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J e g y ző k ö n y v ∗
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2010. október 26-án, kedden, 9 óra 22 perckor
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megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat
1. Találkozó Antonio Miloshoski úrral, a Macedón Köztársaság külügyminiszterével

2. Tájékoztató az Európa Tanács Velencei Bizottságának szlovákiai államnyelvtörvénnyel
kapcsolatos állásfoglalásáról
Meghívott:
Németh Zsolt külügyminisztériumi államtitkár

3. Nagykövetjelöltek meghallgatása
(Zárt ülés!)

4. Egyebek



- 4 -

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)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Potápi Árpád János (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Szabó Vilmos (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Balla Mihály (Fidesz) távozása után dr. Nagy Tábor Tamásnak (Fidesz)
Dr. Braun Márton (Fidesz) megérkezéséig Pintér Lászlónak (Fidesz)
Gruber Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz) megérkezéséig Kőszegi Zoltánnak (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz) Mihalovics Péternek (Fidesz)
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Szabó Vilmos (MSZP) megérkezéséig Kovács Lászlónak (MSZP)
Szávay István (Jobbik) Gyöngyösi Mártonnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Németh Zsolt államtitkár (Külügyminisztérium)
Antonio Miloshoski külügyminiszter (Macedón Köztársaság)
Darko Angelov nagykövet (Macedón Köztársaság)

Megjelentek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 22 perc)

Elnöki megnyitó

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Megállapítom, hogy a
bizottságunk határozatképes, elmondom a helyettesítéseket. Gyöngyösi Márton alelnök úr
helyettesíti Szávay képviselő urat, Mihalovics képviselő úr Vargha Tamást, Vejkey képviselő

úr Kalmár Ferencet, jómagam Gruber képviselő urat helyettesítem, és Kovács László alelnök
úr pedig Szabó Vilmos képviselőtársunkat, tehát a bizottságunk határozatképes.

A napirend elfogadása

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen kiküldött napirend szerint
ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatja a napirendet.

Találkozó Antonio Miloshoski úrral, a Macedón Köztársaság külügyminiszterével

Első napirendi pontunk az írásban megadottak szerint is a Macedón Köztársaság
külügyminisztere, Antonio Miloshoski úr tájékoztatója, akit nagy tisztelettel köszöntök
körünkben. Angelov nagykövet urat is nagy tisztelettel köszöntöm, néhány nappal ezelőtt
találkoztunk, és nagyon örülök, hogy sikerült megszerveznünk ezt a találkozót,
meghallgathatjuk miniszter urat.

Természetesen nagy tisztelettel köszöntöm Németh Zsolt államtitkár urat, aki kérte a
bizottsági ülés előtt, hogy két-három percben szeretne ő is néhány gondolatot megosztani
velünk. Ezt követően majd a miniszter urat fogom megkérni arra, hogy tájékoztasson
bennünket a macedón külpolitika néhány aktuális kérdéséről. De először Németh Zsolt
államtitkár úr!

Németh Zsolt államtitkár (KüM) bevezetője

NÉMETH ZSOLT államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Nagy tisztelettel szeretném köszönteni a kormány nevében én is külügyminiszter urat,

és tájékoztatni a bizottságot, hogy egész napos, meglehetősen intenzív programja van
külügyminiszter úrnak Magyarországon, mind a Külügyminisztériumban, mind pedig a
parlamentben, a miniszterelnök-helyettes úrral is tárgyalni fog. Szeretném kifejezni
örömömet, hogy fogadhatjuk ilyen keretek között is Macedónia külügyminiszterét.
Macedónia olyan partnere Magyarországnak, amellyel gyakorlatilag problémamentesek a
kétoldalú kapcsolataink, és azt hiszem, ezeket a kétoldalú kapcsolatainkat is fontos számon
tartani akkor, amikor gyakorlatilag semmilyen felhő nem árnyékolja a kétoldalú
kapcsolatokat. Nagyon jól fejlődő gazdasági kapcsolatrendszer is jellemzi a viszonyainkat,
hiszen bizonyára ismert, hogy a legnagyobb magyar-balkáni privatizációs művelet is
Macedóniához kapcsolódik, itt a MakTel privatizációjára utalok.

Azt hiszem, a magyar EU-elnökség kiváló alkalom lesz arra, hogy segítsük az
integrációs úton Macedóniát. Azt gondolom, az EU-ban meglehetősen abszurd helyzet kezd
kialakulni, hogy most már évek óta tagjelölti státusszal rendelkezik egy ország, és nem tudja
megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat egy kétoldalú, meglehetősen nehezen értelmezhető,
szimbolikus vita miatt. Ami még bosszantóbb, hogy gyakorlatilag e miatt az ügy miatt kellett
elhalasztani Macedónia NATO-csatlakozását, és most is közeledik egy NATO-csúcstalálkozó,
és nem látszik annak esélye, hogy ezen a problémán túl lehetne lendülni rövid távon. De azt
hiszem, mi a balkáni elkötelezettségünk miatt predesztinálva vagyunk arra, hogy ezen az úton
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segítsük – Magyarország segíteni fogja – Macedóniát mind az EU-, mind pedig a NATO-
csatlakozásában.

Végül azt szeretném még hangsúlyozni, hogy azért is nagyon fontos nekünk ez a
viszonylat, mert sok kulturális és baráti szál fűzi össze a két országot. Kevés olyan ország
van, ahol Nagy László és Szécsi Margit és vezető XX. századi magyar költők és írók munkái
le vannak fordítva, ahol a népi kultúra annyira erősen rezonálna, mint éppen Macedóniában.
Ez talán összefügg azzal, hogy ez egy multietnikus ország, ahol a toleranciának és az etnikai
békének egészen egyedülálló modellje jött létre, és a mi külpolitikánkkal nagyon is
összhangban van az ilyen interetnikus együttélést szolgáló modell, az az autonómia, ami
kibontakozott az albán közösség számára, az példa számos vonatkozásban, nekünk itt a
határon túli magyarok ügyében is, illetőleg a balkáni stabilitás szempontjából is.

Miniszter úr, köszönjük a látogatását, és a bizottságnak pedig szeretném megköszönni,
hogy ezt a nagyobb eszmecserét lehetővé tették. Azt gondolom, ez értékes modell lehet, hogy
a hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodó külügyminiszterek ellátogassanak a
külügyi bizottságba. Talán érdemes a jövőben ezt a modellt folytatnunk, és használnunk.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
Most megadnám a szót a miniszter úrnak, és kérem, hogy 10-15 percben foglalja

összeg gondolatait, és képviselőtársaim érdeklődve fognak esetleg majd néhány kérdést
feltenni, és majd kérem, hogy ezekre válaszoljon. Öné a szó, miniszter úr.

Antonio Miloshoski külügyminiszter (Macedón Köztársaság) tájékoztatója

ANTONIO MILOSHOSKI külügyminiszter (Macedón Köztársaság): (A
hangosításban bekövetkezett technikai nehézségek miatt az angolul elmondott szöveg egyes
részei utólagos fordítással kerültek rögzítésre.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Köszöntöm önöket. Nagyon örülök annak, hogy a külügyi bizottság előtt szólhatok itt, a
parlamentben, és szeretnék köszönetet mondani az érdeklődésért és a jelenlétért. Ha
Macedóniáról 10 percben beszélhetek, ez nehéz feladat, de megpróbálom, hogy a elmondjam
a legfontosabb dolgokat Macedónia mostani életéről.

Egy népszavazás alkalmával a macedón lakosság a független állam mellett szavazott,
és letárgyaltuk a jugoszláv hadsereg békés kivonását, és nekiálltunk saját állami
intézményeink létrehozásához. Ezt azért mondom el, mert a 20 év alatt, amit magunk mögött
hagytunk, bizonyítottuk, hogy megbízható partner vagyunk a régióban, olyan partner, amely
jó kapcsolatokat fejleszt a szomszédaival, valamint a régió államaival.

A második jellemzője a Macedón Köztársaságnak az, hogy szociális és intézményi
modellt él egyfelől a multietnikus társadalomban, ugyanakkor pedig működőképes
demokráciát. Macedónia ritka példa a multietnikus társadalomra, amely bizonyította, hogy ez
a több nemzetiségű társadalom működhet demokratikus módon, ugyanakkor pedig
egyértelmű, hogy nemzeti, társadalmi és vallási jogokat biztosít minden etnikai közösségnek,
ez gazdagítja az egész társadalmat. Macedóniában az ország függetlensége óta minden etnikai
közösségnek mindig megvolt a lehetősége arra, hogy részt vegyen a kormányalakításban. A
Macedón Köztársaságban minden etnikai közösségnek joga van a saját anyanyelvén történő

oktatásra, és joga van a közügyek gyakorlása során, illetve a politikai, szociális, társadalmi
életben azon hagyományos nyelv használatára, amely közösséghez tartozik. Tudni kell, hogy
Macedónia valamelyest túlzás nélkül úgy tekinthető, mint egy kicsiny Európa, egy olyan
ország, amelynek megvan a saját diverzitása, ugyanakkor azonban egy egységes ország,
amely közös célokat kíván elérni.

Az előrevivő erő Macedóniában a külpolitika esetében az ország azon ambíciója, hogy
teljes jogú tagja legyen a NATO-nak és az EU-nak. A legutóbbi közvélemény-kutatás szerint,
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amelyre Macedóniában sor került, körülbelül a macedónok 77 százaléka szavazna igennel egy
népszavazás esetén, ha a kérdés az lenne, hogy kívánnak-e az EU-hoz csatlakozni. Ez
dominálja a társadalmi és politikai köröket, és ez átnyúlik a nyelvi és etnikai határokon az
országban. Így tehát az ország európai integrációja nem csupán olyasvalami, ami tisztán
politikai ügy, hanem társadalmi kohéziós tényező. Előbbre vivő tényező is a társadalmon
belül, amely erősíti a társadalom egységét.

Másodsorban, ha a NATO-integrációról beszélünk, akkor szeretném hangsúlyozni,
hogy e két mögöttünk hagyott évtized során a Macedón Köztársaság bebizonyította, hogy
nagyon megbízható NATO-partner a régióban, és bármikor is voltak meghatározott akciók,
események, amikor a NATO-nak szövetségesre volt szüksége, akkor Macedónia mindig
támogatólag lépett fel. Ma van egy-két nagyon fontos ügyünk, amely a macedón NATO-
partnerséggel függ össze. Az első Macedónia részvétele az ISAF-ban, Afganisztánban, ahol a
macedón csapatok 4 százaléka állomásozott az elmúlt évek során. A második pedig, hogy
Macedónia az az ország, méghozzá saját forrással bevont országa a KFOR logisztikai
központjának, amely támogatást nyújt a KFOR-csapatok számára, a szomszédos Koszovóban
folyó műveletek során.

Végül pedig szeretnék néhány dolgot elmondani arról az ügyről, ami Macedóniát
népszerűbbé teszi annál, mint amit kis országként megérdemlünk. Méghozzá ez az
úgynevezett névvita, egy igen furcsa és nehezen érthető vita, amit 20 évvel ezelőtt
robbantottak ki, amikor Macedónia független ország lett. A nemzetközi, az európai
politikában első esetben kellett olyan vitával szembenézni, ahol egy szuverén állam kísérletet
tett arra, hogy egy másik szuverén ország alkotmányban rögzített neve megváltozzon. Ezt
kezdeményezte Görögország. El szeretném mondani, hogy az Európai Unió a macedón
függetlenség kinyilvánításakor bizonyos mértékig részese volt ennek az ügynek. Akkoriban
Szlovénia, Horvátország és Macedónia nemcsak függetlenné akart válni, hanem kérte az
Európai Unió általi elismerését, és akkoriban az Európai Unióban Görögország ellenezte
Macedónia nemzetközi elismerését. Számos okból kifolyólag egy úgynevezett közvetítő
bizottságot állítottak fel, amelyet Robert Badinter francia alkotmányjogász vezetett, annak
érdekében, hogy a megbízhatóságot és a demokrácia szintjét megvizsgálják azokban az
országokban, amelyek függetlenségük európai elismerését kérték. Ez a közvetítő bizottság
valamennyi EU-tagállam által megszavazásra került – beleértve Görögországot –, végül pedig
1992 februárjában egy jelentést készítettek, és ez a jelentés úgy fogalmazott, hogy valamennyi
volt jugoszláv tagköztársaság közül csak Szlovénia és Macedónia az, amely teljesíti a
demokratikus alkotmány iránti alapkövetelményeket, és azt az ajánlást tették az Európai
Közösségnek, hogy Macedónia függetlensége legyen elismerve. Ez sajnálatos módon
Görögország miatt egészen 1993. decemberéig nem történt meg.

Manapság megpróbáljuk megtalálni azt az utat, hogy jó kapcsolatokat alakítsunk ki a
szomszédos Görögországgal. Ugyanakkor ez a névvitával kapcsolatos probléma valószínűleg
nehezen fog megoldódni, mert Görögország ellenzi, hogy elismerjék a macedóniai embereket
macedónként, a macedóniai emberek nemzeti identitását, és a macedón nyelvet sem ismerik
el. Ezzel kapcsolatban nincs mit tenni, és mi európai viselkedést várunk el az Európai Unió
tagállamaitól. Ugyanakkor előnyt remélünk az Európai Unió bővítésével kapcsolatban,
beleértve Macedóniát, Szerbiát, Boszniát, Montenegrót, Koszovót, Albániát, és így tovább, és
hogy ne foglalkozzanak ezzel a kétoldalú dologgal. Erre vonatkozóan Görögország és
Macedónia 1995 szeptemberében aláírt egy ideiglenes megállapodást. Sajnálatos módon,
amikor a NATO-küldöttség Bukarestbe érkezett, Görögország megszegte ezt az egyezséget,
és megakadályozta Macedónia NATO-csatlakozását.

A mi független 20 évünk alatt Macedónia nem sértett meg egyetlen biztonsági előírást
sem Görögországgal szemben, de békésen fejlesztettük a kapcsolatunkat, és a kapcsolatunk
ezekkel az emberekkel tökéletes, és elég magas a görög befektetők száma Macedóniában.
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Ezért megpróbáltunk utat találni az Európai Unión belül hogyan különítsük el a történteket az
európai érdekek mentén, nem akarjuk belevonni a nem ideillő dolgokat, politikai
eseményeket.

Még azt szeretném mondani, hogy beszéljünk a macedón integrációról. Nagyon
örülünk, hogy a Magyar Köztársaság nemcsak regionálisan, de az Európai Unión belül is
elkezdett egy bővítésbarát politikát, és ebben Magyarország az egyik legfontosabb szereplő
Délkelet-Európában. Az Európai Unió bővítése délkelet irányban fontos, és ez nemcsak
Délkelet-Európának lesz előnyös, de magának az Európai Uniónak is. Ezért is nagyon fontos
a következő évben Magyarország és Lengyelország európai uniós elnöksége, mivel nagy
szerepet játszanak ebben a térségben a visegrádi négyek tagjaként is.

Végezetül összefoglalva, az EU útja sem könnyű, és tudjuk, hogy nagyon sok
kritériumot kell teljesítenünk, de nem riadunk meg ettől. Macedónia megpróbálja teljesíteni
ezeket a feltételeket, és nem karácsonyi ajándékot kérünk, nem könnyen akarjuk megszerezni,
de szeretnénk megtenni a jogosan megérdemelt következő lépést az európai integráció
folyamatában. Ezért is nagyon hasznosnak tartjuk, hogy most eljöhettünk, és tárgyalásokat
folytathattunk a Külügyminisztériumban is. Reméljük, hogy a következő évben
megkezdhetjük az előcsatlakozási tárgyalásokat Európai Unióval.

Meg fogjuk hívni Orbán Viktor miniszterelnök urat, tegyen látogatást országunkban,
és erősítsük a gazdasági együttműködést Macedónia és Magyarország között, mert úgy
gondoljuk, hogy Magyarország potenciális partner ebben, hogy Szerbiával, Horvátországgal
és más országokkal szövetséget kössön.

Köszönöm a türelmüket, és ha van kérdésük, szívesen válaszolok rá. Remélem, hogy
ez a kétoldalú kapcsolat Magyarország és Macedónia között mindkettőnknek előnyös lesz a
jövőben.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Kis technikai problémáink vannak.
Természetes dolog, hogy Magyarország támogatja – minden lehetőség szerint – az önök
csatlakozási és integrációs törekvéseit, ezzel Magyarország az önök partnere, és bízunk
abban, hogy az ön által vázolt problémákra mielőbb megoldást találnak.

Nekem egy rövid kérdésem lenne, hogy milyen területeken látja még a két ország –
Magyarország és Macedónia között azokat a lehetőségeket, amelyek intenzívebbé tehetik a
gazdasági és kereskedelmi együttműködést, tehát milyen területeken látja az együttműködési
lehetőségek erősödését.

Kérdezem a képviselőtársaimat. (Jelzésre.) Kovács alelnök úr.

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Számunkra evidens, hogy a külügyminiszter úr jól látja, Magyarország számára

nagyon fontos, hogy a magyar elnökség alatt legyőzzék az elkövetkezendő bővítéssel
kapcsolatos akadályokat Európában. Nekünk a Nyugat-Balkán nagyon fontos geopolitikai
okokból. Teljesen tisztában vagyunk a névvita körüli dolgokkal, ezt nyomon követjük, de azt
szeretném megtudni, hogy ettől a problémától eltekintve mit gondol, mi a legnagyobb
probléma azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzanak, tehát a csatlakozási
folyamatban mit lát a legnagyobb problémának.

ELNÖK: Miniszter úr!

Válaszadás

ANTONIO MILOSHOSKI külügyminiszter (Macedón Köztársaság): Köszönöm a
kérdéseket.
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Először Balla úr kérdésére szeretnék néhány szóban válaszolni. Úgy gondolom,
Macedónia és Magyarország fokozhatja az együttműködését üzleti területen, különösen a
külföldi beruházások területén. A második terület, ahol fokozható lenne az együttműködés, az
az energiaszektor. Tudom, hogy Magyarország nagy figyelmet fordít energetikai projektekre,
olyanokra, amelyek európai szinten is fontosak, és ebben az értelemben Macedónia szintén
nagy figyelmet fordít ezekre a projektekre a tekintetben, hogy saját energiaellátását biztosítsa
az országon belül. Tehát abban a tekintetben is, hogy a különböző energiahálózatok
összekapcsolásával nemcsak Bulgáriával – amellyel már van összeköttetésünk –, hanem hogy
Koszovóval, Albániával és Szerbiával is összeköttetésbe kerüljünk. Ez az energetikai és
egyben biztonsági kérdés az, amit mi nagy fontosságúnak tekintünk a délkelet-európai
gazdasági fejlődés szempontjából. A jobb és biztonságosabb energiaellátás azt jelenti, hogy
annál jobbak lesznek a gazdasági fejlődés lehetőségei. Ebben az értelemben a magyar
energiacég, a MOL nagyon aktív, és szeretnénk, ha valamelyik soron következő látogatás
alkalmával ennek a cégnek a képviselői is eljönnének Macedóniába a delegáció tagjaiként,
annak érdekében, hogy konkrét érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitassunk meg.

Nagyon köszönöm a második kérdést, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó
kérdés, mert néha az úgynevezett névvita, a macedón-görög vita beárnyékolja, az EU-
csatlakozással kapcsolatos igazi kérdéseket. Szeretnék néhány dolgot megemlíteni ezek közül.

Az egyik legnagyobb kihívást számunkra a közigazgatási reform jelenti, ami nem
könnyű kérdés, és úgy gondolom, hogy épp ezért alkalmaztunk egy magas rangú szlovén
szakértőt, aki a szlovén kormányban a közigazgatásért és a közigazgatási reform
végrehajtásáért felelős. Most pedig olyan koncepció kidolgozásán fáradozunk, amely a
közigazgatás közép- és hosszú távú reformját tartalmazza, amelynek az a célja, hogy
csökkentse a bürokráciát és fokozza a közigazgatás hatékonyságát, ezzel egyidejűleg
szeretnénk a közigazgatás profizmusát megteremteni.

A második kérdés pedig az igazságszolgáltatási rendszer reformja. Az
igazságszolgáltatás reformja minden bizonnyal az egyik legérzékenyebb kérdés, hiszen a
demokratikus jogállamban az ellensúlyok rendszerén belül az igazságszolgáltatástól azt
várják, hogy legyen független, ugyanakkor ha a reform megvalósítására kerül sor, akkor a
parlamentnek és más tényezőknek dönteniük kell a következő lépésekről és a fejlődésről az
igazságszolgáltatásban. Ezt már régebben elkezdtük, és folyamatosan próbáljuk fejleszteni.

Ezzel egyidejűleg Macedóniában lesz egy saját kihívás is, ez pedig az lesz, hogy az
etnikumok közötti jó kapcsolatot kell ápolni az országon belül. Ez ugyan nem az európai
integráció fejezete, ez nem egy olyan téma, amelyet különösen napirendre tűzne az Európai
Közösség, ez azonban a stabilitás és a fejlődés egyik pillére. Éppen ezért hangsúlyoztam a
bevezetőmben, hogy az európai integrációs folyamat számunkra nemcsak azt jelenti, hogy a
VIP klubhoz közeledünk, hanem azt is jelenti, hogy van egy olyan folyamat, melynek
keretében minden energiánkat vagy inkább úgy mondanám, hogy a társadalom energiáinak a
nagyját egy produktív folyamat keretébe kell irányítani, hogy sikeresen tudjuk az országot
átalakítani, és ez az ország társadalmát fogja megerősíteni.

ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm a tájékoztatásokat, amelyeket nyújtott,
és remélem, hogy kellemes lesz a budapesti tartózkodása, jó és hasznos tárgyalásokat folytat
majd. Minden jót kívánok, nagyon köszönöm.

ANTONIO MILOSHOSKI külügyminiszter (Macedón Köztársaság): Nagyon és a
macedón külügyi bizottság nevében szeretném a legjobb jókívánságainkat és üdvözletünket
átadni, szeretnék egy meghívást kimondani a magyar külügyi bizottság felé, hogy tegyenek
látogatást Macedóniában, amint ezt a napirendjük lehetővé teszi. (Antonio Miloshoski és
kísérete elhagyják az üléstermet. – Rövid technikai szünet.
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkánkat a 2. napirendi ponttal.

Tájékoztató az Európa Tanács Velencei Bizottságának szlovákiai államnyelvtörvénnyel
kapcsolatos állásfoglalásáról

Miután a napokban napvilágot látott az Európa Tanács Velencei Bizottságának az
állásfoglalása a szlovák államnyelvtörvénnyel kapcsolatban, abban egyeztünk meg államtitkár
úrral, hogy a nagyköveti meghallgatások előtt egy rövid tájékoztatást, egyfajta gyorsjelentést,
összefoglalót adna nekünk a Velencei Bizottság ajánlásaival, állásfoglalásával kapcsolatban.

Államtitkár úr, öné a szó.

Németh Zsolt államtitkár (KüM) tájékoztatója

NÉMETH ZSOLT államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Elnök Úr! A Velencei Bizottság október 15-ei plenáris ülésén megtárgyalta a szlovák
államnyelvről szóló törvény módosítását, és elfogadta a „Vélemény a Szlovák Köztársaság
államnyelvtörvényéről” című jogi szakvéleményt. Ez a vélemény immáron a második jelentős
nemzetközi dokumentum, amely a szlovák államnyelvtörvénnyel foglalkozik. Emlékeztetnék
arra hogy 2009. július 22-én az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa is hivatalos álláspontot tett
közzé a szlovák államnyelvtörvényről. Azt gondolom, a Velencei Bizottság álláspontja egy
nagyon izgalmas dokumentum, és javaslom azt, hogy aki ebben a kérdésben érdeklődést
mutat, az tanulmányozza át alaposan, ez egy meglehetősen nagy lélegzetvételű dokumentum.

Ami az eljárási kérdéseket illeti, azt mindenféleképpen fontosnak érzem jelezni, hogy
szeptember hónap folyamán, 24-én a szlovák kormány elfogadta az államnyelvtörvény
módosítását, ezt a parlament elé terjesztette, a múlt héten, október 20-án első olvasatban
megtárgyalta a szlovák parlament, és a második olvasat vitájára várhatóan december elején
sor fog kerülni. Értelemszerűen a szlovák módosítás nem fedte le, csak részlegesen a Velencei
Bizottság álláspontját, és azt gondolom, hogy ez az elkövetkező időszakban nagyon fontos
kérdés lesz, hogy milyen mértékben fog összhangba kerülni a szlovák módosítás a Velencei
Bizottság álláspontjával. Erre vonatkozóan a szlovák kulturális miniszter, Bugár Béla
pártelnök is, közösen jegyeztek módosító javaslatokat, ígéretet tettek, hogy a Velencei
Bizottság álláspontját a második olvasat során már figyelembe fogják majd venni. Bízunk
ebben, annál is inkább, mert Szlovákia maga fordult a Velencei Bizottsághoz, és ezzel
mintegy önként vállalta azt, hogy a Velencei Bizottság véleményét magára nézve elfogadja.
Azt gondolom, ebből a szempontból örvendetes, hogy a Velencei Bizottság felajánlotta, hogy
további monitorizálásban részesíti a szlovák nyelvtörvény sorsát. Azt gondolom, erre szükség
lehet.

Ami a tartalmi kérdéseket illeti, nem kívánok nagyon elmerülni a részletekben, de ha
vannak ilyen jellegű kérdések, akkor esetleg a vita során ezekre is kitérhetünk. Alapvetően azt
tartom nagyon fontos fejleménynek, hogy a Velencei Bizottság ezzel az álláspontjával egy
nagyon világos útmutatást fogalmazott meg a nyelvi jogok erdejében Szlovákia számára,
hogy hogyan tud kitalálni ebből az erdőből Szlovákia. És azt gondolom, eléggé benne
vagyunk az erdőben, hiszen volt itt egy kisebbségi nyelvtörvény, van az államnyelvtörvény,
akkor ennek megfogalmazódott a Mečiar-időszakban a módosítása, ezt követően találkoztunk
egy egészen sajátos jogi abszurddal, a tavaly decemberben elfogadott útmutatással, amely
gyakorlatilag végrehajtási rendeleteket jelent, de nem lettek ezek végrehajtási rendeletek, mert
nem nyerték el a jogi erőt. Tehát nem lehet egy törvényt kormánydokumentummal
módosítani, márpedig erre tett kísérletet Szlovákia, és ezért az első kísérlet a nyelvtörvény
korrekciójára már tavaly decemberben, a kisebbségi főbiztos véleménye alapján megtörtént.
Most rendelkezünk egy velencei bizottsági állásfoglalással, illetőleg egy újabb módosítási
javaslattal.
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Ezeknek a dokumentumoknak az összevetését, és segítését egy olyan állapotba, amely
nagyjából a Velencei Bizottság álláspontjával összhangban lévő nyelvi jogi helyzetet idéz elő
Szlovákiában, azt gondolom, ezt nyugodtan egy egészen komoly feladatnak tekinthetjük, ami
egy ilyen erdőből való kitaláláshoz hasonlítható. Tehát úgy gondolom, egy nagyon jó
útmutatót kapott Szlovákia a Velencei Bizottság véleményével.

Fontosnak érzem azt, hogy ez a dokumentum egyértelműsíti, hogy a kritika tárgyát
képező szlovák államnyelvtörvény abban a formájában, ahogy az most áll, sérti a Szlovák
Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségeit. Ezt egyértelműen kijelenti ez a dokumentum.
Azért fontos rögzíteni, hogy nemzetközi jogot sért jelenleg a szlovák nyelvtörvény, mert ezzel
megcáfolta a kisebbségi főbiztosnak az ezzel kapcsolatos álláspontját. A kisebbségi főbiztos
tavaly nyári véleménye még egyértelműen azt állította, hogy nem sért nemzetközi jogi
normát, csak furcsa. Ehhez képest ez a mostani álláspont egyértelműsíti, hogy beleütközik
mind az Európa Tanács dokumentumaiba – tehát a keretegyezménybe, a nyelvi chartába –,
mind pedig ENSZ-dokumentumokba, így például az emberi és politikai jogok
egyezségokmányába ütközőnek minősíti a jelenlegi szlovák államnyelvtörvényt.

Fontosnak tartom azt, hogy ebben az erdőben, amit az előbbiekben vázoltam, oly
módon kíván rendet vágni a Velencei Bizottság hogy kifejezi azt, hogy az
államnyelvtörvénynek és a kisebbségi nyelvhasználati törvénynek a viszonyát világossá kell
tenni, és ez a kisebbségi főbiztos véleményével is összecseng. A javaslatnak az a lényege,
hogy ne legyen az államnyelvtörvény a kisebbségi nyelvtörvény fölé rendelve. Tehát, hogy
amit nem szabályoz a kisebbségi nyelvtörvény, arra az államnyelvtörvény vonatkozik, ezt az
álláspontot cáfolja meg és kritizálja mind a Velencei Bizottság. Azt gondolom, ez rendkívül
fontos. Olyan jogi egyensúlyt kell létrehozni a két nyelvtörvény között, ami végül is egyrészt
elismeri az államnyelvtörvény megalkotásának az indokoltságát – lehet védeni legitim módon
az államnyelvet –, ugyanakkor egyensúlyba kell hozni a kisebbségi joggyakorlással az
államnyelv védelmét, és a kisebbségi nyelvhasználati jogokat is biztosítani kell.

Sőt, úgy is fogalmaz a Velencei Bizottság álláspontja, hogy általában az az elfogadott,
hogyha különös védelemben a kisebbségi nyelvhasználatot részesítik, nem pedig az
államnyelvet. Illetőleg a végrehajtási elvekkel, tehát ezzel a meglehetősen érdekes jogi
szüleménnyel kapcsolatban, amely egy törvényt próbál kormányrendelettel korrigálni – ezt
annak idején úgy fogalmaztuk meg, hogy egy rossz törvényt akar jól végrehajtani –,
egyértelműsíti, hogy nem lehet egy rossz törvényt jól végrehajtani, hanem ezeket a bizonyos
végrehajtási elveket be kell emelni a törvényekbe: az államnyelvtörvénybe, illetőleg ami
kisebbségi vonatkozású, azt a kisebbségi törvénybe.

Számos ponton megfogalmazza azt, hogy újra kell szabályozni a jelenlegi nyelvi
helyzetet. A Velencei Bizottság szerint különösen is újra kell szabályozni a nyelvhasználatot a
hivatali, a bírósági és a közigazgatási eljárásokban. Azt gondolom, ez a nyelvi charta előírásai
alapján nagyon széles mozgásteret nyit meg a kisebbségi nyelvhasználat számára. Újra kell
szabályozni az egyházi dokumentumok kérdését, ugyanis az egyházi nyelvhasználattal
kapcsolatban különösen a vallásszabadságot korlátozó mértékben sérti a jelenlegi szlovák
államnyelvtörvény a vallásgyakorláshoz fűződő alapvető emberi jogokat. A pedagógiai
dokumentumok kérdését egyébként a módosítás részlegesen kezelte, az egyházi ügyeket,
illetőleg az előző kérdést, a hivatalos nyelvhasználatot nem kezelte.

A televíziózással és a médiával kapcsolatos szabályozást újra kell gondolniuk, ezt nem
rendezi a módosítást. Tehát reméljük, hogy a Velencei Bizottság véleménye alapján
Szlovákiában is lehet normális kisebbségi kereskedelmi médiát létrehozni majd. A kulturális
rendezvények kérdését, ezt a bizonyos moderálás ügyét is újra kell szabályozni; a fegyveres
erők, testületek kérdését is, és tisztázni kell az ottani nyelvhasználaton belül a szolgálati,
illetőleg a hivatali nyelv viszonyát. A szerződések kérdésében többször hangsúlyoztuk, hogy a
szerződéskötés nyelvét nem lehet egy jogállamban leszűkíteni az államnyelvre. Ezt is



- 12 -

egyértelművé teszi a Velencei Bizottság, hogy lehet magánjellegű szerződéseket kötni
kisebbségi nyelven is, tehát indokolatlan túlszabályozás az, hogyha meg akarják tiltani a
szerződéskötés nyelvének a szabadságát. A hirdetések azért is fontosak, mert a hirdetésekkel
kapcsolatban az elmúlt napokban büntetéseket szabtak ki. 1500 eurós büntetést szabtak ki egy
szlovák újságra azért, mert magyar nyelven hirdetett, noha német nyelvű meg angol nyelvű
hirdetések esetén nem szabták ki ezt az 1500 eurós büntetést. Tehát azért is érdekes
helyzetben vagyunk most, mert a jelenlegi exlex állapotot használta ki egy hatóság arra, hogy
büntessen, ami egyébként nem exlex, mert van törvény, de nyilvánvalóan ez már a módosítás
szellemével, az irányával, a Velencei Bizottság irányával nincs összhangban. A vállalatok,
illetve a pártok, egyesületek területén is újra kell gondolni a törvényt.

Nem megyek bele tehát ezeknek a részleteibe most, csak azt szerettem volna ezzel a
felsorolással jelezni, hogy további módosításra lesz szükség, hogyha Szlovákia összhangot
kíván teremteni a Velencei Bizottság álláspontjával.

Ami a büntetéseket illeti, a büntetésekkel kapcsolatban szintén egyértelműsíti a
Velencei Bizottság az álláspontját. Nem azt a célkitűzést támasztja egyértelműen alá, amit a
felvidéki magyarok megfogalmaztak, hogy törölje el a szankciókat a nyelvtörvényből
Szlovákia. Úgy fogalmaz, hogy bizonyos minősített esetekben indokoltak lehetnek a
szankciók, ugyanakkor úgy fogalmaz, hogy a törvény céljainak megvalósításához az
együttműködés és a bizalomerősítés hatékonyabb lehet, mint a szankciók, valamint ezeket, ha
egyáltalán megmaradnak – tehát feltételezi azt a lehetőséget is, hogy nem maradnak meg a
büntetések –, akkor is csak a legkirívóbb esetre lehet fenntartani. Tehát azt gondolom, ez a
megfogalmazás a büntetésekkel kapcsolatban is további intézkedéseket, lépéseket követel
meg Szlovákiától, hiszen meglehetősen széles körben hagyták meg a büntetés lehetőségét,
noha 5000-ről 2500 euróra levitték a büntetési határokat.

Összességében azt tudom mondani, hogy a szeptember 24-én elfogadott, illetve
október 20-án első olvasatban megvitatott módosítás a Velencei Bizottság véleményének a
tükrében nem módosítja a törvény alapvető filozófiáját. Nem szünteti meg a szankciókat, nem
számolja fel az aránytalanságot az államnyelv, kontra kisebbségi nyelvhasználat
vonatkozásában, és ilyen értelemben nem is szünteti meg a félelemkeltés légkörét, illetőleg
annak a kockázatát, hogy felhasználható legyen a nyelvtörvény egy megváltozott politikai
környezetben a félelemkeltés céljára.

Tehát szeretném hangsúlyozni, tisztában vagyunk azzal a fordulattal, ami
bekövetkezett Szlovákiában, kedvezőbbek az együttműködés körülményei, nem lehet
összehasonlítani őket. Ugyanakkor bízunk abban, hogy ezt a kezdeti lendületet, ezt a
lehetőséget Szlovákia felhasználja arra, hogy a Velencei Bizottság útmutatása alapján – amely
egyfajta alkotmánybírósága Európának – rendezze a nyelvtörvény kérdését, és ezáltal kihúzza
ezt a tüskét a kétoldalú kapcsolatokból, illetőleg a szlovákiai magyarság helyzetét látványosan
segíti azzal, hogy a Velencei Bizottság véleményével összhangban álló, Szlovákia nemzetközi
kötelezettségeit is teljesítő nyelvtörvény-módosítást fog december folyamán a szlovák
parlament elfogadni.

Még egy megjegyzésem lenne befejezésül, elnök úr. Úgy gondolom, ez a
dokumentum, a Velencei Bizottságnak ez a véleménye rokonítható a Velencei Bizottságnak a
státusztörvényt követően kialakított véleményével. Annyiban, hogy az a vélemény is egyfajta
olyan útmutatást jelentett, amely addig nem létező jogi problémára adott egy nagyon világos
választ, és ezt követően nyílt meg a lehetősége annak, hogy számos kedvezményjellegű

törvény születhetett meg: a román, majd a lengyel kedvezménytörvény a Velencei Bizottság
magyar törvényről alkotott véleménye alapján születhetett meg. Azt gondolom, a nyelvi jogok
védelmének egy nemzetközi eszköze az, amely most a kezünkben van ezzel a jelentéssel.
Bízom abban, hogy ennek a velencei bizottsági állásfoglalásnak a talapzatára ráépülhet a
nyelvi jogok védelmének nemzetközi rendszere, és a magyar diplomácia számára, amely az
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emberi jogokat kiemelt ügyként kezeli, nagyon komoly és szép feladat, hogy felhasználva a
Velencei Bizottság mostani véleményét, a nyelvi jogokkal kapcsolatos előrelépést szolgáló
nemzetközi kezdeményezésekkel éljen.

Tekintettel arra, hogy itt most olyan nagykövetek meghallgatására is sor fog kerülni,
aki érintettek az emberi jogok nemzetközi képviseletében, ezért azt hiszem, nem hiábavaló, ha
itt különösen rájuk nézve is hangsúlyozom ezt a feladatot az elkövetkezendő évekre.

Köszönöm szépen a figyelmet, és ha bárkinek kérdése van, igyekszem válaszolni,
annak ellenére, hogy hangsúlyozom, annak, aki meg akarja ezt érteni, nem nagyon lehet
megspórolni ennek az elmélyült tanulmányozását, mert egy meglehetősen bonyolult
problematikáról van szó.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
Engedje meg, hogy megjegyezzem, én személy szerint, meg talán a bizottság tagjai

bizakodóbbak vagyunk, hiszen egy hónappal ezelőtt találkoztunk a társbizottsággal
Pozsonyban, és ott azért elhangzott a tárgyaláson, hogy ők is várták a Velencei Bizottság
jelentését, és igyekeznek majd ezeket a módosításoknál is figyelembe venni, és úgy látom,
van esély a jövőre nézve.

Egyben kérdezném is államtitkár úrtól, hogy esetleg mi bizottságként milyen módon,
milyen szinten járulhatunk hozzá ehhez. Esetleg a partnereinknek vagy akár a diplomáciai
testületnek is jelezzük, hogy nagyra értékeljük magát a jelentést, különösen azért is, mert
maga Szlovákia kérte ezt a véleményt. Persze ez elég bonyolult és nem is végleges megoldás,
illetve nem az egyértelmű megoldását jelenti a nyelvtörvénnyel kapcsolatos problémáknak,
illetve problémafelvetéseknek, de mégis abban bizakodom, hogy szlovák partnereink, az új
kormány, az új külügyi bizottság részéről is látom a nyitottságot, és úgy éreztük, hogy ebben a
kérdésben, a kisebbségpolitikában, nyelvi ügyekben azért van egyfajta nyitottság, ami más,
mint a kormányváltás előtti időszakban.

A kérdésem arról is szólna, hogy ön szerint mivel járulhatunk hozzá ahhoz, hogy
minél sikeresebb legyen, hiszen decemberben az akkori második olvasatot követően azért
egyre közelebb fogunk jutni ahhoz a döntési ponthoz, amikor a szlovák parlament dönteni fog
arról, hogy hogyan is módosítja a nyelvtörvényt. Mert azt követően azért nehéz lesz azt
mondani, hogy újabb módosítások kellenének a nyelvtörvényben, miután ők le fognak zárni
az év végéig egy ilyen módosítási időszakot. Tehát bízom benne, hogy maga azt
államnyelvtörvény és a módosításnak a módosítása sikeresebb lesz, mint ahogy ez megtörtént
az elmúlt időszakban.

Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e kérdés, vélemény. (Jelzésre.) Gyöngyösi
alelnök úr!

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.
Nyilván elmélyültebb tanulmányozásra lenne szükség ezzel a velencei bizottsági

állásfoglalással kapcsolatban, de ahogy végighallgattam államtitkár urat, megfogalmazott elég
sok konkrét problémát ezzel a nyelvtörvénnyel kapcsolatban. Nekem ezekkel a nemzetközi
állásfoglalásokkal mindig az a problémám, hogy ezeknek azért nincs szankcionáló erejük, ez
nyilván csak egy nyilatkozat, egy állásfoglalás, amiből aztán a korábbi tapasztalataink szerint
mindegyik fél abba kapaszkodik, ami számára fontos. Tehát úgy látom, és ahogyan ezt ön is
mondta, a magyar diplomáciának nagyon komoly feladata lesz a jövőben, hogy ennek az
állásfoglalásnak az alapján a szlovák félen kvázi bevasalja a magyar érdekek szempontjából
sérelmes pontokat.

Ez a pozsonyi látogatás, amin voltunk, bár nekem nyilván nincs összehasonlítási
alapom, nem volt szerencsém a Fico-kormány idején Pozsonyban tárgyalni a szlovák féllel, de
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közel sem volt barátságos megbeszélés. Azt láttam, hogy a szlovákok kerülték a konfliktusos
pontokat, tehát ők nagyon szívesen beszélgettek volna velünk energetikáról meg nem tudom,
a csillagok állásáról, tehát bármiről, csak ne kelljen a nyelvtörvényről, a magyarverésekről és
azokról a dolgokról beszélni, amelyek elég feszült viszonyt alakítottak ki a két ország
kapcsolatában. Igazából nem éreztem azt, hogy itt bármiféle elmozdulás lenne a szlovák
félben. Lehet, hogy retorikai szinten vannak ilyen visszajelzések, de azt szeretném, az én
fejemben úgy áll össze a magyar érdekérvényesítés, hogy mi megyünk előre, és mi húzzuk
magunk mögött a nemzetközi közvéleményt és azokat a szervezeteket – mint például a
Velencei Bizottságot és az Európai Uniót is –, rámutatva arra, hogy egy ilyen nyelvtörvény a
XXI. században teljes mértékben elfogadhatatlan. Ehelyett azt látom, hogy Magyarország, ha
előrelép kettőt a Velencei Bizottság vagy Vollebaek úr, akkor szépen felsorakozik mögöttük.

Tehát azt szeretném, hogyha megfordulnánk a lovon, és az történne, hogy mi
tematizáljuk ezt a kérdést, hiszen egy olyan kérdéssel állunk szemben, ami teljes mértékben
elfogadhatatlan. Erre, most úgy látom, hogy van egy-két hónap, amíg a szlovák fél el nem
fogadja ezeket a módosításokat, és addig kellene meglépni ezeket a konkrét és nagyon
kemény diplomáciai lépéseket Szlovákiával szemben. Hiszen most tartunk a kezünkben egy
ilyen velencei bizottság állásfoglalást, és Vollebaek úr véleményét is, amelyek ezzel, most
nem tudom, hogy mennyire, de nagyjából egy irányba mutatnak.

Tehát igazából arra lennék kíváncsi, hogy a magyar diplomáciának melyek azok a
konkrét lépései, és melyek azok a kitűzött céljai a következő pár hónapban, amelyek ezt a
törvényt, ezt a szlovák nyelvtörvényt visszahozzák a normál emberi civilizáció alapjaira.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagy Gábor Tamás!

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen.
Államtitkár úr, nagyon érdekes volt ez a tájékoztató, és különösen fontosnak tűnt

nekem az a zárógondolat, amit elmondott arról, hogy az ezeken a korábban nem szabályozott
területeken történő, ha úgy tetszik, jogi intervenció vagy innováció mindig felvet egy sor
kérdést. Lehet pozitívan tekinteni, pozitívan előremenni, ilyen volt a magyar státusztörvény
jogi megoldási kísérlete, amelyre aztán szintén a Velencei Bizottság véleménye adott
megerősítő választ, és lehet negatívan, tehát hogy melyik az az út, amelyet nem érdemes vagy
nem szabad követni. Ebben például a szlovák nyelvtörvény – azt gondolom, ebben a teremben
mindannyian egyetérthetünk ebben – egy példát ad, amire meg negatív irányú lehatárolást tud
adni a szakértő és nemzetközi bizottság.

Bizonyos vagyok abban is, hogy a magyar fél álláspontjának a nyílt, világos,
egyértelmű megfogalmazásához nagyon sok szakértői tevékenységre, diplomáciai
háttérmunkára volt szükség. Valószínűleg ezek egy része nem is mindig publikus, nem is
szedhető egy csokorba, hogy mi minden kell ahhoz, hogy egyértelművé tegyük, miért aggaszt
bennünket magyarokat – az érintettség, a kisebbségi érintettség okán is, és általános elvi
kérdések okán is – ez a fajta megoldás, amellyel Szlovákia, ha úgy tetszik, tényleg
megfélemlíteni igyekezett egy kisebbséget.

Ugyanakkor bennem is az motoszkál, hogy hogyan tovább. A szlovák külügyi
bizottságnál tartott látogatásunk során beszéltünk a Magyar Koalíció Pártja és a Híd-Most
képviselőivel is, és azért mindkét szervezettel való konzultációból az derült ki, hogy a szlovák
belpolitika elég erősen átszínezett – hogy ilyen finoman mondjam – ezzel a kérdéssel, és
valószínűleg nehéz lenne egy, a magyar álláspontnak megfelelő törvényi szabályozást
elfogadtatni a jelenlegi szlovák törvényhozással. Tehát valószínűleg túl mélyen feszülnek ott
az indulatok, és túl átpolitizált ez a kérdés ahhoz, hogy ebben akár a kormány – a
kormánykoalíció, amely ingatag, és bizonyos mértékben azért nem túl erős összetartozásból



- 15 -

álló koalíció –, vállalná annak a politikai ódiumát, hogy egy ilyen kérdésben egyértelműen az
elődjével szemben álló, ha úgy tetszik, ezeket a jogi megoldásokat megszüntető vagy
felfüggesztő szabályozást fogadjon el. Erre tehát a magyar politikusok nemigen láttak ott
esélyt.

Mit tudunk tenni? Mit lehet akkor ezzel a fontos jogi dokumentummal a birtokunkban
további jogi lépésekként elérni? Elképzelhető-e az, hogy a kiszabott bírsággal szemben
például a hazai jogorvoslati fórumok kimerítése után az emberi jogi bírósághoz lehessen
fordulni? Lehet-e más olyan külső, ha úgy tetszik, kötelező erővel bíró fórumot igénybe venni
akár az Unión belül, akár az emberi jogi bíróság fórumrendszerén keresztül, amely Szlovákiát,
ha úgy tetszik, letéríti erről a szabályozási útvonalról?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Tisztelt Államtitkár Úr! Magam is azt gondolom, hogy meglehetősen nehéz út és

folyamat lesz, ami ezután következik. Jórészt azért, ami itt már részben elhangzott, mert a
szlovák kormánykoalícióban patikamérlegen ki vannak mérve a résztvevőket illetően az
álláspontok ez ügyben a korábbi, a Fico-kormány idején még részben ellenzékben kifejtett
álláspontjaikkal, akik ma részt vesznek a kormányban. Nyilván részben a magyar pártok is
megosztottak ebben a témában, ezt is jól látjuk.

A külügyi bizottsági találkozónkról: én részt vettem az esztergomi találkozón, és részt
vettem a legutóbbi találkozón is, talán az a pozitív különbség van, hogy itt most a szlovák fél
igazából nem akart erről beszélni. Mondhatnánk azt is, hogy egyfajta tűzszünethangulat volt,
tehát nem tudták pontosan, hogy hogyan viszonyuljanak. Ezt én persze pozitívan is tudom
értékelni, de nem biztos, hogy ez mégiscsak abba az irányba fog elfordulni.

Magam is azt vetném fel, amit itt már az előttem szóló képviselőtársaim felvetettek,
hogy merre menjünk tovább. El szeretném mondani, hogy az előző kormány e tekintetben
offenzív külpolitikai lépéssort indított el, az utolsó egy évben különösen is, és ebben lényegét
tekintve a mostani kormányzó pártok – személyesen az államtitkár úr is a külügyi bizottság
elnökeként – partnerek voltak és részt vettek.

Tehát hogyan készül a Külügyminisztérium konkrétan szlovák-magyar irányban? Ez –
gondolom – kell hogy jelentse a kisebbségi vegyes bizottság munkáját, vélhetőleg szükség
lenne arra, hogy ez a bizottság minél hamarabb összeüljön. Azt látjuk, hogy a társelnöki
posztok be vannak töltve, tehát ez a feltétel adott ehhez. Azt gondolom, fontos lenne, hogy az
EBESZ felé továbblépjünk, ez jelenti a kisebbségi főbiztos Vollebaek urat. Ha ez így van – és
így van, bár teljes egészében még magam sem tudtam végigolvasni –, hogy ez több is annál,
mint amit a Vollebaek-féle jelentések megállapítottak magáról a törvényről, azt hiszem,
érdemes ennek alapján – arra is figyelemmel, hogy maga a szlovák kormány kérte ezt a
velencei bizottsági vizsgálatot, elemzést és állásfoglalást minderről – visszatérni, és nem
tartom elképzelhetetlennek kezdeményezni egy újabb közös egyeztetést. Tehát
kezdeményezni, hogy a főbiztos úr folytassa azt a tevékenységét, amelyet eddig is tett, vagyis
mind a szlovák, mind a magyar – és a magyar kisebbség, nyilván emlékszik, államtitkár úr,
hogy nem volt könnyű elérni a főbiztos úrnál azt, hogy a szlovákiai magyar kisebbség
képviselőit fogadja vagy hallgassa meg Pozsonyban. Ez megtörtént, és azt hiszem, miután
megtörtént, lehet erre hivatkozni, hogy fontos, hogy ők is elmondják alapvetően mint
érintettek, és most már a Velencei Bizottság állásfoglalásával a birtokukban vagy azt érvként
használva.

Persze meg kell nézni az Európai Uniót is, és azt gondolom, hogy erről egyfajta
felvilágosító tevékenységet is érdemes folytatni. Nem vagyok biztos abban, hogy a szlovák
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diplomácia ezt az európai uniós külügyi diplomáciai testületek felé vagy a brüsszeli megfelelő

illetékes helyek felé összefoglalóan elmondják, vagy tájékoztatnak róla. Azt gondolom, hogy
a mi nagykövetségeink, misszióink megtehetik ezt, és az érdeklődés ebben fenntartható. Ez
pozitív irányú, hiszen fogalmazhatunk úgy, hogy hozzájárult a Velencei Bizottság az Unió
szintjén is egy kisebbségvédelmi pozíció erősítéséhez, amely precedens lehet, amit fel lehet
használni; és hogy ez nem magyar-szlovák ügy, ez nemcsak a Szlovákiában élő magyar
kisebbség ügye, ez igenis lehet az Európai Unió szintjén is a jó gyakorlatokba beépülő

szempont, és ilyen megközelítéssel a diszkriminációmentesség, ami az Unió alapelvei közé
tartozik.

Azt is kérdezném, hogy az államtitkár úrék, tehát a Külügyminisztérium részéről
beszéltek-e a magyar szervezetekkel, a magyar pártokkal konkrétan a Velencei Bizottság
állásfoglalásáról, tehát ismerik-e erről az álláspontjukat. A magunk részéről azt tudom
mondani, hogy ahogyan eddig is, ebben a Szocialista Párt képviselői és a párt megadja a
támogatást a kormány, a Külügyminisztérium számára, ahogyan eddig is tettük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.
Horváth János képviselő úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Azt kérdezném az államtitkár úrtól, hogy
kezelhető-e ez a hogyan tovább kérdéscsomag, ami megfogalmazódott a képviselőtársaim
részéről, illetve egy hozzáállás lehet-e, illetve milyen mértékben. Bár a válaszom az, hogy
igen, igen, de milyen mértékben és hogyan. Nevezetesen használni, hasznosítani egy meglévő

instrumentumot, az Interparlamentáris Uniót. Az Interparlamentáris Unió egy világszervezet,
aminek százötvenvalamennyi parlament a tagja, ahol 49 ezer körüli parlamenti képviselő tag
van. Ez a tagság – mint ahogy tudjuk magunkról is – néha kézzel fogható, néha szimbolikus
vagy még annál is kevesebb, de mégis vannak lehetőségek, amikor megfogható.

Az Interparlamentáris Unió – mostanában hallom magamat többször mondani itthon és
nemzetközi fórumokon –mint parlamenti diplomácia mobilizálható, amit a külügyminiszter, a
Külügyminisztérium és a külügyi apparátusunk csinál szerte a világban, ahhoz, azzal
párhuzamosan van lehetőség ennek az átgondolására és fejlesztésére, és alacsony költségű
valami. Mert a képviselőknek van státusuk.

Nos, hogyan? Ebben kérem államtitkár úr segítségét az Interparlamentáris Unió
részére, és ajánlom az Interparlamentáris Unió segítségét a diplomáciai testületnek, hogy
hogyan is fogjunk össze. Már úgy értem, a képviselő IPU-tagok a világban.

Kétféle országcsoportot gondolok. Egyik országcsoport azok, akik hasonló vizeken
eveznek, illetve hasonló nehézségeik vannak, mint nekünk, hasonlíthatók valamennyiben a
például a magyar-szlovák helyzethez, az ilyen országok képviselőivel kapcsolatot teremteni,
barátkozni, beszélgetni erről, talán munkacsoportot is létrehozni. A másik pedig olyan
országok képviselői, akik a morális, etikai szempontok alapján képesek, szoktak hozzányúlni
dolgokhoz, az egy másik hozzáállás lehetne.

Nem folytatom tovább, csak egy példát. A közelmúltban Genfben volt az
Interparlamentáris Unió évi közgyűlése, ott volt százötvenvalahány ország. Éppen úgy
adódott, hogy azon a reggelen, amikor az vörösiszap-tragédia volt itt Magyarországon, éppen
folyt az ülés, és szót kérhettem és kaptam, és elmondtam, dramatizáltam, ennek olyan hatása
volt, hogy az elnök hosszan fejezte ki Magyarország iránt az együttélését, aztán jöttek a
Lordok Háza elnökétől többen, és 25 televízió körém. Persze a téma, arról volt szó, hogy volt
egy probléma, és arra az emberek odafigyelnek.

Vagy most készülünk két hét múlva az Egyesült Nemzetek és az IPU New Yorkban
egy valami hasonló valamire. Ezeket a fórumokat lehet hasznosítani, e tekintetben kérdezem,
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az államtitkár úr, a kormány kíván-e – gondolom, kíván –, és talán dolgozhatnánk azon, hogy
hogyan.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, János bátyám.
Amennyiben nincs több kérdés, államtitkár úré a válaszadás lehetősége.

Válaszadás

NÉMETH ZSOLT államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Először is
köszönöm szépen a megjegyzéseket, mert ezek a dilemmák, ezek a kérdések most a
kormányzat berkeiben is dilemmaként és kérdésként merülnek fel, és nagyon hasznosnak
tartom az eszmecserét ezzel kapcsolatosan.

Örülök annak az alaptónusnak, hogy úgy tűnik, azért továbbra is konszenzus van a
Szlovákia-politikában, és én soha nem tagadtam, hogy a Szlovákia-politikában az elmúlt
években is sikerült a konszenzust folyamatosan újra és újra megalkotni, még akkor is, ha
alkalmanként esetleg felborult. Tehát a Szlovákia-politika az elmúlt években mindenképpen
olyan terület volt, ahol volt egy működő együttműködés a parlamenti pártok, illetve a
kormányzat között, és azt gondolom, ez a jövőben is rendkívül fontos előfeltétele annak, hogy
sikeresen tudjunk előrehaladni, mert ha meg tudjuk őrizni az egyetértést ebben a
viszonylatban, akkor lehet némi esélye az eredményességnek.

Ha ezt nem tudjuk megőrizni, ha egy ilyen ügy kap egy pártpolitikai gellert, és
kimutathatók éles belpolitikai különbségek egy ilyen ügyben, egy ilyen problematikában,
akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy előre tudunk menni ezekben a nagyon kényes
ügyekben. Mint mondjuk, emlékeztetnék arra, hogy a státusztörvény esetében sajnos nem
sikerült teljessé tenni ezt a konszenzust, mert az SZDSZ nem lépett bele ebbe a konszenzusba
már eleve, és az SZDSZ az egész nemzetközi kapcsolatrendszerét megmozgatta annak
érdekében, hogy a státusztörvényt mint intézményt zátonyra futtassa, és az Európa Tanácsot
használták fel ennek a fórumaként, ezt itt magunk között nyugodtan leszögezhetjük. Tehát
nagyon fontosnak érzem, hogy ebben a kérdésben próbáljuk meg az egyetértést és a közös
értelmezést fenntartani. Ez lenne a legfontosabb reakcióm az elhangzottakra, mert örülök,
hogy ezt itt konstatálhattam, hogy ez a fajta szemlélet továbbra is jellemzi az egyes politikai
erőket.

Azt gondolom, érzékelhető volt a szavaimból, hogy úgy tekintem, a Velencei
Bizottság jelentése egy nagyon fontos győzelem a magyar diplomácia számára, és ezt a
győzelmet viszont úgy kell fölfognunk, hogy ez nem a jelenlegi szlovák kormány fölött
aratott győzelem. Azt fontosnak tartom, hogy semmiféleképpen nem szabad triumfálnunk,
ugyanakkor tudatosítani kell, hogy az az álláspont, amit a szlovák nyelvtörvénnyel
kapcsolatban kialakítottunk, elnyerte most már több fordulóban fontos nemzetközi
intézmények támogatását. Azt gondolom, ezért a nyelvtörvénynek a nemzetközi értelmezését
és a Velencei Bizottság véleményének a széles körű tudatosítását tartom az elkövetkezendő

időszak nagyon fontos diplomáciai feladatának. Ebben az Interparlamentáris Uniónak
ugyanúgy, mint a külügyi bizottságnak, ugyanúgy, mint a kormányzatnak, a magyar
diplomáciai képviseleteknek, a külképviseleteinknek nagyon fontos feladata lehet.

Mi abban tudjuk ezt segíteni, hogy világossá tesszük azt, hogy ez az értelmezés, amit
most összefoglaltam, milyen kulcselemekből áll, és nagyon használható, könnyen
kommunikálható segédanyaggal segítjük a különféle színtéren tevékenykedő politikusaink
munkáját. Ezt fel tudom ajánlani a külügyi bizottság számára is, illetve mindenkinek, aki
ebben az ügyben aktivitást kíván kifejteni, a Velencei Bizottság álláspontjának ezt a fajta
rövid, illetőleg a szakmai közvélemény számára részletesebb és szakmailag megalapozott
értelmezését rendelkezésre tudjuk bocsátani.
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Gyöngyösi alelnök úrnak azt szeretném mondani, hogy a Velencei Bizottság
véleményei – ha mondjuk visszatekintünk, az elmúlt 10 évben a Velencei Bizottság által
kibocsátott véleményekre – döntő mértékben teljesültek. Tehát abban különbözik a Velencei
Bizottság véleménye a többi nemzetközi szervezet deklarációitól, hogy nagyon konkrét és
egészen egyértelmű intézkedéseket javasol, és megmondja, hogy az egyházak
nyelvhasználatának ilyen és ilyen korlátozása elfogadhatatlan. Azt tudom mondani önnek,
hogy nagyon kevés olyan velencei bizottsági állásfoglalásról tudok, amit az adott ország nem
hajtott végre, most itt jelen van közöttünk a strasbourgi nagykövetünk, József Judit nagykövet
asszony, takarásban van, nem látom, hogy bólogat-e, de azt tudom mondani, hogy jó esély
van.

Emlékeztetnék arra, hogy a státusztörvénnyel kapcsolatban is, amikor kidolgozta a
Velencei Bizottság az álláspontját, akkor nem volt kecmec, egyértelmű volt, hogy módosítani
kell. Ott aztán vita volt közöttünk, az már belpolitikai vita volt a státusztörvénnyel
kapcsolatban is, hogy el kellett-e addig menni a Velencei Bizottság véleménye alapján, amíg
elment a szocialista kormány a státusztörvény megváltoztatásában 2002 júniusában. Mi azt
gondoltuk, hogy nem kellett volna addig elmenni, de mi is előkészítettünk egy olyan anyagot,
amely összhangot teremtett a státusztörvény, illetve a Velencei Bizottság ajánlása között.

Tehát azt gondolom, hogy az teljesen reális célkitűzés – és akkor most erre térjünk ki,
hogy mi a reális célkitűzés a jelenlegi körülmények közepette, én azt gondolom, az reális
célkitűzés –, hogy a Velencei Bizottság jelentésében foglalt és elvárt intézkedések
teljesüljenek a szlovák államnyelvről szóló törvényben. Ez egy reális célkitűzés. Nem lesz
egyszerű ezt elérni, de azt gondolom, ez egyáltalán nem tekinthető irreális célkitűzésnek, és
azt gondolom, hogy ezt kell kitűzni. Azt is mondhatnám, hogy ez a minimum, amit ki kell
ebben az ügyben célul tűzni.

Nyilvánvalóan mi is megfogalmazhatjuk a saját igényeinket, és utána még a hogyanról
néhány szót. Jelenleg egy új szlovák kormány van, nem ez a kormány alkotta meg ezt a
törvényt, és az új szlovák kormány ezt módosítani akarja. Úgy gondolom, az a megállapodás,
amit Orbán Viktor és Iveta Radičová miniszterelnökök megkötöttek, hogy nem
internacionalizáljuk a problémákat, hanem kétoldalú módon próbálunk meg megállapodásra
jutni, az nagyon bölcs és követendő megállapodás volt.

Mi következik most az elkövetkezendő időszakban ennek fényében? Kétoldalú vegyes
bizottságból van 12 darab. Ez a kétoldalú vegyes bizottsági rendszer az elkövetkezendő

hetekben beindul, és nagyon sok és nagyon sűrű érintkezés lesz. Azt gondolom, az sem lenne
hiábavaló, ha a külügyi bizottságok is érintkeznének az elkövetkezendő időben. Ezeknek a
bizottságoknak egy nyelven kell tudni beszélni, mert szó lesz, ha hivatalosan, ha csak
informálisan, de mindenütt szó lesz nyilvánvalóan a problémás kérdésekről is, tehát a
nyelvtörvénnyel kapcsolatban is egy nyelven kell majd ezeknek a bizottságoknak beszélniük.

Azért tartom bölcsnek a megállapodást, hogy a vegyes bizottsági keretek között
próbáljuk meg a vitás kérdéseket rendezni, mert ez nem fog akkor egy olyan nyomásként
megjelenni a szlovák fél számára, ami adott esetben nemzetközi színtéren, vagy egy
túlságosan nagy nyilvánossággal megtámogatott módon követelésként tűnik fel Magyarország
részéről, és ezt Gyöngyösi alelnök úrnak mondom. Úgy gondolom, hogy jó nekünk az,
hogyha adott esetben nemzetközi szervezetek fogalmazzák meg az elvárásokat, ha a
kisebbségi főbiztos, ha a Velencei Bizottság fogalmazza meg az elvárásokat, ez a legjobb.
Tehát ha adott esetben nem a kétoldalú nyomásgyakorlás történik, mert adott esetben a
kétoldalú nyomásgyakorlás eszközei korlátozottak. Minél nagyobb a nyilvánossága, mennél
látványosabb, annál jobban merevedhetnek be adott esetben az álláspontok. Bátorítjuk
Szlovákiát, hogy haladjon előre azon az úton, amit egyébként saját maga is megfogalmazott a
kormányprogramjában, és amit egyébként a nemzetközi szervezetek is megfogalmaznak, és a
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nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban van. A saját útján haladjon végig, abban
az irányban, amelyben ő is szeretne haladni, és mi ebben bátorítjuk őket.

Azt gondolom, ez a fajta alapállás a jelenlegi helyzetben egy önmagát kereső, némileg
törékeny belpolitikai helyzetben levő Szlovákia számára ez az az alapállás, amitől elvárhatjuk
azt az eredményt, hogy azt a célt, amit az előbbiekben megfogalmaztam, és minimális célként
a Velencei Bizottság ajánlásainak az átvezetését a jogrendszerükön, azt el lehessen érni. Nagy
Gábor Tamás is utalt erre a törékeny belpolitikai helyzetre, ez mindenféleképpen egy olyan
adottság, ami befolyásolja a jelenlegi szlovák kormány mozgásterét.

Arról, hogy a büntetésekkel mi történhet, azt gondolom, hogy ez azoknak az
egyéneknek a dolga, akik érintettek ebben a kérdésben, hogy ők adott esetben elvigyék a
belső és az összes nemzetközi jogorvoslati lehetőségek kiaknázásáig. Ahogy Nagy Gábor
Tamás is fogalmazott, nagyon fontos diplomáciai feladat lehet, amit már az előbbiekben is
érintettem, hogy hogyan lehetne előrelépni a nyelvi jogok tekintetében egy fejlettebb
nemzetközi nyelvi jogvédelmi rezsim megteremtése irányában. Azt gondolom, ez kiváló
feladat lehet jogászoknak, jogdiplomatáknak, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkoznak.

Szabó Vilmos a nemzetközi szervezeteket említette. Azt gondolom, az EBESZ
kisebbségi főbiztos és a Velencei Bizottság mellett fontos még arra is figyelemmel lennünk,
hogy jön egy harmadik jelentés is a szlovák nyelvtörvényről, ez az Európa Tanács kisebbségi
keretegyezményt ellenőrző testületének a jelentése, ami az év vége felé nyilvánosságra fog
kerülni. Szlovákia kezében már ott van, és lehet, hogy Szlovákia már hamarabb is
nyilvánosságra fogja hozni ezt az álláspontot, nyilvánvalóan annak fényében, hogy ez
mennyire kedvező az ő az ő pozíciója szempontjából. Azt hiszem, ezt nem kifogásolhatja
senki, de ez a harmadik jelentés is benne van a csőben az Európa Tanács színteréről. Az
Európai Unióban rejlő lehetőségek feltárása, feltérképezése, és azon belül a különféle
fórumok – Európai Parlament, miegymás –, azt gondolom, fontos feladat az elkövetkezendő
időben.

Hogy a magyar pártoknak mi az álláspontja, írásos állásponttal csak az MKP részéről
találkoztam, ami ezt egyértelműen rögzíti, ez összhangban áll a mi helyzetértékelésünkkel.
Bauer Edit nevével van szignózva, nagyon alapos, részletes, több oldalas vélemény a Velencei
Bizottság álláspontjáról. Ezt is el tudom juttatni, ha erre vonatkozóan igény van. De
természetesen a magyar pártokkal a Velencei Bizottság, illetőleg általában a politikai helyzet
és a nyelvtörvény ügyében folyamatosan párbeszédet kell folytatnunk és folytatunk is.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most ennél többet nem tudok mondani. Az
elkövetkezendő napokban, hetekben kell majd ezekre a dilemmákra - amelyek itt is
megfogalmazódtak – megtalálnunk a megfelelő választ. De azt gondolom, hogy
mindenféleképpen pozitív fejlemény a Velencei Bizottság állásfoglalása. Addig is javaslom
képviselőtársaimnak, hogy érdemes áttanulmányozni alaposabban. Egyelőre csak angol
nyelven érhető ez el, de talán a parlament dokumentációs központja segít abban, hogy ez
magyar nyelven is elérhető legyen. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A 2. napirendi pontunk végéhez értünk.
Harmadik napirendi pontunk nagykövetjelöltek meghallgatása, ennek okán elrendelem a zárt
ülést. Kérem a sajtó képviselőinek megértését. Viszontlátásra. (A sajtó képviselői elhagyják a
termet.)

(A bizottság rövid szünet után, 11 óra 03 perctől 12 óra 48 percig zárt ülésen tanácskozott,
melyről külön jegyzőkönyv készült.

A nyílt ülés folytatásának időpontja: 12 óra 48 perc)
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Egyebek

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy „Egyebek”-ben egy fontos információt
elmondjak, egy pillanat türelmet kérek még mindannyiuktól! November 9-én találkozunk
legközelebb, amikor a Katonai Felderítő Hivatalban tartjuk majd – zárt ülés keretében – a
külügyi bizottság ülését. Minden gyakorlati tennivalóról és tudnivalóról külön értesítést küld
majd a bizottság titkársága.

Egy bejelentenivalónk volna még. A mai ülésre terveztük egyébként a határon túli
magyarok helyzetével kapcsolatos téma megbeszélését is a határon túli magyar európai
parlamenti képviselők meghívásával. Ezt időpontütközés miatt el kellett halasztanunk, de
várhatóan még az idén sort kerítünk rá. Fel szeretném hívni képviselőtársaim figyelmét arra,
hogy az EP-képviselők időbeosztása miatt ez az ülés pénteki napon lehet megszervezhető.

Amint megvan ez a dátum, értesíteni fogjuk a bizottság tagjait. Jó lenne, ha minél
nagyobb számban részt tudnának venni, mert nagyon kínos lenne, ha pénteken itt néhány
képviselő lézengene csak, tehát, amikor a magyar kisebbségi EP-képviselőkkel találkozunk az
ő helyzetük megvitatására, akkor minél többen lehetnénk itt jelen. (Kőszegi Zoltán: Ez mikor
lesz?) Még nem tudjuk az időpontot, ez ma lett volna, csak elhalasztottuk, egy pénteki nap
lesz.

Elnöki zárszó

Ha nincs más bejelentenivaló vagy kérdeznivaló, akkor az ülést bezárom. Köszönöm
szépen, hogy itt voltak.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 51 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


