parlamentjeinek a felkészülési tapasztalatait adja közre angolul, franciául és
magyarul. Ezt, büszkeséggel mondhatom, a partnereink nagy örömmel fogadták és forgatják.
Ez azt is jelenti, hogy például lengyel kollégák - mind politikai kollégái a képviselőknek,
mind a hivatali kollégáink - az elkövetkezendőkben meglátogatnak bennünket, és a
felkészülési tapasztalataink iránt fognak érdeklődni.

Az Országgyűlés belső felkészülése mind politikai, mind hivatali szinten ugyanilyen
gondossággal zajlott, hiszen – elnök úr is utalt rá – 2008-ban az EU-nagykövetek
részvételével, jelenlétében a parlamenti pártok aláírták azt az együttműködési megállapodást,
amely létrehozta az EU-elnökségi munkacsoportot. Ez megújult, a választások után a második
ülését tartotta a héten. Tizenöt ülés zajlott le ennek a keretében, és mindegyik konszenzussal
zárult. Ez azért fontos, mert kormányzati ciklusokon átívelő módon biztosította azt, hogy
néhány alapkérdésben konszenzuális megállapodás szülessen a parlamenti pártok között, és
nem utolsó sorban mutatta az Európai Unió számára is azt, hogy Magyarország, a magyar
politika komolyan veszi az elnökségi felkészülést és nem a belpolitika oltárán kívánja a sikert
feláldozni.
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Ebben az EU-elnökségi munkacsoportban olyan témák kerültek napirendre, mint
például a prioritások kérdése vagy a személyügyi kérdések, az elnökségi arculat. Ezek
konszenzuális kérdésként, és konzultációs jogkörrel, ha szabad így fogalmazni, a költségvetés
ügyei, a kommunikációs kérdések és a kulturális programok. De ebben az esetben is sikerült
konszenzusos megállapodást találni, és a kormány együttműködik a parlamenti pártokkal
ezekben a kérdésekben.

A munkacsoport eredménye többek között: itt elhangzott a vízstratégia, a
regionalizmus vagy a kultúrák együttélése, a hagyományos kultúrák témaköre. Ezek mind a
prioritások közé bekerültek.

Az EU-elnökségre való felkészülés parlamenti konkrétumai. Az előkészületek
természetesen politikai szinten és hivatali szinten zajlanak, azonban ebben a félévben már
olyan konkrét európai parlamenti megjelenésekre kerül sor itt a magyar Országgyűlésben,
amelyik azt szolgálja, hogy tájékozódjon az Európai Parlament a felkészülés állásáról, és
találkozzék a partnerbizottsággal. Az előkészítő anyaghoz képest újabb öt európai parlamenti
bizottság jelentkezett be. Tehát október, november és december elején tizenegy európai
parlamenti bizottság tiszteli meg a Házat és természetesen a magyar kormányt.

Emellett vállalkoztunk arra - és itt visszatérek a nemzeti jelleg hangsúlyozására -,
hogy egy nemzetközi konferenciát szervez a parlament "A hagyományos kultúrák együttélése
Európában" témakörében, amely azt gondolom, egyértelmű magyar érdek egy ilyen
konferencia megrendezése.

Emellett tervezünk a szlovénokkal együtt egy kisebbségek gazdasági hátteréről szóló
kis konferenciát. Ez természetesen két félen múlik, de a kezdeményezést megtettük.

A jövő évet illetően pedig: Schmitt házelnök úr partnereit tájékoztatta a Házbizottság
döntését követően, hogy nyolc közös együttes bizottsági elnöki ülésre kerül sor jövőre. Ez
kiegészül egy vagy két brüsszeli rendezvénnyel. Erre is megtette házelnök úr a javaslatát. „Az
európai identitás keresése” címmel lenne Brüsszelben egy nagy konferencia, emellett
energiakérdésekről pedig egy együttes bizottsági ülés szintén Brüsszelben.

A hivatali része a felkészülésnek, azt gondolom, rendben folyik, egyrészt az
Országgyűlés Hivatalán belül, másrészt pedig szoros együttműködésben az illetékes
minisztériumokkal. Itt elsősorban a Külügyminisztériummal van egy nagyon szoros,
rendszeres, folyamatos egyeztetés tartalmi kérdésekben, prioritások kérdésében. A másik
pedig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, ott pedig a kommunikációs és a
prezentációs kérdésekben van együttműködés. Ennek egyik nagyon konkrét példája: a magyar
házelnök kiírt egy nemzetközi, európai uniós fotópályázatot, „Együttélés a Kárpát-
medencében” címmel. Ez egy nemzetközi fotópályázat, és a Kárpát-medencében együtt élő

nemzetiségek kultúráját van hivatva bemutatni határon kívüli, Kárpát-medencei méretekben
és határon belül. Ez a terveink szerint jövő márciustól augusztusig a Kossuth téren egy
nagyon jól megtervezett formában, szó szerint éjjel-nappal látható lesz. A kulturális témák
közül kiemelkedik még esetlegesen a Parlament fényfestése, amely nagyon látványos, és a
magyar publikumnak szóló projekt lehet, illetve az egyes bizottságoknál – és itt a genius loci
alapján a külügyi bizottságot szeretném különösen kiemelni – olyan magyar
kultúrprogramoknak az egyes bizottsági elnöki ülésekhez való igazítását és beajánlását
tervezzük, amely megmutat egyfajta magyar specialitást, és ad egy kulturális és nem titkoltan
gasztronómiai programot is az idelátogatóknak.

Köszönöm szépen.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A kérdések következnek. (Jelzésre:)
Braun Márton képviselő úr!
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DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hadd
egészítsem ki a napirendi pontot azzal az információval, hogy az Európa Tanács mellé
delegált delegációnk tegnap tartott egy megbeszélést, és szeretnénk a következő ülésszakokat
a magyar elnökség támogatására használni, így szeretnénk a szlovák partnerdelegációt
meghívni most októberben a nagykövetségre, illetőleg azt tervezzük, hogy januárban a
frakcióvezetők és a Tanács csúcsvezetőin kívül a horvát delegációt látnánk vendégül. Ezt csak
információképpen mondtam.

Kérdésem lenne viszont államtitkár úrhoz, hogy ezek a programok, amelyek itt
megjelentek, nyilvánvalóan költséggel járnak. Mert ha jön egy európai parlamenti bizottság
azért azokat is illik vendégül látni, tehát legalább egy vacsorát vagy valami kulturális
rendezvényt szervezni nekik. Sőt nemhogy illik, hanem kell is, hiszen szerintem az nagyon
nagy gond, ha ez nem történik meg. Vagy egy kis ajándéktárgy vagy ilyesmi, mindegyikünk
járt már külföldön, ilyen szituációban. Ez szerepelni fog a költségvetésben? Azt hiszem,
leginkább ebben tudunk segíteni, tehát a költségvetési vitánál, hogy ezek azért legyenek
benne, ne legyenek itt ilyen gondok, mert az nagyon-nagyon káros lenne, azt hiszem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Vannak elképzelések, csak hogy
megelőlegezzem a kérdésére a választ.

Az én kérdésemet is gyorsan beilleszteném ide, hogy mekkora mozgásterünk lesz a
programok szervezésében. Tehát látható-e, és igyekszünk-e minél több pénzügyi forrást is
szerezni ehhez, hiszen lesznek feladataink? Erről már zajlott egy bizottsági elnöki találkozó,
aminek az a lényege, hogy a bizottsági elnökök is megismerjék azt a munkaprogramot,
amelyben szeretnénk, ha mindannyian részt vennének az érintett szakterületeken.

Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen az államtitkár úr beszámolóját.
Nyilván tudva azt, hogy ez lényegében is más volt, mint az előző, de örülök neki, hogy
minőségében is kicsit más jellegű beszámolót hallhattunk.

Egy dologra szeretnék rákérdezni, ami konkrétan érdekel. Nagy örömmel hallottam
ezt a kisebbségi konferenciát, amiről beszélt, amit a szlovénokkal együtt fogunk ezek szerint
szervezni, ami azért is jó, mert a környező országok közül Szlovénia kezeli a legkorrektebben
ezt az egész kisebbségi kérdést, és biztosítja a legszélesebb körű jogokat a területén lakó
kisebbségek számára, értve ez alatt a teljes nyelvhasználatot, illetve a parlamenti képviseletet.
Tehát mindenképpen jó választásnak tartom.

Ha megengedi, államtitkár úr, annyit kérnék, hogy ha még egy-két mondatot bővebben
hallhatnánk arról, hogy ez a konferencia mégis hogyan, miről, milyen keretek között, milyen
céllal lesz, ez kifejezetten érdekelne, és tényleg, még egyszer nagyon üdvözlöm.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagy Gábor Tamás alelnök úr!

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én is köszönöm szépen
a tájékoztatót államtitkár úrnak, és azt hiszem, hogy mindannyian – ahogy itt már korábban
Győri Enikőtől hallhattuk – szívesen részt veszünk, és segítjük ezeket a terveket.
Országgyűlési képviselőként nekünk is nagyon fontos, hogy sikeres és eredményes legyen ez
az elnökségi periódus.

Egy dolog azonban itt megütötte a fülem, amiről nem hallottam, és szívesen hallanék
valami részletet még róla. Említette államtitkár úr a Parlament fényfestését. Nekem régi
vesszőparipám, hogy ezt az épületet sokkal szebben kellene megvilágítani, mint ahogyan most



- 23 -

van. A Parlament látványa, az egész díszkivilágításban szegényes, mondhatnám azt is, hogy
olyanfajta sötétséget jelképez, amely nem méltó az ország Házához. Egy nagy sötét tömb,
aminek a kupoláját megvilágítják, de egyébként messze nem adja vissza ennek az épületnek
az elhelyezkedését, szépségét. Budáról, a várból – hogy kicsit hazabeszéljek (Derültség.) –
nem rajzolódik ki ennek az épületnek az a grandiózussága, pedig szerintem – részben azért is,
mert itt rendezvények lesznek, és sok látogatás, sok tudósítás lesz erről az országról – ez
elengedhetetlen lenne. Azzal tisztában vagyok, hogy ez nagyon nagy munka, és részben az
állványzatok miatt ezt nem is lehet teljes körűen megcsinálni, ezzel együtt az, hogy ezzel
idestova két évtizede senki nem foglalkozik, azért elég elgondolkodtató. Szerintem egy ország
nem lehet olyan szegény, hogy az ország Házára ne fordítson nagyobb figyelmet. Nem tudom,
mi ez a fényfestés, de ha egy kis esély van arra, hogy a soros elnökség kapcsán esetleg erre
valamit figyelmet szánnának, annak nagyon örülnék.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen az együttműködés jegyében, akkor az I. és az V. kerület
együttműködik nagyon fontos kérdésekben, ez példaértékű – gondolom.

Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Potápi képviselő úr!

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen.
Államtitkár úr, nagyon örülök annak, hogy ön nem foglalkozott a szirénhangokkal,

amit Vejkey Imre képviselőtársam is említett, illetve ő vetette fel – ez minimum képzavar,
azért a szirénhang egy csábos, hívogató hang –, és örülök annak, hogy kiemelte a nemzeti
kisebbségek bemutatását, illetve a határon túli magyarság ügyét. Úgy gondolom, hogy a
magyar elnökség legfontosabb feladata közvetve és közvetlenül is az, hogy a határon túli
magyarok helyzetét bemutassa, illetve az európai politikába beemelje, és tudatosítsa az
európai döntéshozókkal.

A fényfestés nekem is nagyon tetszik egyébként, de nem lehetne előtte mondjuk
megoldani a parkolás kérdését itt a Parlamentnél? (Derültség, közbeszólások.)

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Amennyiben nincs több kérdés, még egy rövid
megjegyzést engedjen meg nekem, államtitkár úr.

Egy apró kis megjegyzés, hogy azért a következő időszakban a program tervezése
azért nem lesz könnyű feladat technikailag sem. Már egy kicsi csapdába bele is csúsztunk, így
december 6-ával kapcsolatban az európai uniós delegáció vezetői itt egy kis konferenciát,
értekezletet tartanak, és ott szerencsétlen módon már az én részvételi időpontom is meg van
határozva anélkül, hogy tudtam volna róla, különösen egy olyan napszakban, amikor például
szavazások lesznek. Tehát ez odafigyelést igénylő dolog, és tudom, hogy ezekben a Külügyi
Hivatalra nagyon nagy teher fog hárulni. Kérem, hogy mindenben igyekezzünk egyeztetni,
egyrészt a bizottságokkal, a külügyi bizottsággal, az európai uniós ügyek bizottságával, hogy
pontosan, flottul menjenek a dolgok. Azt látom, hogy ez a munka elindult, csak tényleg az
apró részletekben ott vannak azok a problémák, amelyek esetleg gondot jelenthetnek.

Ehhez kérem államtitkár úr együttműködését, és természetes módon felajánlom a
magam, illetve talán a bizottság nevében is mondhatom, a bizottságunk együttműködését az
ön csapatával.

Ezek lennének a rövid kérdések, államtitkár úr.

DR. SÁRDI PÉTER, a Külügyi Hivatal vezetője: Köszönöm szépen, elnök úr, és
köszönöm szépen a segítő kezet és ezeket a szándékokat, amelyek a költségvetéstől kezdve a
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programtervezésig, illetve a tartalmi kérdésekig terjedtek, ha szabad ilyen kicsit képzavaros
megfogalmazást használnom.

A költségvetés. Erre van egy konkrét terv, amit a Külügyminisztériumba eljuttattunk,
és szeptember 15-én, azaz holnap kell benyújtani a Külügyminisztériumnak a
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, és ott lesz a tárgyalás az egész EU-költségvetésről. Azt
szeretném mondani, hogy szerények vagyunk, ez azt jelenti, hogy a magyar parlamenti
lebonyolításra a jövő év első felét illetően 2 százalékot igényeltünk az összköltségvetésből. Ez
300 millió forintot jelent egészen pontosan, 302 millió forintot. Ebben nagyon megköszönjük
majd az önök segítségét, ha odakerül, hogy itt valamiféle politikai intervencióra lenne szükség
a parlament részéről. Nagyon remélem, hogy erre nem lesz szükség, mert a kormány
fogadókész, a Külügyminisztérium legalábbis fogadókész volt erre a csomagra. Reméljük,
hogy Matolcsy úrék is fogadókészek lesznek erre.

A kisebbségi konferencia kérdése. A hangsúlyt nem is erre tennénk, mert nem
véletlenül mondtam, ez két félen múlik. Egy elnöki levél született ebben a kérdésben. Göncz
László, aki a magyar kisebbség képviselője a szlovén parlamentben és az ottani kisebbségi
bizottság elnöke, ezt a kérdést felkarolta, sőt ő javasolta. Ez kimondottan a kisebbségi
identitás megőrzésének a gazdasági vetületeivel foglalkozik. Nagyon sok általános
kisebbségvédelmi és identitásvédelmi konferencia van Európában, azonban az, hogy ennek a
gazdasági alapjait hogyan lehet megteremteni akár Szlovéniában, akár Magyarországon - de
itt több meghívott van, mert Katalóniától kezdve a dániai német kisebbség vezetőjéig, szóval
elég széles a kép, akiket meg kívánunk hívni közösen. Amennyiben a szlovén fél - ugye, most
nyár volt - valamilyen ok miatt ebben nem lenne partner, akkor tervezzük azt, hogy az
elnökség alatt vagy az elnökséget követően, hiszen ez aktuális téma, ezt a konferenciát
Magyarországon megcsináljuk, ilyen nagyon széles körű részvétellel. Ez egy negyven fős,
inkább workshopnak mondanám, de egy fontos eleme a kisebbségi létnek vagy az
identitásmegőrzésnek.

Amire a hangsúlyt szeretnénk helyezni, az itt november végén egy négy panelből álló,
az európai kultúrák, az örökölt hagyományok, beleértve az építészeti hagyományoktól kezdve
a vallásig egynapos konferencia, ha szabad így mondanom, nagyon ütős konferencia, ami egy
picit felvezetné az EU-elnökségüknek ezt a szeletét, anélkül, hogy irritálná az Európai Unió
bizonyos köreit vagy a szomszédok bizonyos, Brüsszelben lobbierővel bíró köreit, hiszen erre
nem lehet azt mondani, hogy ez egy Európa-ellenes konferencia, sőt pont az ellenkezője. Erre
szeretnénk megnyerni egy vagy két EU-biztost is, többek között a nyelvi sokszínűséggel
foglalkozó Vasziliu asszonyt, akinek vannak családi kötődései ide. Ez van most a mi
gondolkodásunk homlokterében. A másik pedig, ha nem most, akkor jövőre megvalósítható.

A fényfestés kérdése. A kormány nagyon figyel arra és figyelt arra, hogy sem az
önkormányzatok, sem a minisztériumok az EU-elnökség kapcsán akut, régi problémáikat ne
próbálják ebbe a viszonylag szűk EU-költségvetésbe betuszkolni. Ez egy kimondott cél is
volt. (Dr. Nagy Gábor Tamás jelzésére:) Lehet hogy félreértettem, bocsánat, képviselő úr!

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: De ez nem
önkormányzati probléma szerintem.

DR. SÁRDI PÉTER, a Külügyi Hivatal vezetője: Igen, világos. Nem a kormány
védelmében, de hogy tiszták legyenek ezek a vonalak, ezért szerettem volna ezt kiemelni.

A fényfestés benne van a költségvetésünkben egy viszonylag szerény összegből. Ne
lepődjenek meg, ez a szerény összeg 30 millió forint, de hozzáértő emberek azt mondják,
hogy ez a projekt olyan 80 millió forint környéki projekt lenne. Ezért ezt csak és kimondottan
a kormánnyal való együttműködésben tudjuk megcsinálni.
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Említettem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal való együttműködést.
Minden hétfőn van egy kulturális együttes fórum a minisztériummal, a többi minisztérium
bevonásával. Van egy kis ellenállás, de van egy elég nagy támogatottság is, hogy
megvalósuljon egyáltalán ez a projekt. Ez egy nagyon látványos projekt, és hozzátartozik,
hogy a magyar emberek meg az ide látogató külföldiek is nagy élményt kapjanak. Mi a
magyar elnökség? – mert hát egyébként ezek az élmények maradnak meg.

Tehát ebben kérnénk szépen majd a támogatást, ha odakerül az ügy, egyfajta politikai
támogatást, hogy megvalósuljon.

Köszönöm szépen Potápi képviselő úrnak. Valóban, figyelni kell egyrészt az adódó
lehetőségek maximális kihasználására, ami alatt értem elsősorban, hogy politikai szinten a
lisszaboni szerződésben első alkalommal került EU acquis szintjére az egész kisebbségi
kérdéskör. Tehát az a véleményem, hogy bővíteni kell azokat a kereteket, amelyeket esetleg
mások szűkíteni szeretnének, és ebben az összefüggésben ezek a kiegészítő rendezvényei a
parlamentnek, azt hiszem, hasznosak lehetnek.

Ami pedig a programtervezést illeti, elnök úr: van egy olyan programcsomag, amely a
mi kezünkben van, ez a jövő évi bizottsági elnöki találkozók időzítése és témája, hogy az
adott bizottsági elnök kezében van az, hogy milyen témákkal bővíti az EU-agendát. Erről
megindultak az egyeztetések az adott bizottsági elnökökkel külön-külön és az érintett
bizottsági elnökökkel együttesen is.

A másik része a dolognak, amire az elnök úr utalt, és amit én említettem, hogy itt
tizenegy európai parlamenti bizottság jelentkezett be, emellett lesz az EU elnöki
konferenciája, amely az EP elnökségét és frakcióvezetőket érinti, akik kormánymeghívásra
jönnek. Mind a bizottságok esetében, mind az elnöki csoport esetében az Európai Parlament
megad egy időintervallumot, hogy mikor tudnának Magyarországra jönni, és azon belül lehet
az egyes találkozókkal esetleg sakkozni, de ezek nagyon-nagyon fix dolgok, ebbe kevés
beleszólásunk van. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az Európai Parlament tárgyalja az EU
Bizottság összetételét, hogy vagy elutasítja, vagy elfogadja. Tehát itt olyan sok játékterünk
nincs. Mindenesetre természetesen erre figyelni fogunk.

Azt hiszem, hogy minden kérdésre megválaszoltam. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Kőszegi Zoltán: Egy megjegyzésem
lenne!) Kőszegi képviselő úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért kértem volna szót, mert nem
államtitkár úr által elmondottakhoz szeretnék szólni, de én is köszönöm szépen a tájékoztatót.
Szeretném mindannyiunk figyelmét felhívni egy fontos dologra, erre a kihívásra, ami előtt
állunk, érdemes lenne a keresztény testvériség jegyében felkészülnünk, ugyanis nagyon sok
olyan téma lesz, amit mi felvetünk és elindítunk, azonban a lengyel elnökség alatt fog révbe
érni minden bizonnyal, és ha nemzeti érdekeinket is érvényesíteni akarjuk, akkor szerintem
nem a rossz emlékű internacionalizmus, hanem inkább a keresztény testvériség jegyében
kellene ezeket megközelíteni, és talán a lengyeleket is jobban oda tudnánk állítani a nemzeti
érdekeink mellé, ami mondjuk az európai magyarság érdekeit illeti. Ketten együtt már elég
erősek lehetünk abban, és meg kellene találni azt a mezsgyét, azt a pallót, amin együtt
haladhatnánk, és a közös érdekeinket meg tudnánk fogalmazni. Erre szeretném még felhívni a
figyelmet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Amennyiben nincs további kérdés, nagy tisztelettel megköszönöm a hivatalvezető

úrnak, hogy velünk volt, és tájékoztatta a bizottságunkat a mi feladatainkról – tehát
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alapvetően tájékoztattuk magunkat arról, hogy hogyan is készüljünk a következő időszakra.
De természetesen fontos kiemelnünk azt, hogy ebben a munkában a külügyi és az európai
ügyek bizottsága mellett több bizottságnak is nagyon fontos szerepe lesz, hiszen több prioritás
szerepel. Azért fontos, hogy a bizottsági elnökök is együttműködjenek, hiszen sokszínű a
paletta, szerintem minden politikai párttól vannak bizottsági elnökök, akiknek fontos feladata
lesz, hogy a parlamenten keresztül más nemzeti parlamenteknek hasonló bizottsági elnökeit
fogadják, illetve találkozzanak konferencia, értekezlet formájában. Bízom abban, hogy ez a
közös munka mindenki számára sikeres lesz, és eddig azt tapasztaltam, hogy ehhez a
munkához mindenki a tudása legjavát fogja hozzátenni.

Köszönöm szépen, hogy velünk volt, államtitkár úr.
Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, de úgy látom, hogy szükség van egy rövid

technikai szünetre. A 4. pontunk szavazás lesz, tehát kérem képviselőtársaimat, hogy
maradjanak még velünk. (Dr. Sárdi Péter és munkatársai elhagyják az üléstermet.)

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Indítványoznék néhány perces szünetet.

ELNÖK: Mivel elhangzott a javaslat, én is élnék ezzel a lehetőséggel bizonyos
okoknál fogva, ezért – ha megengedik – ötperces technikai szünet, utána folytatjuk a
munkánkat. (Rövid szünet.)

ELNÖK: Folytassuk a munkánkat. Tájékoztatom a bizottságot, illetve a jegyzőkönyv
kedvéért is, hogy – nézve a listámat – jómagam helyettesítem Tilki Attila képviselő urat,
Nagy Gábor Tamás alelnök úr Mihalovics Pétert, Gruber képviselő úr Horváth Jánost,
Kőszegi Zoltán Vargha Tamás képviselő urat, Pintér László képviselő úr Csenger-Zalán
Zsoltot, Szabó Vilmos képviselő úr Harangozó Gábort helyettesíti, és Szávay képviselő úr
pedig Zagyva képviselő urat.

Az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a
külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság
bemutatásáról szóló H/638. számú országgyűlési határozati javaslat

A 4. napirendi pontunk az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a
magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló
H/638. számú határozati javaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása
szerepel. Ehhez a napirendi ponthoz köszöntöm Varga Zoltán főosztályvezető urat, a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumból.

Az előterjesztő tájékoztatott arról, illetve meg is kért arra, hogy az ő nevükben az ő
hozzáállásukat a módosító javaslatokhoz a bizottság előtt elmondjam. A kapcsolódó módosító
javaslatokat tekintve összesen 8 kapcsolódó módosító javaslat érkezett, ezeknek a számát
fogom mondani, és kérem majd minden egyes módosító javaslatnál a kormány álláspontját, és
ezt követően a bizottságunk szavaz a módosító javaslatokról.

Az első módosító javaslatunk a 638/32. számú módosító javaslat, Karácsony Gergely
képviselő úr javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem ért egyet.

ELNÖK: Nem támogatja. Az előterjesztő tájékoztatott, hogy ők sem értenek egyet a
módosító javaslattal.
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Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a javaslatot? (Szávay István: szabad
hozzászólni az egyes pontokhoz?) Elnézést, kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e
valakinek hozzáfűznivalója a módosító javaslathoz. (Jelzésre:) Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.
Annyit engedjen meg, elnök úr, bár erre külön nem hívta fel a figyelmet, hogy lenne rá

lehetőség, de mégis, ha egy-két mondatot általánosságban szabadna ehhez a kérdéshez a
Jobbik részéről megjegyezni.

Szó volt már itt a mai napon az ellenzéki konstruktivitás fontosságáról és
szükségességéről, ehhez szeretném hozzátenni, hogy néha azért ez a másik oldalról is
működhetne, tehát adott esetben a kormányoldal is lehet konstruktív az ellenzék irányába. Ezt
viszonylag kevésszer tapasztaljuk a tisztelt kormánypárti képviselők részéről, bár ennek üdítő
kivétele volt egyébként az ehhez a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványaink
tárgyalása, amikor egy-két támogató szavazatot mégiscsak kaptunk az önök soraiból.

Amit ehhez hozzá szeretnék tenni az az – és most nem akarom még egyszer
elmondani, sokszor elmondtam –, hogy nekünk ez a javaslatunk már megvolt jóval korábban,
mint ahogy ez benyújtásra került. Úgyhogy alapvetően örülünk ennek és támogatjuk, és
támogatni fogjuk majd ezt egy-két megkötéssel a parlamenti szavazás során is. Pusztán arra
szeretném felhívni a tisztelt figyelmüket, és ezzel kicsit előreszaladva megindokolni az
álláspontunkat egy-két módosító javaslat kapcsán, amit már az imént is elmondtam. Ez a
bizottság, a külügyi bizottság – ismerve sok más bizottság munkáját – azt hiszem, sokkal
konstruktívabb, kellemesebb és nyugodtabb légkörben működik, mint ahogy egy-két más
bizottság végzi a munkáját. Bizonyára ez köszönhető annak a kölcsönös konstruktivitásra való
törekvésnek, ami talán nálunk kicsit jobban megvan, mint más bizottságoknál. A
továbbiakban is szeretném a tisztelt kormánypárti képviselőtársaimat erre biztatni, akár erről a
javaslatról beszélünk, akár a későbbiekben másról, amit fogunk tárgyalni.

A konkrét módosító javaslattal pedig mi sem értünk egyet, kicsit az az érzésem, és ezt
tegnap az MSZP képviselőinek is elmondtam, hogy talán az LMP nem biztos, hogy pontosan
megértette, miről szól ez a törvényjavaslat. Lehet fontos ez a módosítás, amit Karácsony
képviselőtársam benyújtott, de azt hiszem, nem ehhez a javaslathoz tartozik, úgyhogy ezt
most nem tudjuk támogatni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, ezzel meg is nyitottuk a vitát a módosító javaslatokkal
kapcsolatban. (Jelzésre:) Dorosz képviselő úr!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Ha már megszólítottak, akkor Karácsony Gergely és
az LMP-frakció nevében is szeretném elmondani, hogy köszönjük szépen az aggodalmat, de
megértettük a törvényjavaslat célját, és indokait, és azzal természetesen egyet is értünk, ahogy
ezt már többször is elmondtuk a vitában. Ezzel a kiegészítés azt szeretné célozni, hogy úgy
gondoljuk, egy ilyen közösségben, a Kárpát-medencében, ahol ennyire szorosak a történelmi,
illetve kulturális hagyományok, igenis fontos az, hogy egymás történelmét, hagyományait, a
nyelvét valamilyen szinten megismerjük, és szerintünk ez az az út, amivel előre lehet lépni,
amellett, amit tartalmaz a törvényjavaslat alapja, amit – hangsúlyozom még egyszer –
támogatni fogunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kalmár képviselő úr is jelentkezett, illetve Nagy
Gábor Tamás alelnök úr is.
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KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr.
Karácsony Gergely képviselőtársunk, aki ezt a javaslatot beterjesztette, bizonyára nem

tudja, hogyan folyik a történelemoktatás a környező országokban. Szóval az, hogy egy erdélyi
diák ne tanulná a román történelmet, ilyen nincs. Elsősorban, az a helyzet, hogy túlsúlyosan
tanulják azoknak az országoknak, a környező országoknak a történelmét, és kevésbé a
magyart. Sőt, hivatalosan majdnem hogy egyáltalán. Ezért aztán nem igazán értem ezt a
javaslatot, hiszen nincs értelme.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, a véleményét.
Nagy Gábor Tamás alelnök úr!

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök
úr.

Csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy ezt sokszor elmondják jobbikos
képviselőtársaink, hogy ez a javaslat már korábban megfogalmazódott, mielőtt most az
Országgyűlés elé a képviselők benyújtották. Szeretném egyszer világossá tenni azt, hogy
számos helyen ezek már nemcsak javaslat formájában működtek. A budai önkormányzatok
között, a XII. kerület és az I. kerület is rendszeresen tart fenn, és iskolafenntartóként biztosítja
és támogatja az ilyen típusú iskolai látogatásokat, cserekapcsolatokat.

Tehát vannak helyzetek, amelyekről nemcsak beszélni kell, hanem már tenni kell a
gyakorlatban, erre már számos jó példa van, és a megfogalmazók szándéka éppen az volt,
hogy az eddig elszórtan meglévő jó kapcsolatokat emeljük, ha úgy tetszik, hivatalos
kapcsolattartási formává, amihez nagyon jó évfordulós alkalom nyílott a nemzeti
összetartozás napjával, illetve a trianoni békediktátum 90. évfordulójával kapcsolatban. Ezt
azért fontos hangsúlyozni, hogy ne lépjünk mindig ebbe a vitába, hogy most ki volt itt az első
és ki volt a következő. Az lenne a fontos, és ezzel egyébként maximálisan egyetértek, hogy a
lehető legszélesebb körű konszenzus övezze ezt az elgondolást, ami egy országgyűlési
határozati javaslat lesz, és ha lehet, akkor a magyar iskolai oktatási programba építsük be.

Én is egyetértek azzal, hogy mielőtt a szomszéd népek történelmének árnyalt
megismerését célozzuk, először fontosabb talán, hogy a magyarság útját, történelmét ismerjék
meg a diákok, ugyanis ebben sajnálatos módon ma nagyon nagy hiányosságok vannak. De
úgy gondolom, a javaslattevők ennél a javaslatnál nem a szomszéd országokbeli diákokra
gondoltak, hanem a magyarországiakra. Tehát van értelme ennek a javaslatnak, ezt tudomásul
veszem, és értem azt is, hogy mielőbb ez megtörténjen, azt megelőzően azonban az iskolai
program célja az, hogy a magyarországi és a határon túli magyar közösségek között építsük
fel erősebben ezeket a szálakat, hogy ne legyen olyan diák Magyarországon, aki legalább az
iskolai tanulmányi alatt egyszer nem tett látogatást határon túli magyar közösségeknél.

Ezért én sem támogatom ennek a módosító javaslatnak most a beépítését, de a
szándékával egyetértek.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.
Amennyiben nincs más észrevétel, vélemény, kérdés, kérdezem a tisztelt bizottságot,

ki támogatja a 638/32. számú módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem, a bizottság nem támogatja.

A 2. pontba a 638/30. számú módosító javaslat következik, az oktatási bizottság
javaslata. Kérdezem a kormányt.

VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Egyetértünk.

ELNÖK: Szávay képviselő úr!
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.
Nagy a kísértés, de nem kívánok végül reagálni Nagy Gábor képviselőtársam által

elmondottakra, mert valóban, ezt a vitát – azt hiszem, jeleztem – nem kívánom újranyitni,
hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Ugyanakkor ennél a pontnál azonban meg kell
valamit jegyezzek a dolog történetiségét tekintve, és nagyon jó, hogy ez tegnap már szóba
került a parlamentben, mert Pokorni képviselő úr kicsit saját magának is ellentmondva
indokolta ennek a módosító javaslatnak a helyességét.

A következő történt. A tisztelt bizottság a múltkori ülésén leszavazta azt a módosító
javaslatunkat, amit Dúró Dóra képviselőtársammal tettünk, annak a módosító javaslatnak
gyakorlatilag ugyanaz volt a lényege, mint ennek a módosító javaslatnak, hogy az
osztálykirándulások támogatása terjedjen ki a határon túlról hozzánk érkező magyar diákokra
is. A mi eredeti módosító javaslatunk ezt célozta, jól körül is határoltuk azt, hogy kikre
gondolunk. Pokorni képviselő úr tegnap arról beszélt a parlamentben, hogy nem lehet ezt
ilyen egzaktan megfogalmazni, hogy most kik a magyar diákok meg kik a nem magyar
diákok, illetve hogy mégis ezt valahogy körül kellene határolni, hiszen a javaslatnak az a célja
elsősorban, hogy a magyar diákok látogassanak ide hozzánk. Persze fontos az, hogy román
meg szerb meg szlovák diákok is eljöhessenek Magyarországra, de azt talán nem kellene
föltétlenül a magyar államnak támogatnia.

Azért vagyunk nehéz helyzetben, mert most egy olyan javaslattal, olyan módosítással
van dolgunk a 2. pontban, aminek a lényegével egyetértünk, ugyanakkor azért fogunk ez
ügyben tartózkodni, mert úgy gondolom – és itt szeretnék visszautalni az előbb mondott
kormánypárti konstruktivitásra –, nagyon jól végiggondolva nem érzem, hogy ez a módosító
javaslat jobb lenne, mint amit mi eredetileg benyújtottunk. Úgy gondolom, ez elég tág
kereteket szab, ugyanis úgy fogalmaz, hogy a cserekapcsolatok keretében minél több külhoni
magyar diák eljuthasson hozzánk. Úgy gondolom, azért ez viszonylag nehezen
körülhatárolható – úgy számbeli, mint egyéb szempontból megfogható – kategória. A mi
javaslatunk egészen egzaktan arról szólt, hogy a határon túli magyar tannyelvű középiskolák,
vagy részben magyar tannyelvű iskolák magyar osztályainak a diákjai látogathassanak
hozzánk. Volt ebben egy olyan szándék is nálunk, hogy talán ezzel is egy picike – nagyon kis,
de talán egy pici – ösztönzést tudunk nyújtani arra, hogy a magyar iskolákba vagy magyar
osztályokba több gyerek iratkozzon be, tudván azt, hogy ott van egy ilyen lehetőség. Nyilván
nem ez lesz sok szülő számára a mérvadó vagy döntő, de úgy gondoltuk, ezzel egy picit ehhez
hozzá tudnánk járulni.

Önök ezt a javaslatot a múltkori bizottsági ülésen leszavazták, majd pedig most
találkozunk egy ezzel gyakorlatilag tökéletesen megegyező szellemiségű, de
meggyőződésem, hogy annál lényegesen pontatlanabbul fogalmazó javaslattal. Erről
beszéltem a kormánypárti konstruktivitás szempontjából az előbb. Úgyhogy elvileg egyet
tudunk érteni vele, de ezért, illetve az eljárás miatt fogunk ennél a kérdésnél tartózkodni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr.
Dorosz képviselő úr!

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Először is örülünk annak, hogy az eredetileg az LMP
által benyújtott módosító javaslatokat nyelte le a Fidesz-frakció, és tette magáévá ennek a
javaslatnak a megfogalmazása során. Úgy látszik, a nemzeti együttműködés már csak így
működik a mindennapokban. Ennek ellenére örülünk, hogy ez legalább megtörtént, és más
konstruktív javaslatainkkal ellentétben ezt legalább magáévá tette a Fidesz, ezért támogatni
fogjuk, ezzel a kis megjegyzéssel.
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Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Igyekszem nem pártpolitikai megjegyzéseket tenni, csak egy hozzávetésem lenne még

az elhangzottakhoz. Azért ebben a módosító javaslatban két nagyon fontos tétel is szerepel.
Ez az a fajta kormányzati garancia, felelősség és állami tehervállalás, amely már a pénzügyi
kereteit is megpróbálja behatárolni azzal, hogy 2013-ig pályázati úton lehessen hozzájutni
különböző kirándulási keretekhez, lehetőségekhez, másrészt pedig azt követően normatív
támogatás formájában, ami szerintem fontos lépés azért, hogy azt az elkötelezettségünket,
illetve szándékunkat, amelyet már jó páran évek óta, sőt évtizedes időszakban is mérve
nagyon fontosnak tartunk, megvalósíthassuk. Ez zárójeles megjegyzés volt.

Amennyiben nincs több hozzáfűznivaló, vélemény, kérdés, az előterjesztő
természetesen jelezte, hogy támogatja az oktatási bizottság módosító javaslatát. Kérdezem
tehát a tisztelt bizottságot, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság támogatja.

A harmadik a H/638/24. számú módosító javaslat, Szili Katalin képviselő asszony
módosító javaslata. Kérdezem a kormányt.

VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem ért egyet.

ELNÖK: Tájékoztatom a bizottságot, hogy az előterjesztő sem ért egyet. Kérdezem
tehát a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás, a bizottság
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A negyedik pontban a 638/25. számú, Veres János módosító javaslata következik. A
kormányt kérdezem.

VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem ért egyet.

ELNÖK: Nem ért egyet. Az előterjesztő sem ért egyet.
(Jelzésre:) Szávay képviselő úrnak megadom a szót.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): A 4., 5., 6., 7. és 8. javaslatról összességében
elmondtam tegnap is, elmondom most is a rend kedvéért: ne haragudjanak, kedves MSZP-s
képviselőtársaim, de ez felháborító, ahogyan önök viccet űznek ebből a törvényből. Ez egy
vicc! Az egész javaslat kifigurázása az, amit ezzel önök csináltak, nemcsak Veres képviselő

úr, hanem többen is önök közül, az egész frakció azzal szórakozott, hogy a saját
választókerületének valamilyen hírességét – ahova fontos lehet eljutni egy magyar diáknak,
félre ne értsenek, nem erről van szó, csak nem erről szól ez a törvényjavaslat. Önök ebből
csináltak viccet, hogy benyújtottak tizen-, huszon-, nem tudom, hány módosítót.
Nyilvánvalóan tudván, hogy nincs értelme, nem kerülhet bele a törvénybe egy olyan javaslat,
ami általánosságban fogalmaz, és akkor menjünk el Szatmárcsekére meg Kaposvárra, meg
Szombathelyre, meg a jóisten tudja még, hogy hova. Akkor, ne haragudjanak, inkább
szavazzák le az egészet, ha nem értenek vele egyet, de ne csináljanak ebből a törvényből
ilyenformán viccet.

Van, amiből lehet viccet csinálni, amit benyújtottak, például Orbán Viktorral vagy a
nemzeti együttműködés rendszerével kapcsolatban, azon mi is jót kacagtunk nyilvánvalóan,
annak mondjuk megvolt az éle vagy a pluszüzenete, azzal együtt is, hogy természetesen annak
sem az volt a szándéka, hogy azt elfogadják. Itt azonban nem erről van szó. Ezt kifejezetten
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sértőnek érzem ennek a törvénynek a szellemiségére vonatkozóan, ahogyan önök ehhez a
kérdéshez hozzáálltak.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm.
Itt egy megjegyzést azért én is tennék. Ismervén ezeket a helyszíneket, tényleg

degradálja arra a szintre, hogy egy egynapos kirándulás keretében ezek azért nagyjából
megtekinthetők, ha busszal zajlik. Tehát egyetértünk egy ilyen jellegű véleménnyel, hiszen ez
az egész országról szól, illetve megközelíthetőség szempontjából csak egy nagyon szűk
területét érinti a határon túli magyaroknak ez a körút, ami itt felrajzolódik a térkép szerint a
módosító javaslatokban.

Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Az első megjegyzésem az, hogy teljesen természetes, ha valaki egy másik javaslattal

nem ért egyet. Nyilván önök is vannak így, mi is vagyunk így számos javaslattal. Azonban azt
gondolom, arra egyetlen egy képviselőtársunknak sincs felhatalmazása, hogy azt
megkérdőjelezze, hogy ez őszintén történt-e vagy sem, mi sem kívánjuk ezt tenni. Ha valaki
nem ért vele egyet, akkor nem szavazza meg. Azt gondolom azonban, hogy ehhez nincs joga,
és e tekintetben ezt szeretném is visszautasítani.

A helyszíneket illetően pedig azt gondolom, hogy nem egyszerű helyszínek, amelyek
ott vannak. Mellesleg most szavaztuk meg az oktatási bizottság javaslataként, hogy juthasson
el Magyarországra, és ezek a most következő módosító javaslatok, amelyek szintén úgy
hangzanak el, hogy „jussanak el, különös tekintettel…” sorol fel néhány helyszínt. Tehát, ha
úgy tetszik, illeszkednek pontosan ahhoz, amit egyébként a kormányzat és az előterjesztők is
támogatnak, és amelyeket mi is megszavaztunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Egy félmondat erejéig: akkor tehát felvehetnénk Mohorán a Mikszáth emlékházat,

Szklabonyát, a határ másik oldalán, illetve Csesztve is kiemelt fontosságú. Értem, és részben
egyetértek az ön gondolataival, de úgy gondolom, ennek a törvényjavaslatnak sokkal
átfogóbbnak és sokkal keretszerűbbnek kell lennie. Ez részben egyfajta álláspont is a
szavazáshoz, hogy milyen véleményt fogunk megfogalmazni.

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a módosító javaslatot.
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem, köszönöm.

A következő a 638/18. számú módosító indítványhoz kapcsolódó 638/26. számú
módosító javaslat, szintén Veres képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormányt.

VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem ért egyet.

ELNÖK: Az előterjesztő sem ért egyet a módosító javaslattal. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem,
tartózkodás nélkül, egyharmadot sem kapott.

A hatodik módosító javaslat a 638/27. számú, hasonló gondolatmenetű, Veres János
képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormányt.

VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem ért egyet.



- 32 -

ELNÖK: Az előterjesztő sem ért egyet. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a
módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem.

A hetedik a sorban a 638/28. számú módosító javaslat, hasonló tartalommal, Veres
János képviselő úr által. Kérdezem a kormány képviselőjét.

VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem ért egyet.

ELNÖK: Az előterjesztő sem ért vele egyet. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja.
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem.

A nyolcadik pontban a 638/29. számú módosító javaslat, szintén Veres János
képviselőtársunktól, hasonló gondolatisággal, tartalommal. Kérdezem a kormányt.

VARGA ZOLTÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem ért egyet.

ELNÖK: Az előterjesztő sem ért egyet a módosító javaslattal. Kérdezem tehát a
tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem,
tehát egyharmadot sem kapott.

Ezzel a kapcsolódó módosító javaslatok végéhez értünk. (Jelzésre:) Alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Csak egy megjegyzés a
jegyzőkönyv kedvéért. Azt tudomásul veszem, és ebben van racionális elem, hogy ne
jelöljünk meg konkrét helyszíneket, tehát ezt el tudom fogadni. Azt, hogy valaki ezzel
nevetségessé akarná tenni a javaslatot, azt nem tudom elfogadni.

ELNÖK: Köszönöm a véleményét.
(Jelzésre:) Szávay képviselő úr, bár nem biztos, hogy jó lenne ebből az ügyből vitát

nyitnunk, de egy-egy szó erejéig. Úgy gondolom ebben a kérdésben, hogy ahova csak lehet,
és a diákok igénye és érdeklődése szerint minél több helyre el kell őket juttatni, és nehéz ezt
beszűkíteni egy kerettörvény-javaslatba, illetve kerethatározatba, hogy éppen melyek azok a
kiemelt helyszínek, de megadom a szót. (Szávay István: Visszalépek.) Szávay képviselő úr
visszavonta, köszönöm szépen.

Tehát ezzel a módosító javaslatokkal kapcsolatos szavazások végére értünk.
Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak, hogy velünk volt, köszönjük a türelmét.

A következő napirendi pontunkhoz a közbeszerzés alóli mentesítés okán zárt ülést
rendelek el.

(A bizottság 12 óra 27 perctől 12 óra 39 percig zárt ülés keretében folytatta munkáját,
melyről külön jegyzőkönyv készült.)

Egyebek

ELNÖK: Az egyebek között egy rövid megjegyzést engedjenek meg.
Aki még nem jelentkezett a pozsonyi útra, és szándékában van jönni, kérem,

jelentkezzen a titkárságon, hogy úgy tudjuk szervezni a dolgainkat.
A pozsonyi látogatás után a következő bizottsági ülésünk várható időpontja a plenáris

ülés tervezett napirendjére figyelemmel várhatóan október 4-én, hétfőn, de a meghívót a
szokásos módon kiküldjük, tehát amennyiben ránk vonatkozó javaslat lesz, illetve bizottsági
kijelölés során feladataink lesznek. Erről időben tájékoztatjuk a tisztelt bizottságot.
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Emlékeztetőül: a pozsonyi út előtti napon délután 14 órától szeretném, ha a
Külügyminisztériumtól egy részletes tájékoztatót, felkészítőt kapnánk azért, hogy mi is legyen
az az igazi egységes álláspont, amellyel a partnereinkkel tudunk majd tárgyalni.

Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, nem kívánom sokat húzni az
idejüket, egy nagyon rövid tájékoztatást még engedjen meg a tisztelt bizottság.

Tegnap felvetettem, illetve kérdeztem az etnobiznisz problémája kapcsán azt, hogy
Románia felől érkezett-e jelzés. Azóta két dolgot tudtam meg. Egyrészt a probléma felvetése
nem más, mint hogy a román parlament külügyi bizottságának az elnöke esetleg későbbiekben
megkeres minket, hogy Magyarország változtassa meg a kisebbségi önkormányzati választási
törvényt, nekem ezzel kapcsolatban volt is tegnap egy interpellációm Navracsics miniszter
úrhoz.

Arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a Jobbik, illetve saját magam nevében
tettem próbajelleggel egy büntetőfeljelentést a Szalonna nevű településen tapasztalható,
egyértelműen bizonyítható etnobiznisz miatt, ahol a helyi – úgymond – román kisebbségi
önkormányzati képviselők az érintettek. Illetve beszéltem ezzel kapcsolatban Kreszta Traján
elnök úrral is, az Országos Román Önkormányzat elnökével, aki szintén megerősített abban,
hogy saját véleménye szerint is – nyilván ezt nem hivatalosan tette, ezért én is bizalmasan
közlöm önökkel – a román kisebbségi önkormányzatoknak legalább a feléről gyanítható,
illetve erősen feltételezhető, hogy nem olyan személyek kívánják megalakítani, akik valóban
az adott kisebbséghez tartoznak.

Ezt azért tartottam talán fontosnak jelezni, mert lehet, hogy ebből még lesz munkánk,
illetve lehet, hogy lesz jelzés az irányunkban, mert Románia valóban komolyan veszi ezt a
kérdést, és azt hiszem, ezt teljesen joggal is teszi, hogyha valamennyire foglalkozik a határon
túl élő románokkal.

Szóval tettünk egy ilyen büntetőfeljelentést, és a továbbiakban pedig tervezünk többet
is tenni olyan esetekben, ahol megalapozottnak érezzük – szeretném hangsúlyozni, hogy ahol
egyértelműen megalapozottnak érezzük –, hogy ezzel a kisebbségi önkormányzati joggal
visszaélnek, és a hazai nemzetiségek nevében olyanok kívánnak fellépni, akik valójában nem
tartoznak közéjük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr a tájékoztatást.
Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Nem ismerem a konkrét esetet, és természetesen vagy igaz, vagy nem. Csak arra

szeretném a figyelmet felhívni, mint aki hosszabb ideig foglalkoztam a magyarországi
kisebbségekkel is, hogy minden kisebbségi közösségben vannak belső ellentétek – személyes,
politikai, sokféle –, és tudjuk, hogy a magyar közösségek soraiban is van ilyen. Ezt csak azért
mondtam el, mert említette a képviselő úr, hogy Kreszta Traján úrral beszélt, de ha mondjuk a
budapesti képviselővel beszélne, akkor ő pontosan az ellenkezőjét mondaná annak, amit
Kreszta Traján úr elmondott, és még nyilván lenne néhány pólus.

Ezzel csak azt akartam mondani, hogy kellő felelősséggel és óvatossággal kezeljük.
Minden olyan, ami törvényellenes és etnobiznisz, az ellen értelemszerűen fel kell lépni, de
semmiképpen nem szabad, hogy a belső ügyeikben felhasználhassák akár egy parlamenti
képviselőnek vagy bárkinek a támogatását, és arra hivatkozzanak. Tehát mindenkinek
óvatosságot szeretnék javasolni.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.
Természetesen ez kényes kérdés, bár tény és való, és nagyon fontosnak tartom

bárkinek az identitásvállalását, csak furcsa, hogy valakinek az identitása négyévenként
megváltozik, és az a szerinti kisebbségi önkormányzati választáshoz soroltatja magát. Tehát
ennek ez a furcsasága az adott helyzetben. Tény és való, hogy tényleg nem a mi dolgunk az,
hogy a különböző nemzeti kisebbségi szervezetek hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy az
ő vitáinkba beleszóljunk, de úgy tapasztaltam – áttekintettük az elmúlt 15-16 év folyamatát –,
hogy tényleg furcsa dolgok vannak ilyen szempontból. Ez a kérdés tisztázásra vár, de azt
hiszem, mindkettőjüknek bizonyos szempontból igaza van, és köszönöm szépen, hogy
elmondták a véleményüket és tájékoztattak róla.

Amennyiben nincs további hozzáfűznivaló az egyebekhez, a mai ülésünket bezárom.
Köszönöm szépen a jelenlétet és az együttműködést, további szép napot kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 46 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szoltsányi V. Katalin


