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Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 50 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Tisztelt Bizottság! Jó reggelt kívánok a foghíjasan, de jelen lévő
képviselőtársaimnak. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, bár úgy gondolom,
hogy ez a bizottság ettől komolyabb munkafegyelemmel is tud dolgozni. (Szabó Vilmos: Fél 9
egy kicsit korai!) Tudom, hogy kicsit korai. (Szabó Vilmos: A korábbi elnök úr ilyet nem
szokott csinálni.) Most kifejezetten volt elnökünk és jelenleg államtitkár úr kérte ezt az
időpontot. Egyrészt, mert más közfeladatai vannak, illetve utazik államtitkár úr. Nagy
tisztelettel köszöntök mindenkit.

Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel határozatképesek vagyunk, és gyorsan el is
mondanám, hogy névsor szerint jómagam helyettesítem Pintér képviselő urat, Nagy Gábor
Vejkey Imrét, Gyöngyösi Márton képviselő úr Szávay képviselő urat, Csenger-Zalán Zsolt
Tilki képviselő urat, Gruber Attila Kőszegi képviselőtársunkat, Horváth János bátyánk
Mihalovics Péter, Vargha Tamás Potápi Árpád képviselő urat, és Szabó Vilmos helyettesíti
Kovács László képviselőtársunkat.

Írásban megkapták előre a napirendi tájékoztatást képviselőtársaim. Kérdezem, hogy a
napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele van-e valakinek. (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatja-e mai napirendünket.
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.

A nyugat-balkáni térség jelenlegi helyzete és a magyar célok a régióban

Első napirendi pontunkban A nyugat-balkáni térség helyzetéről és a magyar célok a
régióban című tájékoztatóra kértük föl a Külügyminisztériumot, ezért külön tisztelettel
köszöntöm Németh Zsolt államtitkár urat. Az ő tájékoztatását követően, illetve a felmerülő
kérdésekre adott válaszok után 2. napirendi pontunkban zárt ülés keretében
nagykövetjelölteket hallgatunk majd meg.

Kérem, hogy az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan államtitkár úr tartson rövid szóbeli
összefoglalót, illetve tájékoztatót, hogy mi is a helyzet a térségben, mi a magyar
megközelítése a különböző problémás területeknek, ezt követően képviselőtársaim kérdéseket
fognak föltenni. Öné a szó, államtitkár úr.

Németh Zsolt bevezetője

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. A
Nyugat-Balkán helyzetével kapcsolatban érdekes egybeesés, hogy az amerikai
külügyminiszter a mai napon kezdi meg a látogatását a Nyugat-Balkánon. Jó időzítés, elnök
úr, gratulálok! A látogatás ki fog terjedni az amerikai külügyminiszter részéről Koszovóra,
Szerbiára, illetőleg Bosznia-Hercegovinára is. Nyilvánvaló, hogy ez a látogatás komoly
figyelmet fog összpontosítani a Nyugat-Balkánra, és azt gondolom, hogy erre nagy szükség
van.

A magyar európai uniós elnökségnek is, úgy gondolom, kiemelkedően fontos területe
kell hogy legyen a Nyugat-Balkán, de a szomszédsági külpolitikai kapcsolatépítésben is
kiemelkedően fontos szerepet játszik, és noha nem az EU szomszédságpolitikájába, hanem a
bővítési politikája tárgyába tartozik a Nyugat-Balkán, mégiscsak számunkra ez egy
kiemelkedően fontos szomszédság.

Ahogy látszanak szemben a keleti partnerség körvonalai, a csúcstalálkozó, az erre
irányuló felkészülés, a Nyugat-Balkánnal való foglalkozás kontúrjai némileg homályosabbak.
De nyilvánvaló, hogy onnan kell a Nyugat-Balkán jövőjét elhelyeznünk, hogy ez a nagy régió
lesz az Európai Unió elkövetkezendő 10-20 évében – legyünk megengedőek! – az a nagy
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régió, a melynek az integrálása az Európai Unió következő bővítési irányát fogja kijelölni.
Vannak persze olyan elgondolások is, hogy ez változhat, a keleti partnerség tagállamai is
adott esetben a bővítési irányba beeshetnek.

Talán egy-két ország esetében ez fölvethető, érdekes gondolatkísérlet, hogy mondjuk
Moldova miért alkalmatlanabb az európai uniós tagságra, mint Albánia. És valóban egy ilyen
fölvetésnek megvan a megalapozottsága. Vagy: hogyan fog a belarusz belpolitika alakulni?
Szemmel láthatóan meglepetéseket tartogathat Belarusz helyzetének alakulása, gazdasági
fejlettsége meghaladja lényegesen a nyugat-balkáni átlagot, és ez is fölvethet ilyen fajta
találgatásokat.

Ezzel együtt azt gondolom, hogy a nyugat-balkáni országok a 2004-ben kijelölt
thesszaloniki ösvényen fognak az elkövetkezendő években haladni, és ez az országcsoport
lesz a következő bővítési irány. Ez az országcsoport lesz az, amely igazán az Európai
Uniónak nagyon komoly lehetőséget fog jelenteni. A legnagyobb probléma az, hogy egyelőre
ezt a nyugat-balkáni témát az Európai Unióban nem könnyű napirenden tartani. Tehát az EU
nem ezzel van elsődlegesen elfoglalva, hogy mi fog történni a Nyugat-Balkánnal, és ha ezzel
is van valamennyire elfoglalva, akkor nem feltétlenül az integráció és a bővítés megközelítése
alapján foglalkozik ezzel a régióval.

Én tehát elsődlegesen azt tartom fontos dolognak, hogy mi, akik elkötelezettek
vagyunk ennek a régiónak a fölemelése mellett, képesek legyünk az Európai Unióban piacra
vinni ezt a térséget úgy, hogy ez nem a problémák, a zűrzavar, a konfliktus forrása, hanem a
megoldás része. És ezt a gondolkodásmódot az Európai Unióban érvényesíteni, hogy ez a
térség a megoldás részel, ez jelenti igazán a művészetet, és nekünk, azt gondolom, ebbe az
irányba kell az elkövetkezendő időszakban mozogni. Így fogjuk tudni napirenden tartani a
Nyugat-Balkán kérdését. (Zagyva György Gyula belép a terembe és helyet foglal.)

Hogyan lehet a megoldás részeként tekinteni a Nyugat-Balkánra? Azt gondolom, hogy
fontos dimenzió Magyarország és az Európai Unió számára is a biztonságpolitikai dimenzió, a
gazdaságpolitikai, a nemzetpolitikai és valahogy ennek összegzéseképpen az integrációs
politikai dimenzió.

A Nyugat-Balkán az egész XX. században folyamatosan a konfliktusok generálójaként
tűnt föl, az elmúlt 20 esztendőben ugyancsak. Jelenleg a legakutabb biztonságpolitikai
problematika két országhoz kapcsolódik. Az egyik Koszovó, a másik pedig Bosznia-
Hercegovina.

Mind a két ország esetében az elmúlt hetekben, hónapokban fontos fejlemények
történtek. Koszovó vonatkozásában az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát emelném ki.
Meglepetésül szolgált mindenki számára, hogy itt a szerb diplomácia tudott fordulni, tudott
változtatni. A szerbek az elmúlt években – különösen a koszovói elismerést követően – eléggé
belelavírozták magukat egy nagyon merev Koszovó-párti―Koszovó el nem ismerése típusú
érvrendszerbe, és hogy mindenki meglepetésére ebből ki tudtak jönni, ez állítólag az
államelnök egyértelmű döntése volt, Boris Tadic döntése volt. Ilyen értelemben fölülbírálta a
külügyminiszterét Vuk Jeremićet ebben az ügyben, így megnyitotta ezzel a szerb külpolitika a
tárgyalásos rendezés lehetőségét, illetőleg nagyon kitágította a mozgásterét nemzetközi
értelemben. A szerbek ezzel Koszovót olyan pozícióba hozták, hogy most már Koszovónak is
demonstrálnia kell a párbeszédkészségét.

Talán ezzel a döntéssel, a szeptemberi ENSZ biztonsági tanácsi döntéssel zárult le az
az időszak, amíg az albánoknak volt egy szabadjegyük a nemzetközi közvélemény irányába.
Ezzel ez véget ért. Innentől az albánoknak produkálni kell. Ennek persze a szerb
belpolitikában meg kell majd fizesse az árát a Demokrata Párt. Meglehetősen erősödik a
koszovói retorika fölerősítésével a szerb progresszív párt, a legnagyobb ellenzéki párt, de a
nemzetközi színtéren Szerbia kibővítette a mozgásterét, Albánia, illetve Koszovó helyzete
pedig a tárgyalások folyamatában nem lesz olyan problémamentes, mint idáig volt.
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Hogy milyen módon fog sor kerülni a tárgyalásokra, ez egy nyitott kérdés. Hogy ki
játszik ebben fontos szerepet? Nyilvánvalóan az amerikai látogatás, hogy ez most éppen
Belgrádba, illetőleg Prištinába irányul, az nem véletlen.

Tehát nyilvánvalóan az amerikaiak ennek a tárgyalásnak a szerb-koszovói
tárgyalásnak a feltételrendszerét végiggondolták, világos elgondolásokkal, javaslatokkal
rendelkezhetnek. Az Európai Unió szeretne vezető szerepet játszani, de hogy milyen
formában, egyelőre ez is teljes mértékben nyitott. Tegnap a szerb Demokrata Párt
delegációjával találkoztunk elnök úrral, és látható volt, hogy a szerbek részéről sincsenek még
világos elgondolások ezzel kapcsolatosan.

De azt gondolom, hogy összességében az Ahtisaari-terv lezongorázása várható a
kétoldalú tárgyalások eredményeképpen. Ezért érdemes leporolni az Ahtisaari-tervet,
megnézni az Ahtisaari-tervben foglaltakat, és azt hiszem, hogy annak a mentén várható a
tartalmi kibontakozás. Itt meglehetősen széles körű, területi elemeket magában foglaló
autonómia a koszovói szerb közösség számára foglaltatik ebben az Ahtisaari-tervben. Azt
hiszem, hogy ez nagyon komoly esély a magyar nemzetpolitika számára is, hogy egy kvázi
nemzetközileg kikényszerített területi autonómia megoldási körvonalai látszódnak.

Az elmúlt években sokat vitatkoztunk, hogy precedens vagy nem precedens Koszovó.
Koszovó abból a szempontból igazán érdekes a magyar diplomácia számára, hogy nemzetközi
nyomásgyakorlással kényszerít ki a nemzetközi közösség egy területi autonómiát egy
kisebbségi közösség számára. Ebből a szempontból mindenféleképpen nagyon fontos
precedens is a magyar nemzetpolitika számára is hivatkozási alapot jelent, ezért fontos
mindenféle szempontból, de ezért különösen is fontos, hogy ez a tárgyalási folyamat miként
fog alakulni, és hogy adott esetben ebben kezdeményezően tudjon Magyarország föllépni.

A másik kérdés Bosznia. Boszniában lezajlottak hétvégén a választások. Nem
változtak meg alapvetően az erőviszonyok. Október 3-án, amikor mi önkormányzati
választást tartottunk, Boszniában általános választások voltak. Megőrizték a nagy játékosok a
pozícióikat. Készítettünk erről egy részletesebb elemzést, talán egyszer megéri a külügyi
bizottságnak alaposan megnézni ennek a választásnak az eredményeit. Megtartotta a
pozícióját az államalakulat legmeghatározóbb tényezője, a szerb entitás vezetője, Dodic, és
azt hiszem, hogy ebből nagyon sok minden önmagában is következik.

Nagy kérdés, hogy képes lesz-e az elkövetkezendő időszakban egy alkotmányozási
folyamot lebonyolítani Szerbia. Azt gondolom, hogy saját erejéből nem lesz képes, de ha a
nemzetközi közösség rá tudja kényszeríteni őket arra, hogy működőképessé tegyék a jelenleg
alapvetően működésképtelennek minősíthető poszt-daytoni struktúrát, akkor egy elmozdulás
várható integrációs dimenzióban is Bosznia-Hercegovina esetében.

Ami a gazdasági kilátásokat, lehetőségeket illeti. Itt azt tartom rendkívül fontosnak,
hogy abban a Közép-Európa koncepcióban kell tudnunk elhelyezni Nyugat-Balkánt is,
amelyet a Fekete-tengertől a Baltikumig és az Adriáig kidolgoztunk, kialakítottunk. Ebben
helye van a Nyugat-Balkánnak az észak-déli infrastruktúra kialakításában, közlekedési
infrastruktúrában, energetikai infrastruktúrában. Ebben, azt hiszem, hogy az elkövetkezendő

időszakban nagyon fontos feladatunk, hogy menjünk végig az egyes projekteken, az egyes
tagállami szereplőkön, tárgyaljunk a nyugat-balkáni országok mindegyikével és találjuk meg
a gazdasági együttműködési lehetőségeket.

Hadd hívjam fel itt a figyelmet arra, hogy az egyik, Magyarországot legjobban érintő
európai transznacionális korridor az úgynevezett V/C folyosó megnyitása. Ez Eszék-
Szarajevó-Ploče irányában egy közlekedési folyosó megnyitása. Nagyon komoly
lehetőségeket hordoz számtalan vonatkozásban. A Neretva-völgyén megy keresztül már most
az Adriát elérő egyik északi-déli vasúti fő irány, de nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy
ehhez kapcsolódó autópálya-projektek is megkezdődjenek. Az, hogy a magyar határnál ott
van a 6-os út megépítésével az autópálya… - még 20-30 kilométer hiányzik. Hogy a
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horvátoknál a készültség szintén megvan és hogy a bosnyákoknál is ennek a mérlegelése
meglehetősen előrehaladott, azt gondolom, hogy eléggé kézenfekvő irány.

De említhetnék más feltételeket is, az energetikát. A közeljövőben várható a magyar-
horvát összeköttetés felavatása. Várható a Montenegró-Szerbia közlekedési folyosó
fejlesztése, és itt is Bar-Podgorica-Belgrád irányban egy közlekedési folyosó megnyitása. Azt
hiszem, hogy ezekben a kérdésekben a magyar gazdaságdiplomáciának el kell mélyülnie, és
az ebben rejlő lehetőségeket ki kell aknázni. Azt gondolom, hogy magyar vállalatok, magyar
beruházók számára is kiemelkedően fontos lehetőség, hogy szerepet kapjanak ezekben a
fejlesztésekben.

Ami a nemzetpolitikai vonatkozásokat illeti, részben már utaltam arra, hogy
interetnikus világ: minden ország a Nyugat-Balkánon egy vallásilag, nemzetiségileg összetett
képződmény. Vannak pozitív példák. Macedónia mindenféleképpen pozitív példa, ahol az
interetnikus együttélésnek a keretei jogszabályi, illetőleg intézményi szinten is nagyon
fejlettek. De Montenegrót is említhetném ebben az összefüggésben, ahol a belső interetnikus
együttélés feltételei megfelelőek.

Koszovóra már utaltam, hogy milyen feladatok előtt áll a nemzetközi közösség. Azt
hiszem, hogy ebben a térségben az interetnikus együttélés feltételeinek megteremtése, ennek
az ösztönzése a magyar nemzetpolitika kiemelkedően fontos célkitűzése. Ennek a
feltételrendszernek az oldalvizén lehet olyan célokat is előrevinni, mint mondjuk a vajdasági
magyarság helyzetének további javítása. Nem véletlen egyébként, hogy ebben az országban
sikerült a nemzeti tanácsokról szóló törvényt elfogadni, illetőleg létrehozni az első autonómiát
a határon túli magyar közösségek számára. Tehát a multikulturális együttélés vonatkozásai
ebben a térségben számunkra kiemelkedően fontosak; az emberi és a kisebbségi jogok
érvényesítése úgy gondolom, kiemelkedően fontos diplomáciai feladat. Erről jelenteni,
illetőleg az ezzel kapcsolatos problémákat átlátni, pozitív megoldási javaslatokkal előállni
világos, kézzelfogható diplomáciai feladat számunkra.

Ami pedig az integrációs perspektívát illeti, azt tudom mondani, hogy az
elkövetkezendő év során sok minden fog történni. Igazán abban lehetne talán nagyon
egyszerűen összefoglalni a térség integrációs lehetőségeit, hogy minden országnak látszik az
egy lépéssel való továbbhaladás lehetősége. Ez most konkrétumokra fordítva adott esetben
Albánia és Bosznia esetében a vízummentesség megjelenését jelentheti. Tudjuk, hogy 3
ország már rendelkezik vízummentességgel a térségben. Albánia és Bosznia számára ez
fontos lenne. Az Európai Parlament ezzel kapcsolatban a napokban pozitív döntést hozott.

Szerbia esetében, Montenegró esetében és Albánia esetében a tagjelölti státus
elnyerése a rövid távú cél. Montenegró nem áll túl messze ettől. Az is lehet, hogy megszületik
a tagjelölti státusra vonatkozó pozitív döntés még az idei évben. A decemberi Európai
Tanács-ülés dönthet pozitívan ebben az irányban. Ugyanakkor Montenegró számára nemcsak
a tagjelölti státus lenne fontos, hanem az is, hogy kapjanak egy világos dátumot, amikor
megkezdhetik a csatlakozási tárgyalásokat. Macedóniának 2005 óta megvan a tagjelölti
státusa, de valamilyen okból, amit, azt hiszem, mindannyian tudunk, nem tudja megkezdeni a
csatlakozási tárgyalásokat.

Montenegró esetében egy új csatlakozási módszert kíván alkalmazni az Európai Unió,
és ez az egész nyugat-balkáni térségre és általában a további bővítésekre nézve irányadó lesz.
A tagjelölti státus és a csatlakozási tárgyalások között lesz egy periódus, ami idáig nem volt,
és ennek a periódusnak az a neve, hogy benchmarkokat, tehát a csatlakozási tárgyalásokat
megelőző előfeltételeket kell teljesíteniük a tagjelölt országoknak, és most ezek
meghatározása zajlik. Nem mindegy, hogy ezek mennyire lesznek kézzelfoghatóak, illetőleg,
hogy kapcsolódik-e hozzá egy terminus, ameddig ezeket a feltételeket teljesíteni kell és hogy
ezt követően mikor kerül sor az ellenőrzésre és ennek nyomán a tényleges csatlakozási
tárgyalások megkezdése időpontjának kijelölésére.
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A montenegróiak lesznek most minden jel szerint a kísérleti nyulak ezzel az új
eljárással kapcsolatosan, és nem mindegy az egész nyugat-balkáni közösség számára, hogy ez
akkor végül is milyen formában fog lezajlani, mennyire lesz működőképes, új modell a
Nyugat-Balkán csatlakozása számára.

A szerbek számára: ők még egy lépéssel hátrébb vannak. Ott az úgynevezett AVI-
folyamat megkezdése előtt állnak. Egyelőre a Tanács még nem továbbította a csatlakozási
kérelmüket a Bizottságnak. A szerbek abban bíznak, hogy az idei évben sor kerülhet ennek az
AVI-folyamatnak a megnyitására. Egyelőre a hogy hollandok a hágai Nemzetközi Bírósággal
való együttműködés hiánya, nem megfelelő szintje miatt blokkolják ennek a folyamatnak a
megkezdését. Ha zöld lámpát kapnak, ezt követően fognak válaszolni a kérdésekre, illetőleg
készül majd el a Bizottság részéről – ez legalább egy éves folyamat – az országvélemény,
amit követően fog az megkezdődni, amit Montenegró esetében már elmondtam. Tehát
akadályok, úgy látom, bőven állnak a Nyugat-Balkán előtt.

Összességében milyen dimenziója van ezen országcsoport európai uniós
csatlakozásának? Ez egy egymillió forintos kérdés, hogy hány évet fog igénybe venni ennek a
régiónak. Még Horvátország esetében is nagyon komoly kérdőjeleket tehetünk, márpedig a
magyar EU-elnökségnek ez egy kiemelt ambíciója, hogy Horvátország esetében ez
megindulhasson.

A horvátokkal kapcsolatban a magyar elnökségnek most az az ambíciószintje, volt
olyan is, hogy majd a mi időnkben lesz ratifikálva a horvát csatlakozás. Erről már lejöttünk.
Volt olyan, hogy talán a mi időnkben kerülhet sor az aláírásra. Erről is már lejövőben
vagyunk, és most ott tartunk, hogy talán a mi időnkben kerülhet sor a csatlakozási tárgyalások
lezárására. Ezt még reálisnak látjuk, de mérget azért ilyenre sem vennék, hogy a csatlakozási
tárgyalások lezárására a horvátok esetében sor kerülhet. Egy többletbizonytalansági tényező
az, hogy a hátsó bejáraton bejött Izland ebbe a csatlakozási folyamatba. Az Európai Unió
szeret már csak praktikus megfontolásokból is országcsoportokat képezni. Kettő az már egy
csoport, egy még nem.

Az izlandi csatlakozási folyamatról pedig egyelőre nehéz megmondani, hogy az
gyorsan fog-e menni vagy lassan. Van, aki azt mondja, hogy az gyerekjáték, van, aki azt
mondja, hogy az mégsem olyan egyszerű. Jön a 2014-es költségvetési perspektíva, ami már
nincs olyan messze. Egy évre fölvenni egy országot, külön költségvetést elkülöníteni az sem
túl egyszerű feladat. Lehet, hogy érdemes azt úgy 2014. január 1-jéig kitolni, tehát nagyon
sokféle megfontolás és összetevő van, amivel a horvátoknak számolniuk kell, illetőleg nekünk
is számolnunk kell, ha szeretnénk ezt a folyamatot elősegíteni. És akkor elmondtam egy
negatív forgatókönyvet. De hát 2014 adott esetben Horvátország esetében sem zárható ki,
akkor mi az, amivel mondjuk Albánia számolhat?

Amit viszont fontosnak érzek, hogy egy jó középadottságú ország, az ő helyzetük sem
rózsás, de azért azt kell mondanom, hogy viszonylag elég szerencsés helyzetben vannak azzal,
hogy függetlenségre vergődtek. Ez Montenegró. Montenegróban azt mondták, hogy ők a
2020-as csatlakozást még tolerálnák. Jónak nem tartják. Ideálisnak azt tartanák, ha valamikor
’15-16 körül csatlakozhatnának, de a ’20 még belefér. Minden, ami ’20 után van, már negatív
forgatókönyv az ő számukra. Ez egy nyugat-balkáni, jó-közepes állam helyzetértékelése a
saját jövőjét, saját integrációs perspektíváját illetően. Köszönöm szépen a figyelmet.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Engedje meg, hogy néhány kérdést meg
gondolatot megfogalmazzak én is! Egyrészt jelezte államtitkár úr, hogy a boszniai
választásokról esetleg az elemzést elküldenék. Mi nagy tisztelettel megköszönnénk, ha
betekinthetnénk a gyorselemzésbe, mert az egy bonyolult világ, bonyolult rotációs
rendszerrel. Tehát úgy gondolom, hogy érdemes ebbe betekintést kapnunk.
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Néhány kérdést fogalmaztam meg, bár maga a térség összességében nagyon komplex
terület, hiszen tudjuk jól, hogy ha Bosznia-Hercegovinában történik valami mondjuk a Srpska
Republikánál, az hatással van a szerb véleményekre, Macedónia kiállása, albán ügyekben
véleményre készteti a térség többi országát. Valahol a múlt héten talán tisztáztuk is és
beszéltünk róla, hogy bármi történik a Nyugat-Balkánon, az egyfajta dominóelvkén kihat a
teljes térségre. És nagyon érdekes, amit felvetett államtitkár úr gondolatmenetként, hogy
kinek milyen lehetőségei vannak, hogyan látja ön és a Külügyminisztérium az esetleges
perspektívákat a térség előtt.

Az egyik kérdésem erre is vonatkozna, hogy nincs-e annak valamiféle veszélye – bár
látva a térséget, eléggé megosztott világ etnikailag, vallási szempontból is -, hogy egyfajta
csalatkozást vagy csalódást követően nem történhet-e meg az, hogy esetleg ebben a térségben
alakul ki egyfajta együttműködés az országok között. Bár erre kicsi az esély ma, hiszen
inkább konfliktusokat látunk a térségben, de mégis az, ha nem indulnak el megfelelően a
tárgyalások, kitolódnak a dátumok, az időhatárok, nem lesz-e olyan gondolkodásmód, hogy
akkor maguk között kezdenek el valamiféle együttműködést és kooperációt, hiszen a régi
kapcsolatok valamilyen szinten megvannak.

A kérdéseimet megpróbálom egy-egy mondatban föltenni. Hallottuk azt, hogy
nemcsak az ön előadásában, hanem híradásokból, illetve Belgrádban járva, hogy vannak
bizonyos függetlenségi törekvések Szerbián belül, a Szandzsákban. Várható-e, elképzelhető-e,
hogy felerősödik ez a függetlenségi, illetve kicsit autonómiára való törekvési folyamat.

A másik kérdésem Macedóniával kapcsolatos. Tudjuk, hogy Macedóniában nagyjából
valamilyen formában rendezett az albán kisebbség helyzete, bár furcsa dolog, hogy azt
mondom, hogy albán kisebbség. Ma még annak tűnik, de a demográfiai arányok Macedónián
belül érdekesen alakulhatnak a következő 10-15 évben. Mások az albán és mások a macedón
szokások. A családfelfogás másképp működik a két társadalomban, a két etnikai csoportban.
Várható-e az, hogy ez a viszony megváltozhat a ma még többségi társadalom és a kisebbség
között?

Macedónia esete azért furcsa. Ez az, amire ön is célzott egy félmondat erejéig, hogy
részben nem tudták elkezdeni a csatlakozási tárgyalásaikat, másrészt egy NATO-tagság
lehetőségét is kihúzta a lábuk alól az a gondolkodás… Hú, de képzavaros volt, reggel van
még. (Derültség.) Tehát maga az, hogy a NATO-csatlakozási lehetőséget a névvita… -
mondjuk ki, konkrétan a névvita az, ami Görögország és Macedónia között zajlik.
Görögország passzív és ellenálló bármiféle macedón integrációs törekvéssel szemben, hiszen
ők azt mondják, hogy nem fogadják el Macedónia megnevezését. Ennek különböző történelmi
okai is vannak.

De a kérdésem arról szólna, hogy várható-e ebben az ügyben valamiféle megoldás. A
macedónok engednek, vagy a görögök fogják azt mondani, jó, akkor elfogadjuk. Mindkettőre
elég kicsi esélyt látok, de van-e esetleg erre megoldás, látunk-e erre valamiféle megoldási
lehetőséget a jövőben. Részemről ez a néhány kérdés lenne. Valószínűleg időközben is
eszembe fog jutni még néhány gondolat.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés. (Jelzésre:) Szabó Vilmos képviselő
úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Igen alaposan végigjárta a térséget, meg a
lehetséges dolgokat. Egy dologra kérdeznék rá. Az energetikát említette államtitkár úr. A
Duna és a Duna-stratégia fölmerül az elmúlt időszakban több irányból, így az Európai
Uniónál, nyugati szomszédaink, de Szerbia és nyilván mások is nagyon szorgalmazzák.
Mozdult-e előre, lehet-e erre építeni komoly programokat, mert amik elindultak, ezek nyilván
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még csak az érdeklődéseket tükrözik, de azt hiszem, lehetőség van benne. Nem tudom, hogy
hogy látja ezt most. Mit tapasztalt az elmúlt időszakban? Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Gruber képviselő úr!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Egy kiegészítő kérdés Szabó képviselőtársamhoz.
Látjuk, hogy a Déli Áramlat Bulgárián, Szerbián halad keresztül, Kragujevácnál fordul el
Montenegró felé és Montenegrón keresztül egy tengeri vezetékkel Candellába, Dél-
Olaszországba érkezne meg. Jelent-e ez valamiféle súlyváltozást Montenegró, Macedónia
tekintetében, többlet-súlyváltozást Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró
tekintetében, hogy itt tulajdonképpen az olasz alternatívenergia-igény szempontjából
Montenegrón áthaladó és Montenegróból kiinduló tenger alatti vezeték megerősíti
Montenegró pozícióit egy esetleges uniós tagság vagy más szorosabb európai együttműködés
terén. Köszönöm szépen.

ELNÖK:(Jelzésre:) Horváth János képviselő úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Államtitkár Úr! Hallgatva, hallva ezt az érdekes
felvázolását az összefüggéseknek, az jutott eszembe ismételten, hogy ez a szerep, amit mi
magunknak adtunk, magyarok, Magyarország, valóban jól kifejeződött az előadásban is.
Ebben a szerepünkben mennyire vagyunk egyedül, és milyen szövetségeseink vannak?
Például a visegrádi barátaink vagy Visegrád is úgy gondolja, hogy ha a magyaroknak
étvágyuk van, akkor csinálják? Vagy az egész Európai Unión belül vannak mások is, akik
annyira szívügyüknek tekintik ezt a térséget, mint mi, magyarok? És ha különleges súllyal,
jelentőséggel gondolunk, akkor ismétlem az első mondatomat? Kik a szövetségeseink e
tekintetben?

ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP), a bizottság alelnöke: Bocsásson meg, államtitkár úr, csak
egy kérdést elfelejtettem! Az orosz aktivitást lehet-e érzékelni vagy mennyire – és mi is azt
tapasztaltuk elég egyértelműen Belgrádban, amikor legutóbb – erre utalt már elnök úr – ott
voltunk, hogy a meghatározó szerb politikai erők Európa iránt érdeklődnek, nyitottak és a
maguk módján igyekeznek ennek megfelelni. Jelentheti-e ez az orosz befolyás csökkenését
vagy a korábban jelentkező orosz befolyás csökkenését?

ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés, államtitkár úr!

Válaszok

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a kérdéseket.
A boszniai választási eredményekről elkészített gyorsjelentésünket kiegészítjük, és eljuttatjuk
elnök úrnak. Elnök úrtól az beszerezhető. Néhány forgatókönyv benne van már ebben a
gyorselemzésben, hogy milyen felállások várhatóak, de alapvetően belülről a boszniai helyzet
nem várható, hogy megváltozik ennek a választásnak az eredményeképpen.

Tehát ezt az általános véleményt szeretném még egyszer megismételni.
A regionális együttműködés egy nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, a koszovói szerb

együttműködés ebbe az irányba mutat. Az egész térségnek rá kell jönnie arra, hogy együtt kell
kelteni valamiféle pozitív benyomást magunkról. A Regional South European Cooperation
Council jelenleg egy ilyen regionális együttműködési keret - a volt stabilitási paktum. Itt van
valamifajta érzékelhető együttműködés. Szarajevóban van egy titkársága ennek a
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szervezetnek. Azt hiszem, ezzel az integrációs szervezettel való kooperáció az EU részéről
kívánatos lenne, a mi részünkről is kívánatos lenne, segítené ezeket az erőfeszítéseket,
amelyek ebbe az irányba mutatnak. Számtalan közös érdeke van a régiónak. Ha ezek körül
sikerül valamifajta egyetértést kialakítani, akkor a régiónak az Európai Unióra való
felkészültségét, az integrálhatóságát, azt hiszem, sikerül növelni. Ide bele lehet vinni
egyébként emberi jogi, kisebbségi jogi programokat is. Ezt a nemzetpolitika szempontjából
fontosnak gondolom, tehát érdemes kijelölni azokat az irányokat, ahol az együttműködést
próbáljuk támogatni, ösztönözni az ő regionális együttműködésüket, együttműködést
kialakítani. Tehát én ezt egy fontos iránynak gondolom.

Belső dialógus és a térségi államközi, nemzetek közötti szintű dialógus is végül is ezt
a konszolidálhatóságát jelzi, amely az integráció egyik legfontosabb előfeltétele, egyelőre
ugyanis biztonsági dilemmák vannak a régió konszolidálhatóságával  és integrálhatóságával
összefüggésben.

Szandzsák, illetőleg a boszniai összefüggések. Egy nagyon fontos vonatkozás, hogy itt
nem pusztán mélyen fekvő nemzetiségi, nemzeti interetnikus ellentétek vannak, hanem vallási
civilizációs ellentétek is vannak. Amikor Törökország összefüggésében ezt a témát vitatja az
Európai Unió, akkor látjuk, hogy ennek milyen dimenziói vannak. Őszinte beszélgetésnél
mindenki megmondja, hogy ha egy muzulmán ország bemenne az EU-ba, az eléggé necces. A
német vagy a francia beszélgetéseknél ez eléggé meghatározó szempontként szokott
felvetődni, és itt amiről szó van, ebben az országcsoportban, a négy ország esetében
mondhatjuk, hogy meghatározó az iszlám jelenléte: Albánia, Koszovó, Macedónia, Bosznia.
Ez a négy ország gyakorlatilag meghatározó iszlám kultúrájú országként jellemezhető. Ezt
lehet onnan is nézni egyébként, hogy ha ezekkel az országokkal ki tud alakítani valamilyen
működő együttműködést a Nemzetközi Közösség, ez lehet adott esetben egy előjátéka, egy
tesztje a törökökkel való európai szintű együttműködésnek, ez végül is a régió jelentőségét,
azt hiszem, ebben a dimenzióban nagyon látványosan felértékeli.

Ugyanakkor ha onnan nézzük, hogy a régióval nem foglalkozik kellő mélységben az
európai, nyugati közösség, akkor viszont az is leírható és megjósolható, hogy ezt a fekete lyuk
vagy vákuumjellegét megőrzi a régió, és előbb-utóbb ezt kitölthetik különféle olyan erők,
amelyek nem feltétlenül kívánatosak egy ilyen nyugati integrációs perspektívában, mondjuk a
radikális iszlám. Ezek a medreszek, ezek az iszlám vallási oktatási központok mind a négy
országban jelen vannak, meglehetősen komoly támogatást kapnak. Itt a mai meghallatáson az
Öböl-országok nagykövetjelöltjeit fogjuk meghallgatni. Egy nagyon sajátos együttműködés
látható mondjuk az Öböl-országok és az európai iszlám ezen hídfőállásai között állami
szinten. Ez nem egy olyan szintű együttműködés, hogy egyesületi szinten létrejön valami
Franciaországban vagy Nagy-Britanniában, és akkor adunk nekik egy kis pénzt, hogy
építsenek maguknak valamit, iszlám oktatási központot, hanem állami szintű
együttműködések körvonalazódnak ezen országok és az arab országok között.

És akkor az orosz vonatkozásokat is nyugodtan ide lehet kapcsolni, mert az orosz
aktivitás is valóban ebben a térségben fontos. De még mielőtt erre rátérnék, egy vonatkozásra
szeretnék utalni, hogy továbbra is sokan kérdezik, vetik fel, és Szandzsákkal kapcsolatban ezt
az elnök úr is felvetette, a területi vonatkozásait, Szandzsák orientálódását, adott esetben
leválási szándékát Szerbiáról. Nos, ezzel kapcsolatban azt hiszem, az igazi nagy kérdés, hogy
hogyan fognak alakulni a Koszovóval összefüggő ilyen területátcsatolási javaslatok,
felvetések. Azt gondolom, ma annak az esélye, hogy Koszovóban valamifajta területcserére
sor kerüljön, kisebbek, lényegesen kisebbek, mint a korábbiakban voltak. Az eléggé
kézenfekvő, hogy van 60-70 ezer szerb, egyébként egy kis szerb közösség Dél-Koszovóban is
van, talán egy 15 ezres közösség, de van az északi 60-70 ezres közösség, és egy ugyanilyen
nagyságrendű albán közösség van Dél-Szerbiában, 70-80 ezres albán közösség a Presevo-
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völgyben. Sokáig nagyon kézenfekvő gondolatnak tűnt, hogy ezt a két területet kellene
kicserélni, és akkor itt a probléma megoldódna.

Néhány évvel ezelőtt ezt eléggé alaposan mérlegelte a Nemzetközi Közösség, az
Ahtisaari-terv kidolgozása során ez egy fontos szempont volt. Végül is arra jutott akkor a
Nemzetközi Közösség, hogy nem. És azért jutott arra a következtetésre, mert meglehetősen
komoly tovagyűrűző hatásai voltak vagy lettek volna. Nem lehetne valóban megállítani akkor
Szandzsák esetében ezt a kérdést, akkor a Republika Srpska esetében nem lehetne megállítani,
és akkor el lehetne kezdeni az egész Nyugat-Balkánt átszabni, ha egy ponton engednek ennek
a logikának. Ugyebár nekünk pedig, azt hiszem, nem kell mondani, hogy a magyar
nemzetpolitika alapvetően húsz éve konzekvensen autonómiapárti, és alapvetően összhangban
van a mi érdekeinkkel, hogy ha nem lehet a határokat úgy módosítani, ahogy egyébként
valóban jó lenne mindenkinek, ugye ezt John Stuart Mill fogalmazta meg - a liberális
gondolkodás egyik alapvetése -, hogy persze lehetőség szerint a kulturális nemzetek legyenek
egy állam keretei között. - Hát ebben nincsen semmi vállalhatatlan, de ha ezt nem lehet
megvalósítani valamilyen okból, és most úgy tűnik, hogy itt, Közép-Európában kevés ennek
az esélye, akkor az autonómia jelentheti a nemzeti megmaradás számára a megfelelő

intézményrendszert. Ha ez Nyugat-Balkánon egy általános intézménnyé válik, akkor azt
gondolom, hogy a mi autonómiastratégiánk létjogosultsága is lényegesen meg fog erősödni.

Tehát határkérdés, területi csatolások vagy autonómia. Nagyjából a nemzetpolitikai
dilemmákat így lehet leírni, és azt is mondhatnám, hogy ha területi csatolások vannak, akkor
az instabilitás, ha autonómia, akkor pedig stabilitás, és ezeknek a pároknak az egymás mellett
való szerepeltetése a magyar külpolitikában, nemzetpolitikában fontos alaptétel.

Macedónia demográfiai viszonyai. Igen, itt eltolódás várható. Nem tart valószínűleg
már sokáig, amíg szláv többsége van Macedóniának. Húszéves perspektívában jósolható,
hogy átbillen albán többségűre Macedónia, és nagyon fontos kérdés, hogy akkor milyen lesz a
kisebbségnek Macedóniában. Fönnmarad-e a multietnikus modell? Azt hiszem, hogy jó
esélyei vannak annak, hogy ez a fajta multietnikus modell működjön. Egyelőre, ami
érzékelhető, hogy egyre inkább elszigetelődnek a közösségek egymástól, ezt a kisebbségi
főbiztos is kifejtette a Max van der Stoel Egyetemmel kapcsolatosan, hogy lassan megszűnik
a multietnikus jellege az albán jellegű multikulturális egyetemnek, egyre inkább albán
egyetemmé válik a kisebbségi főbiztosról elnevezett tetovói egyetem. De ezzel együtt azt
tudom mondani, hogy a három potenciális Albániából ennek a közösségnek a képzettsége, az
európai műveltsége a legkézzelfoghatóbb, leginkább stratégiai gondolkodásra nyitott albán
közösség, ezért azt gondolom, hogy egy albánstratégiában - amit Magyarországnak, úgy
gondolom, ki kell dolgoznia és meg kell valósítania a Nyugat-Balkán tekintetében - nagy
hangsúlyt kell fektetni a macedóniai albánokkal való együttműködésre, a macedóniai albán
közösségre.

Macedónia egyébként élvezi az ott élő albánok támogatását. Azt gondolják, hogy ez a
legrövidebb út a biztonsághoz, ez egy NATO-perspektívával talán már rövid távon rendelkező
ország, tagjelölti státusa van, tehát az Európai Unióba vezető legrövidebb út jelentős albán
közösségnek Macedónia hajóján tűnik megvalósíthatónak.

A névvitára a megoldás: ahhoz, szemmel láthatóan a görögök ragaszkodnak, hogy
valamifajta jelzője legyen Macedóniának. A macedónok egyelőre nem nagyon szeretnének
jelzőt rakni maguk elé. Ez a kérdés, hogy valamifajta jelző lesz-e Macedónia előtt vagy nem.
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb lesz. De hogy ez a jelző milyen lesz – Észak-Macedónia
vagy Pirin-Macedónia, de ezeregy javaslat van az asztalon –, most nehéz lenne megmondani.
A megoldásban ugyanakkor a magam részéről bízom, hogy előbb-utóbb csak fölülkerekedik a
józanság.

Az orosz aktivitás – Szabó Vilmos kérdése. Nem hiszem, hogy tévednék, ha azt
mondanám, hogy a gazdasági válság visszavetette az orosz aktivitást a Balkánon. Azt
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megelőzően nagyon komoly beszerzéseket eszközöltek, ugyanakkor az tapasztalható, hogy
ezek, úgy tűnik, holt befektetések. Mondjuk Montenegróban nagyon látványos az, hogy
bedöglött tengerparti, turisztikai orosz beruházások nagy számát- most nem akarok mondani
egy tucatot – lehet látni, tehát úgy tűnik, hogy az Oroszországot sújtó gazdasági válság
lecsökkentette. Ott is egy komoly alumíniumgyárba Gyeripaszka befektetett, annak is a
termelésének megkezdését a gazdasági válság ellehetetleníti.

A Duna-stratégiával kapcsolatban. Ezek az országok nagyon benne vannak a Duna-
stratégiában, projektek százait gyártották már le. A nagy kérdés, azt hiszem, nem a Nyugat-
Balkán érdekeltsége a Duna-stratégiában, hanem hogy ebből a Duna-stratégiából végül is ez a
no money, no institutions, no legal tramework, tehát a sem pénz, sem intézmény, sem jogi
háttér mint hitvallás a Duna-stratégiával kapcsolatban, mennyire fogja ez a pozitív alapállás
ennek a stratégiának a megvalósíthatóságát szolgálni? Lesz-e egyáltalán valami a Duna-
stratégiából.

Az elmúlt egy-két hónapban az érzékelhető, hogy erre a kérdésre mintha valami
elbizonytalanodott válaszok érkeznének Brüsszel irányából, illetőleg a Duna-stratégiában
korábbiakban keményebben gondolkodó szereplők részéről. Ha sikerül ezt a problémát
megoldani és mondjuk eljutni odáig, hogy 2014-2020-ra legyen a Duna-stratégiában pénz –
csak mondjuk ennyi -, akkor azt hiszem, hogy ezek az országok élni fognak ezzel a
lehetőséggel.

És itt energetikai programoktól kezdődően minden szóba jöhet. Az energetikával
kapcsolatban több kérdés is elhangzott. Az olaszok mutatnak meglehetősen nagyfokú
érdeklődést, és ez kapcsolódik Horváth János bátyám kérdéséhez is! Tehát az olaszok
mutatnak a Nyugat-Balkán irányában nagyon nagy érdeklődést. Most például Bosznia, illetve
Montenegró vonatkozásában vízi erőműveket akarnak létesíteni, és az ebből származó áramot
átvinni Olaszországba. A Déli Áramlatnak nagyon sok nyomvonala van. A Déli Áramlattal
kapcsolatban azt gondolom, hogy nyitottnak kell lennünk, de hogy végül is ezekből a
nyomvonalakból melyik fog végül is megvalósulni - az, ami erre megy, arra megy, amarra
megy -, az, úgy vélem, még nyitott dolog, de az érzékelhető, hogy Montenegró kis Svájcként
kezd kiemelkedni a nyugat-balkáni országok közül a maga fejlődésével, stabilitásával.

Megjegyzem, Montenegróban a legnagyobb magyar külföldi befektető Magyarország.
A világ egyetlen országa, ahol mi vagyunk a legnagyobb befektetők, ez Montenegró. Ebben
fontos szerepet játszik a Hunguest beruházása. Herceg Noviban van egy nagyon komoly
szállodakomplexum. A montenegrói Telekom a Magyar Telekom beruházása, jelen van az
OTP, a legnagyobb kereskedelmi bank 40 százalékos részesedéssel Montenegróban egy OTP-
leány formájában. És további beruházások. Például a Mal Alumíniumnak is volt egy – nem is
tudom, hogy mondjam? – montenegrói beruházása a már említett orosz multimilliárdos céggel
karöltve. Tehát azt hiszem, hogy Montenegró előtt elég jó kilátások vannak.

Valószínű, ha létrejön ez az olasz energetikai beruházás, akkor elveszítjük a vezető
beruházói szerepünket Montenegróban, de az, hogy a legrövidebb távon a térség országai
közül mondjuk bekerülhet a NATO-ba. Itt a macedóniai kérdést, ha sikerül feloldani,
valószínűleg együtt kerülnek be. De fölzárkózhat Macedónia mellé egy-két éven belül; de 3
évnél biztosan nem több Montenegró NATO-csatlakozása. Vagy az Európai Unió
vonatkozásában is azt hiszem, éllovasnak lehet majd őket tekintenünk.

Hogy ki gondolkodik hasonlóan hozzánk - Horváth János kérdésére válaszolva -,
említettem, hogy az olaszok nagyon komoly odafigyeléssel vannak. Ennek vannak történelmi
okai is. Ha végigmegyünk nemcsak a horvát részén Dalmáciának, hanem mondjuk
Montenegró és Dalmácia szerves része volt Budva vagy Kotor, ezek nagyon szép, csodálatos
dalmát városok, tehát a montenegrói tengerpart, Tito gyakorlatilag a dalmát részét
odaajándékozta Montenegrónak. Tudjuk, hogy bár vannak olyan hírek, hogy a nagy ellenzéki
Djilas volt a fő motorja ennek a döntésnek, mert Djilas montenegrói származású volt. Na
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mindegy, tehát az érdeklődés hátterében természetesen vannak ilyen erőteljes kulturális
vonatkozások is az olaszok részéről, de Szlovénia hasonlóképpen nagyon aktív, az egész
nyugat-balkáni térségben nagyon komoly terepismerettel rendelkeznek, a nyelvi hátterük is
megvan hozzá, tehát a szlovén offenzíva nagyon kézzelfogható, egészen a kiskereskedelmi
láncok szlovén kézben vannak. A harmadik helyre Görögországot tenném. Görögország
számára ez a térség egy nagyon hangsúlyos célpont. A negyedik pedig Ausztria. Ezek azok a
tőkeerős szereplői ma a nyugat-balkáni európai uniós jelenlétnek, akikkel számolnunk kell.
Tehát Olaszország, Szlovénia, Görögország és Ausztria. Ezek az országok egy magyar-
balkáni, nyugat-balkáni stratégia kidolgozása szempontjából nem megkerülhetőek. Fontosnak
tartom tehát, hogy itt egyeztetéseket kell tenni, érdek-összehangolással kell fellépnünk.

De ezek az országok versenytársak is, nem pusztán partnerek, hanem versenytársak is,
tehát gazdasági értelemben mindenféleképpen, ha a magyar tőke, a magyar gazdaság számára
egy kitörési területként tekintünk a Nyugat-Balkánra, és helyes, ha így tekintünk rá, akkor
ezen országok és ezen gazdaságok versenytársakként is mindenféleképpen szóba jönnek, nem
pusztán európai uniós partnerként. A visegrádi országok közül Csehország és Szlovákia is
odafigyel a nyugat-balkáni folyamatokra, a lengyelek kevésbé. Ők a Baltikummal, illetőleg a
keleti partnerséggel foglalkoznak, de azt hiszem, nekünk a lengyelekkel is fontos erről
tárgyalni, kölcsönösen kiegészíthetjük egymás ismereteit, tehát én a visegrádi együttműködést
kiterjeszteném a Nyugat-Balkán irányába is. Fontosnak gondolom, hogy legyenek a visegrádi
országok és a balkáni országok között egyeztetések. Lesz is, volt is az elmúlt esztendőben, mi
szerveztünk egy ilyet a magyar visegrádi elnökség időszakában. Most pedig a szlovákok
szerveznek egy visegrádi és nyugat-balkáni külügyminiszteri találkozót. Tehát azt gondolom,
ezek fontos fórumok. Köszönöm szépen a figyelmet és a kezdeményezést szeretném
üdvözölni. Örülök, hogy ezt a témát napirendre tűzte a külügyi bizottság.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Bízom benne, hogy ebben a témában
máskor is, többször fogunk találkozni, hiszen szintén minden ország vagy új államalakulat
egy önálló, különálló vagy magában is izgalmas terület. Köszönöm szépen, hogy tájékoztatott
bennünket a térségről. Bízom benne, hogy a magyar érdekek, legyenek azok gazdasági,
politikai érdekek, mind hangsúlyozottabban meg fognak jelenni a jövőben is, és ebben a
versenyhelyzetben bárki vesz részt Magyarországról, úgy gondolom, mind a kormány, mind a
parlament vagy adott esetben a bizottságunk támogatását és hozzájárulását mindenféleképpen
megkapja, hiszen mindannyian ismerjük vagy próbáljuk megismerni ezt a térséget és azokat a
lehetőségeket, amelyekkel Magyarország komolyabb szerepet tud vállalni az együttműködés
különböző területein. Az 1. napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom.

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, amely előtt két perc technikai szünet tartását
kérem, hogy a zárt ülés feltételeit megteremtsük.

(A bizottság szünet után 10 óra 06 percről 11 óra 24 percig zárt ülésen tanácskozott, melyről
külön jegyzőkönyv készült.)

Egyebek

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Utolsó
napirendi pontunkra térnénk rá, az egyebekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek
hozzánk. Egyebekben kérdés, hozzáfűznivaló, vélemény? (Senki sem jelentkezik.)

Amennyiben nincsen, az egyebek közötti napirendben engedjék meg, hogy
tájékoztassam a bizottságot, hogy a következő szakmai tervezett ülésünk október 26-án lesz.
Amennyiben szükség lesz arra, hogy esetleg összeüljünk nemzetközi szerződés vagy
különböző, a külügyi bizottságot érintő dolog miatt a törvényalkotási menetrendben,
természetesen ezt megtesszük, de tervezett ülésünk csak 26-án lesz. (Dr. Horváth János
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szólásra jelentkezik.) De addig is, amennyiben nincs más egyebek között, János bátyám
valamit szeretett volna.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, igen, rövid mondatokban, ha tehetem.
Minthogy ismételten szóba került a BT-tagság, ennek kapcsán mondom azt, hogy a
közelmúltban volt az Interparlamentáris Unió évi gyűlése, ahol részt vett
százözvenvalamennyi ország parlamentje, több országból jelen volt a parlament elnöke,
például az indiai parlament elnöke ő maga jelent meg, aztán a Lordok Háza főlordja jelen
volt.

Ezen alkalommal úgy jött ki, hogy amikor Magyarországról érkezett a hír a
vörösiszap-tragédiáról, folyt az ülés és a mi nagykövetünk nekem ezt a fülembe súgta,
jelentette, én szót kértem és kaptam, és elmondtam – mintegy dramatizálva -, hogy
Magyarországon mi történik, mert a téma a természeti tragédiák volt. Elmondtam, hogy
Magyarországon mi történik, eléggé részletesen. Annak a százötvenvalamennyi parlamentnek
a képviselője érdeklődéssel hallgatta. Aztán kifejeztem azt még akkor, amikor ez nem látszott,
hogy annak neveztem, hogy ez egy nem természeti katasztrófa, hanem intézmény. Tehát
emberek és intézmények csinálta katasztrófa. Tehát a kormányzat és a vállalatok hibája, és
nekünk képviselőknek – ott 150 országból – ezt jó meggondolni. Szóval ilyen formában
folytattam. Igen kedvező fogadtatása volt. A főtitkár beszélt, az elnöklő ember kifejezte az
egész 150 parlament Magyarország iránti együttérzését, szimpátiáját. Körülvett bennünket 30
televízió, ahogy ezt elmondtam.

Talán ezt érdemes volna az IPU-potenciák tekintetében emlegetni. Most csupán azért
említem, mert itt szó volt a BT-tagságról. Ez az esemény és ehhez hasonló események nyilván
hozzájárulnak a Biztonsági Tanács-tagság esélyeihez számunkra. Köszönöm.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük képviselő úr, elnök úr ezt a beszámolót, és
köszönjük szépen, hogy aktívan kihasználta a genfi ülésszakot. Amennyiben nincs más az
„Egyebek” között tisztelt bizottság, az ülésünket bezárom, és nagy tisztelettel megköszönöm
mindenkinek a jelenlétet. Azoknak kevésbé, akik nem vettek részt.

Tisztelt Bizottság! Ülésünket bezártam, legközelebb 26-ára tervezzük az ülésünket,
akkor is nagykövetjelöltek meghallgatása lesz elsősorban.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 29 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Vicai Erika és Barna Beáta


