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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc.)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Jó
napot kívánok mindannyiuknak. Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt a
bizottságunk határozatképes. Potápi Árpád képviselőtársunk helyettesíti Braun Mártont,
Kalmár Ferenc képviselő úr pedig Vejkey Imre képviselőtársunkat.

Mindannyian megkapták a mai napirendre vonatkozó tájékoztatást a bizottságtól.
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet.

Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy tegnap a parlament szavazott bizottsági tagok
cseréjéről. Ennek kapcsán Szávay képviselő úr helyett Samu Tamás Gergő képviselőtársunk,
Zagyva György Gyula helyett pedig Vona Gábor képviselőtársunk a Jobbik részéről
bizottságunk új tagjai. Engedjék meg, hogy köszöntsem önöket, és jó munkát kívánjak itt, a
bizottság keretein belül önöknek.

Tájékoztató az észak-afrikai országokban zajló eseményekről

Az első napirendi pontunkban az ajánlás szerint a Külügyminisztérium tájékoztatóját
fogjuk meghallgatni az észak-afrikai országban zajló eseményekről. Mindannyian tudjuk,
hogy ennek a napirendi pontnak az az aktualitása, ha végignézzük Észak-Afrikát, megnézzük
a Közel-Keletet, Iránban a legutóbbi órák, napok eseményeit, egy nagy változás, intenzív
forrongás, tüntetések zajlanak, sőt oly annyira, hogy Egyiptomban eltávozott az elnök, illetve
egy katonai tanács vette át az ország vezetését.

Az egyiptomi ügyekről rendszeresen kapok tájékoztatást az egyiptomi
nagykövetségről. Elég sok olyan tételt fogalmaznak meg, amely óhatatlanul azt eredményezi,
hogy a mai napon néhány szót kell váltanunk a Külügyminisztérium jelen lévő vezetőivel, és
ezúton is nagy tisztelettel köszöntöm Németh Zsolt államtitkár urat, Jumberg Béla
főosztályvezető urat és Klein András kabinetvezető urat. Nincs is talán más dolgunk most,
mint hogy az 1. napirendi pontnál meghallgatnánk államtitkár úr előadását, véleményét az
eseményekkel kapcsolatban. Ezt követően képviselőtársaimnak módjukban lesz kérdéseket
feltenni, ezt követően folytatjuk majd a munkánkat. Államtitkár úr, öné a szó.

Németh Zsolt bevezetője

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Bizottság! Szeretném
köszönteni én is az új képviselőket a Külügyi bizottságban, illetőleg a bizottságot a tavaszi
ülésszak kezdetén. Egy bővülő, sok meghallgatással és fontos téma megvitatásával járó félév
előtt állunk.

Tisztelt Bizottság! Nem szeretnék az észak-afrikai helyzet kronológiáján végigmenni,
azt gondolom, hogy ezt mindenki, ha kedve van, elvégzi vagy elvégezte. Ha vannak mégis
valamilyen konkrét tárgyi, lexikális jellegű kérdések, itt van mellettem egy élő lexikon
Jumberg Béla személyében. A főosztályvezető úrhoz ilyen jellegű kérdéseket is nyugodtan
intézzenek!

Hanem alapvetően néhány következtetést szeretnék levonni, illetőleg néhány dilemmát
szeretnék megfogalmazni, mert nincs nálunk a bölcsek köve, hogy egy stílusos hasonlattal
éljek. Az események előre látása is valóban az elmúlt hetekben meghaladta nem csupán a
magyar, hanem a nemzetközi hírszerző közösségnek is a kompetenciáit. Egy meglehetősen
hirtelen jött eseménysorozatnak a kellős közepén, ha ma kinyitjuk a napilapok külpolitikai
oldalait, akkor csak erről olvasunk a legkülönfélébb helyekről elemzéseket és cikkeket. Csak
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a tegnapi nap folyamán Bahreinről, Palesztínáról és Iránról lehet az újszerű eseményekről
információkat összegyűjteni.

Az első felmerülő kérdés, amit szeretnék fölvetni, az, hogy mi ezeknek az
eseményeknek a jellege. Tehát hogy itt alapvetően egy szociális tömeglázadásnak vagyunk a
szemtanúi, esetleg egy muzulmán hátterű vallási megmozdulás-sorozatnak vagyunk a
szemtanúi vagy adott esetben nagyon erőteljes demokratikus tömegmozgalomról van szó.

Természetesen a válaszom az, hogy mindhárom jelen van, tehát a szociális elem, a
vallási elem és a demokratikus politikai elem ezekben az eseményekben, de az, hogy ki
milyennek látja ezeket az eseményeket, nyilvánvalóan nagyon komoly mélyelemzést is
igényel, talán a személyes szemüvegen is múlik.

Én a magam részéről úgy gondolom, alapvetően úgy értékelem, hogy az Észak-
Afrikában, a Közel-Keleten tapasztalható megmozdulások hátterében a leginkább
demokratikus jellegű követelések húzódnak meg. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy arab
polgári forradalomnak vagyunk a szemtanúi. Azért érdekes ez a szóösszetétel – arab polgári
forradalom -, mert mindez idáig nem nagyon jellemezte, noha voltak ilyen jellegű események
a Közel-Kelet, az arab világ történetében, de úgy tűnik, hogy ez most egészen általánosan
jellemzi a megmozdulásokat, és ez némileg rokonítja az arab világban zajló eseményeket, az
1989-es eseményeket a közép-európai eseményekkel.

Ami a szociális vonatkozásokat illeti, egyfajta szociológiai megközelítésben: mind
Tunéziában, mind Egyiptomban, azt hiszem, hogy kitapinthatóak voltak a szociális
feszültségek. Az arab világ lakosságának több mint a fele 35 éven aluli. Egyelőre ezek az
országok, ezek a gazdaságok nem képesek ezt a nagyarányú fiatal népességet munkával
ellátni.

Egyidejűleg az arab világban, különösen Észak-Afrikában, a Maghreb-országokban
nagyon fejlett az oktatási rendszer, így nagy számú képzett munkanélküli fiatal tömegek
halmozódtak fel ezen országokban. Természetesen az elmúlt időszakban, amikor szociális
jelenségeket elemzünk, nem tudunk eltekinteni az élelmiszerárak drasztikus emelkedésétől
sem. Ez csak fokozódni fog az idei esztendőben, hiszen mind Kínában, mind Indiában nagy
arányú aszály zajlott le.

Másodszor, ami a vallási jelleget illeti: az is kétségtelen, hogy ezekben a világi,
autoriter rendszerekben az elmúlt években az iszlám szervezeteket betiltották, így ezeknek a
vallási jellegű szervezeteknek a törekvése az, hogy legalitást kapjanak, hogy szabadabban
tudjanak működni, ami a politikai vonatkozásoktól független törekvésként tapintható ki.

Mégis, amikor ránézünk a képernyőn a tudósításokra, akkor nagyon szembeszökő,
hogy az utcai megmozdulások derékhada, meghatározó rétege a középosztálybeli fiatalság,
azok a középosztálybeli fiatalok, akik már részben az egyetemi végzettségüknek, az oktatási
rendszernek köszönhetően kapcsolatba kerültek a világgal, az internettel, nyelvtudással
rendelkeznek, és kifejezetten demokratikus követeléseket fogalmaznak meg.

Még egy feltűnő dolog: az elmúlt időszakban egy nagyon fontos legitimációs
tényezőjük volt a világi autokratikus rendszereknek, az, hogy az utca alapvetően Nyugat-
ellenes, alapvetően Izrael-ellenes, és ha ilyen értelemben az alternatívájuk csak ez lehet,
ennek a fajta hatalom-önlegitimáló demagógiának egy nagyon nyílt cáfolata volt az elmúlt
időszakban, hogy ezek a demokratikus mozgalmak egyáltalán nem voltak meghatározóan
Nyugat-ellenesek vagy ebben az esetben Izrael-ellenesek, hanem kifejezetten demokratikusak
voltak, és ilyen értelemben a saját viszonyulásukat nem annyira  a külvilághoz vagy adott
esetben geopolitikai megfontolásokhoz, hanem sokkal inkább a fennálló antidemokratikus
rendszerhez fogalmazták meg. Tehát a mozgalom jellegét illetően úgy fogalmaznék, hogy egy
arab polgári forradalomnak lehetünk meghatározó módon a szemtanúi, ez az első állításom.

A második, gyakran felmerülő kérdés, hogy a totális autoriter rendszerek bukása nem
hoz-e szükségszerűen magával instabilitást, hosszabb távon nem jelenthetik-e a változások a
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szélsőséges csoportok hatalomra jutását. Kétségtelen tény, vannak ilyen aggodalmak. A
legnagyobb bizonytalansági tényező nyilvánvaló, hogy képesek lesznek-e az újonnan
létrejövő, reményeink szerint demokratikus rendszerek tartós gazdasági és szociális stabilitást
elérni, ami, azt gondolom, hogy a mai világgazdasági helyzetben egyáltalán nem természetes
és nem garantálható. Amennyiben pedig nem sikerül a gazdasági, szociális és társadalmi
környezetet kialakítani, az mindenféleképpen a melegágya lehet, kedvezhet a szélsőséges,
adott esetben vallási szélsőséges mozgalmaknak is.

Ugyanakkor, azt gondolom, ma már világos, hogy senki nem gondolhatja azt, hogy az
autoriter rendszerek tartós stabilitást tudnak biztosítani. Nyilvánvaló az is, hogy ezek az
autoriter rendszerek rendkívül népszerűtlenek, és ezeknek a rendszereknek a fenntartása –
mondjuk úgy, hogy ezt erőltetik – könnyen szociális jellegű robbanáshoz vezethet. Tehát
akkor, amikor ma az arab világról beszélünk, azt gondolom, fontos látnunk, hogy a Közel-
Kelet recseg-ropog, hogy egy kicsit marxizáló megfogalmazást alkalmazzak, Közel-Keleten a
régi módon már nem lehet fenntartani a stabilitást, a stabilitás megteremtésének és
fenntartásának az új módja pedig a demokratizálódás útján történhet meg. Így már nemcsak
hosszabb távon, hanem már rövid távon is a demokratizálódás és a stabilitás megteremtésének
kérdése szinkronba kerül, és megítélésem szerint egymást támogató folyamatokról van szó.

A harmadik téma, amit röviden érinteni szeretnék, konkrétan Egyiptom, amelyik a
legnépesebb arab állam, több mint 80 milliós lakossággal, az Arab Liga székhelye, és mindig
nagyon komoly, meghatározó szerepet töltött be a közel-keleti folyamatokban, ilyen
értelemben a dominóhatás legfontosabb komponense Egyiptom. Az elmúlt években gazdasági
növekedése is jelentős volt, 6-7 százalékos gazdasági növekedést tudott felmutatni.
Viszonylag komoly nyersanyagkészlettel rendelkezik, Egyiptomnak jelentős gázexportja van.

Egyiptom vonatkozásában a hadsereg megkerülhetetlen, ezt az elmúlt napok még
inkább aláhúzták. Az elmúlt napokig úgy tűnt, hogy az események fontos tényezője a
hadsereg, de most már azt is láthatjuk, hogy az események legfontosabb tényezője, és ez már
többször is így volt a 20. század folyamán. Nyilvánvaló, hogy a hadsereg döntő szerepet
játszhatott Mubarak lemondásában, és fontos szerepet fog játszani Omar Szulejman alelnök
jövőjével kapcsolatban is. Az látható, hogy bevonták az ellenzéki mozgalom vezetőit, de azt,
hogy pontosan kivel tárgyalnak, és hogyan fognak tárgyalni a különféle politikai tényezőkkel
a hadsereg részéről, ma még nem látjuk, de egy biztos: ha lesz egy stabil és demokratikus
átmenet, akkor ez ma a hadseregen múlik. A hadseregnek általában az arab világban és
Egyiptomban is nagyon komoly presztízse van, de itt szeretném megkockáztatni, hogy tartós
katonai kormányzásra Egyiptomban nem kell számítani. Az a meggyőződésünk, hogy az
elkövetkezendő időben, miután a parlament feloszlatásra kerül, feloldják a szükségállapotot,
beindul egy új alkotmányozási folyamat, és ez valószínűleg Tunézia esetében is állítható.

Ugyanakkor itt szeretnék jelezni egy problémát, amellyel talán még a későbbiekben is
érdemes foglalkoznunk. Az egyfajta erőltetett alkotmányozás vagy egyfajta átgondolatlan,
erőltetett demokratikus forgatókönyv a visszáján sülhet el. Itt különösen arra utalnék, hogyha
nem kapna megfelelő kifutást, megfelelő időt ez a folyamat, de ezt most itt nem folytatnám. A
másik döntő tényező Egyiptom esetében a Muzulmán Testvériség, a Muslim Brotherhood.
Tény, hogy az egyetlen nagyfokú szervezettséget felmutató ellenzéki erő. Fontos tudnunk
róla, hogy alapvetően a szociális tevékenységének köszönheti a népszerűségét, amelyet
kifejezetten a legszegényebb néprétegek körében fejt ki, ami viszont jelentős számú. Így a
legszegényebb rétegek körében természetesen a testvériségnek nagyon nagy a népszerűsége.

Ugyanakkor nem beszélhetünk egy monolitikus, politikai értelemben véve monolitikus
egységről, mert ahogy hangsúlyoztam, alapvetően szociális irányultságú szervezetről van szó.
Jelen vannak olyan üldözött, nagy tekintélyű vezetők, akik akár már a Szadat-, illetőleg a
Mubarak-rendszerrel szemben nagyfokú népszerűségre tettek szert, az ő köreikben az iszlám,
akár iráni típusú, talán kommunisztikus jellegű elképzelések is jelen vannak, ugyanakkor a
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fiatalok körében – amennyiben ezt politikailag lehet értelmezni -, minimum azt állíthatjuk,
hogy a török iszlamistákhoz hasonlítható megközelítés vagy adott esetben a demokratikus
berendezkedésnek a még egyértelműbb elfogadása a jellemző. A politikai karaktere tehát a
Muzulmán Testvériségnek az elkövetkezendő időszakban formálódni fog és hiba lenne azt
gondolni hogy ez egy monolitikus irányzat. Minden bizonnyal az iszlamisták egy szabad
választáson jól szerepelnének, ugyanakkor ma az is megkockáztatható, hogy egyáltalán nem
egyértelmű, hogy az egyiptomi társadalom többségének támogatását megszerezné.

Az egyiptomi középosztályról, a fiatalokról már elmondtam, de az egyiptomi
középosztályról - vagy ha fogalmazhatok egyszerűbben, a bazár világáról is -, bármennyire is
elszegényedett, állíthatjuk, hogy a piacgazdaságon alapuló demokratikus társadalom
irányában elkötelezett, nyitott a világra, az ő köreikben is terjed az internet, illetőleg az idegen
nyelv használata és egy nagyon fontos tényező a turizmus révén a világgal, illetőleg a
vállalkozói szférával való elmélyült kapcsolat.

Egy harmadik kérdés, amit Egyiptommal kapcsolatban mindenki feszeget, ez az
Egyiptom nemzetközi szerződéseivel kapcsolatos várható magatartás, különös tekintettel az
egyiptomi-izraeli békeszerződésre. Különféle felmérések alapján nyilvánvaló, hogy az
egyiptomi közvélemény is szimpatizál egyértelműen a palesztinok ügyével, és az is
egyértelmű, hogy mint ahogy az arab világ, nem szeretik ők sem jobban Izraelt, ugyanakkor
az óriási többség nem akar háborút sem.

Tehát úgy gondolom, hogy korai lenne az ördögöt a falra festeni, és azt is gondolom,
hogy a nemzetközi közösségnek és az Egyesült Államoknak nagyon egyértelmű elvárása lesz
az átalakulás folyamatában az, hogy az egyiptomi-izraeli békeszerződéssel kapcsolatos
kötelezettségeit az új rendszer is fönntartsa.

A negyedik kérdés a továbbterjedés kérdése, a dominóhatás, a tunéziai, illetőleg az
egyiptomi események többi országra való hatása. Itt fontos látnunk azt, hogy minden ország,
minden helyzet sajátos helyzet. Nyilvánvaló, hogy vannak ugyanakkor közös elemek, ahogy a
dominóhatás leképeződik. Az minden bizonnyal állítható, hogy forrong az egész arab világ.
Ez érzékelhető Algériában, Mauritániában, Líbiában, Marokkóban, Jemenben, Szudánban,
Iránban, habár Irán nem arab ország, de azt gondolom, mindenféleképpen ide kell az
elemzéseink során vonnunk.

A közös elemek a forgatókönyvekben, hogy hogyan reagálnak az egyes országok
fennálló hatalmi struktúrái a demokratikus mozgalomra, tömegmozgalomra. Először is
nagyon sok országban megemelték a rendvédelmi szervek – a rendőrség, a hadsereg –
fizetését az elmúlt időszakban. Létszámfejlesztés, fizetésemelés –, máshol is ismert ez a
rendészeti célkitűzés.

Másodszor az élelmiszer kérdése, mint legfontosabb, szociális helyzetet, státust
befolyásoló kérdés. Az élelmiszeráraknál például Algériában egyértelmű állami szubvenciót
vezettek be. Mauritániában létrehoztak egy olcsó állami élelmiszer-üzletláncot. Líbiában
eltörölték az élelmiszerek behozatali vámját. Marokkóban egészen odáig elmentek, hogy a
társadalmi béke és az olcsó élelmiszer, az élelmezés fenntartása érdekében hajlandóak az
államcsődig is elmenni, noha itt tegnap hallhattunk egy olyan okfejtést, hogy az államcsőd
egy meglehetősen drága dolog, tehát nem biztos, hogy jót tesz Marokkó a népével, ha
hajlandó elmenni az államcsődig.

Mindenütt korlátozzák az arab országokban jelenleg az internetet vagy totálisan vagy
részlegesen. Már a rendőrséggel kapcsolatban említettem az intézkedéseket, a rendőrségnek
utasítása van ezen országokban, hogy azonnal oszlassák szét a megmozdulásokat. A
leghatározottabb fellépésre pénteken Algériában került sor.

Líbiában például a tömegrendezvényeket is általában betiltották, így a
futballmérkőzéseket sem lehet megtartani, azokat is a biztonság kedvéért betiltották. Nos,
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néhány konkrét sajátosságra azért hadd térjek ki, fontosabb dominókomponensek
vonatkozásában.

Szudán. Voltak már megmozdulások Besír elnök ellen, az országban azonban
rendkívül erősek az etnikai ellentétek. A január 9-ei népszavazás 97 százalékkal a
függetlenségi erők győzelmét hozta magával, tehát Dél-Szudán függetlensége átszínezve az
olajmezők és az olajvagyon kérdésével a legfontosabb szudáni stratégiai érték Darfúr. Ma
Szudánban nagyon fontos összetartó erő, hogy van nagyobb ellenség is az elnöknél.

Tehát az etnikai választóvonalak, a vallási választóvonalak szerepe nagyon jelentős.
Más ország esetében a síita-szunnita ellentét kiélezése nagyon fontos stabilizációs eszköz.
Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy mégis van mozgás Szudánban is. A népszavazás óta
immáron két, közel 100 főt érintő, halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusra került sor
Dél-Szudánban, amire nyilvánvalóan a világsajtóban sokkal nagyobb figyelem összpontosult
volna, ha nem indul el az a folyamat, ami elindult.

Szíriában egyelőre nagyon kevés hírünk van arról, hogy megmozdulások lennének.
Jordániában viszont igen. Jordániában menesztette a király a kormányt.

Figyelembe kell venni azt, hogy itt egy etnikai törésvonal van, amely a rendszer, az
elnök stabilitását segíti. Jordániában ugyanis az ország többségét ma már a palesztin
menekültek teszik ki, őket azonban a hagyományos beduin elit etnikai alapon elutasítja, tehát
Abdullah király pozícióit ez a fajta etnikai törésvonal nagyon megerősíti. Jemenben, azt
tudom mondani, hogy nagyon fontos mozgalmak vannak, nagyon erős a muzulmán háttér,
talán Jemenben a legerősebb a muzulmán jelleg. A hatalom erős ellentüntetéseket is mobilizál
a 30 éves diktatúra fenntartása érdekében. A törzsi megosztottság Jemenben erőteljes, így
híreink szerint az Al-Kaida tevékenységének is a fő központjává Jemen vált, Dél-Jemenben
pedig nagyon erős szeparatista mozgalmak vannak, tehát félő, hogy Jemenben a szomáliai
helyzethez hasonló kaotikus állapotok bontakoznak ki.

Irán: 2009 júniusában és decemberében a demokratikus mozgalom innen indult.
Fontos leszögezni, hogy nem csupán a 1979-es forradalom jelent hivatkozási alapot Irán
esetében, hanem maga a demokratikus mozgalom is. A 2009 júniusi, illetőleg decemberi
megmozdulások, kivégzett diákvezetők Iránt a mostani eseménysor elejére teszik. A hivatalos
Teherán üdvözli Mubarak bukását, hasonlóan egyesekhez, USA és Izrael bábjának a bukását
látja a folyamatban, és ugyanakkor csalódottságának ad hangot a hivatalos teheráni vezetés,
hogy a kairói tüntetők kevésbé az iszlám államról, sokkal inkább a demokráciáról beszélnek.

Az iráni rezsimnek van oka félni a saját országán belül is a demokratikus
megmozdulásoktól, hiszen mind szociális, mind pedig politikai alapon nagyon komoly
elégedetlenség halmozódott fel a jelenlegi iráni vezetéssel szemben. Ne feledjük, nemcsak
világi, hanem egyházi iszlám diktatúrák is vannak, Irán ebbe a kategóriába tartozik, amelyik a
saját diákjai közé is lövetett a közelmúltban, ahogyan erre már az előbbiekben hivatkoztam,
de a tegnapi napon megmozdult Irán is, és egy nagyon fontos kérdés, hogy az iráni
megmozdulások mennyire lesznek fenntarthatóak, mennyiben hozzák el ugyanazt az
eredményt, mint amit adott esetben Egyiptomban láthatunk.

Az ötödik kérdés, amit szeretnék érinteni, az a migráció problémája, és úgy tűnik,
talán egy marginális kérdésről van szó. A tegnapi híradásokban megjelent, hogy 5 ezer
illegális migráns érkezett Tunéziából Olaszországba, és azt gondolom, ez lesz a
legközvetlenebb és a legprimerebb érzékelése Európának. Már azt várjuk, hogy ez az Európai
Unióra nehezedő migrációs nyomás fel fog kerülni a Bel- és Igazságügyi Tanács soron
következő, február 24-ei brüsszeli ülésének napirendjére, amelyet egyébként Pintér Sándor
belügyminiszter úr fog elnökölni. Ennek a migrációs nyomásnak a fokozódása az
elkövetkezendő hónapokban az európai szomszédságpolitikát is új dimenzióba fogja helyezni.
A magyar elnökségünk időszakában a keleti partnerséget szeretnénk kiemelten kezelni, de a
mostani mediterrán események, illetőleg a migrációs nyomás a szomszédságpolitika déli
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dimenzióját ki fogja emelni, sőt, vannak olyan információk, hogy egyesek a kohéziós források
átcsoportosításával kívánják az Unióban ezt a migrációs nyomást kezelni, ezért fontos feladat
az európai és a magyar diplomácia számára, hogy ezt kezeljük, találjunk megoldást a
migrációs nyomásra, de adott esetben ne a közép-kelet-európai országokat, a mi országunkat
stratégiailag érintő források elvonásával kerüljön sor ennek a problémának a kezelésére. A
szomszédságpolitikai felülvizsgálat, amely egyébként áprilisban kerül nyilvánosságra a
bizottság részéről, és kiterjed mind a déli, mind a keleti szomszédságpolitikára, foglalkozik
ezzel a problémaegyüttessel.

Azt gondolom, és ez az utolsó dolog, amit említeni szeretnék, Magyarországnak
továbbra is nagyon aktívan kell jelen lennie a déli szomszédságpolitika nyomon követésében,
illetőleg a formálásában. Az elmúlt hetekben három külügyminisztériumi közlemény is
napvilágot látott, összhangban, egyeztetve a kül- és biztonságpolitikai főképviselővel.
Szeretném hangsúlyozni és aláhúzni: aki most Magyarország határozottabb, önállóbb
arculatát várja el az arab világban zajló események kapcsán, ne feledkezzen meg arról, hogy
január 1-jétől a közös külpolitika meghatározó tényezője a főképviselő. Minden lépésünket
egyeztetnünk kell a főképviselővel, ezt meg is tesszük. Az apparátusával kialakult a napi
együttműködés, és azon vagyunk, hogy az Európai Unió képes legyen megküzdeni azzal a
kihívással, amit most az arab demokratikus mozgalmak jelentenek, ezért energiánk
meghatározó része az, hogy az információinkat, javaslatainkat becsatornázzuk a poszt-
lisszaboni közös európai külpolitikai rendszerbe. Ennek keretei között ajánlottuk fel, és
ajánljuk  fel, próbáljuk megtalálni, hogyan tudnánk a demokratikus átmenet során szerzett
magyar tapasztalatokat az arab világban zajló forradalmi átalakulások számára átadni. Azt
gondolom, nekünk itt abszolút pozitív és negatív tapasztalataink is vannak a demokratikus
átmenet kapcsán, de mind a kettőre szükség van, és nekünk vannak tapasztalataink, hiszen
ennek a demokratikus átmenetnek a levezénylése nemcsak politikai szándék kérdése.
Feltételezzük, hogy az arab világban most megvan a demokratikus átalakuláshoz szükséges
politikai szándék, de ez technika kérdése is, tapasztalat kérdése is, és ezt az előbbiekben már
hangsúlyoztam, könnyen félrecsúszhat az arab világban a demokratikus átmenet abban az
esetben, hogyha mondjuk az alkotmányozást elkapkodják, vagy adott esetben két hónap alatt
bonyolítják le a szabad választásokat, és nem tudnak kialakulni a megfelelő választójogi
szabályok, a megfelelő demokratikus médiaszabályok. Ami most Magyarországon zajlik, az
részben a rendszerváltozás befejezésének korrekciója értelmezéseként is felfogható, de nem
akarok erről beszélni, csak jelezni szeretném, hogy a demokratikus tapasztalataink átadása és
az, hogy sikeres technikával menjen végbe az arab világban a demokratikus fordulat, adott
esetben ugyanolyan fontos előfeltétele az átmenetnek, mint az elkötelezettség.

Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most megadom a szót, a kérdezés
lehetőségét képviselőtársaimnak, megnyitom ezt a kört.

Kérdések és vélemények

Engedje meg, államtitkár úr, hogy néhány kérdést feltegyek. Egyrészt az országok
között, az országok sorában látjuk Marokkót, Jordániát, Tunéziát, Egyiptomot, és ha
megnézzük a magyarországi utazási szokásokat, turisztikai célországokként szerepelnek.

Gondolom, a Külügyminisztérium elvégezte vagy elvégzi azt a munkát, amiben
felhívja a magyar állampolgárok figyelmét, hogy ezekbe az országokba jelenleg nem ajánlatos
utazni. Van-e ilyen megkülönböztetés az országok között? Hiszen Egyiptomban az én
ismereteim szerint semmilyen lehetőség nincs arra, hogy internetet, sok esetben banki
szolgáltatást, sok esetben egyáltalán az ott lét biztonságát garantálni lehessen. Másrészt
katonai tanács működik ma az országban.
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Van-e ilyen törekvése a Külügyminisztériumnak? Illetve elvégzi-e ezt a szerintem
fontos feladatot, hogy a magyar állampolgárokat megvédje? Vannak-e még olyan magyar
állampolgárok a térségben, akiknek esetleg bajuk, gondjuk lehet a következő napokban,
hetekben, ha nem tudják elhagyni a forrongó vagy a forró területeket.

A következő kérdésem az arab világgal kapcsolatban általában tenném fel, hiszen
Egyiptom esetében azt is fontos leszögeznünk, hogy az Arab Liga központja. Ha az Arab Liga
központjában forrongások és instabilitás van, ez mennyire befolyásolhatja a Liga működését,
együttműködését, illetve hátráltatja-e ezt vagy adott esetben lehet megoldása a térség
problémájára, ha az Arab Liga újraszerveződik egyiptomi székhellyel, illetve egyiptomi
szervezésben.

A harmadik kérdésem arra vonatkozna, hogy látunk-e törekvéseket a különböző
nemzetközi szervezetektől? Az ENSZ vagy a különböző biztonsági multilaterális
szervezetektől, hogy a térségben akár megfigyelői státussal, akár valamilyen hivatalos
formában nyomon követik majd az eseményeket. Ez, ahogy államtitkár úr is említette,
Magyarország számára ez a helyzet soros uniós elnökként azért jelent feladatokat, de ahogy
elmondta államtitkár úr, elsősorban a főképviselő asszony feladata ezeket az ügyeket
koordinálni. Az Európai Közösség, az Európai Unió milyen formában vehet részt adott
esetben ennek a konfliktusnak a lekísérésében, kezelésében, segítésében, a megoldás
segítésében.

Ez a három kérdésem lett volna államtitkár úr. (Jelzésre:) Kovács László alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Szeretném azzal kezdeni, hogy
elismerés illeti a kezdeményezőket. Nem tudom, hogy elnök úr, államtitkár úr, ketten közösen
vagy külön-külön, de nagyon időszerű és jó, hogy ezt napirendre tűztük, államtitkár úrnak
pedig ezt az átfogó megközelítést, mert valóban itt nem egy-egy országról van szó, hanem
kicsit a szélesebb értelemben vett térség egészéről.

Néhány kérdést szeretnék föltenni. Az első. A kölcsönhatás nyilvánvaló, államtitkár úr
a dominóelv kifejezést használta. Biztos, hogy akikben érlelődött valami ilyesfajta
megmozdulás, az Egyiptom példájára és más országok példájára ő is cselekvésre szánja el
magát.

De van-e esetleg arra információnk, hogy van-e szervezett, tudatos kapcsolat,
együttműködés a különböző országok – mondjuk úgy – rendszerellenes mozgalmai között?
Nyilván azért is érdekes kérdés, mert nem ugyanolyan típusú erők vezetik az egyes
országokban a megmozdulásokat.

A második. Államtitkár úr utalt arra – és ez az igazság -, hogy január 1-je óta
Catherine Ashton asszony a felelőse a közös külpolitika működtetésének. Van-e ezen belül
most egy rendszeres egyeztetés. Az elmúlt hetekben ennek a szükségessége nyilvánvalóvá
válhatott. Főleg, amikor Egyiptomon túlmentek az események, hogy van-e valamilyen
munkacsoport, amely az Európai Unió közös külpolitikáját ezen térség irányába most
összehangolja.

A harmadik. Természetesen figyelembe véve, hogy a magyar külpolitikától nem
várható el valamiféle különleges kezdeményező szerep, de egyes országoknál elképzelhető,
hogy valamiféle, az eddig kialakított kapcsolatok lehetőséget adnak arra, hogy a magyar
külpolitika közvetlenül is hatást gyakoroljon. Államtitkár úr említette és az egyik ilyen
lehetőség a saját átmenet, demokratikus átmenet, rendszerváltás tapasztalatainak kedvező és
kedvezőtlen tanulságainak átadása. Nyilván nem minden ország tart erre igényt, de lehetséges,
például el tudom képzelni, hogy Egyiptomban van akár ilyen igény is. Persze ehhez kell egy
konkrétan definiált vezető erő, amely igényli ezt a tapasztalatot és kapcsolatokat.

Negyedik kérdésem a terrorizmusra vonatkozik. Lát-e a Külügyminisztérium, illetve a
nemzetközi partnerek olyan veszélyt, hogy ez az érintett országokban vagy azok egyesében a
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terrorizmus pozícióit, a terroristák, akár az Al-Kaida pozícióit erősítené - ami Jemenben erős,
a többi országban nem tudok róla, hogy erős lenne -, de elképzelhető, hogy ezt az instabil
helyzetet fölhasználhatják, és ez megnövelheti a terrorizmus veszélyét.

Végül elnök úrhoz kapcsolódva itt nemzetközi szervezetek megítélése, pontosabban
viselkedése a térség felé. Az Európai Unió egy dolog, de például az EBESZ-nek is volt és van
is tudomásom szerint rendszeres, szervezett kapcsolata, legalábbis az észak-afrikai
országokkal, akik ebben a főszerepet játsszák, tehát Egyiptommal, Jordániával, a
MAGHREB-országokkal van az EBESZ-nek együttműködése. Ebben történt-e, történik-e
valami?

Végül ami az Arab Ligát illeti. Egyrészt a központja Kairó. A főtitkára meg Amr
Musa, sok évig korábbi egyiptomi külügyminiszter, aki a térség egyik legtekintélyesebb, ha
éppen nem a legtekintélyesebb külpolitikai szakembere is. Látszik-e valami, hogy az Arab
Liga itt kezdeményez, próbál valamiféle koordinálószerepet vagy stabilizálószerepet játszani,
mert számára nyilván nem közömbös, hogy az Arab Liga tagállamai közül éppen a
legjelentősebbek érintettek ebben a folyamatban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. (Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr!

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen a
tájékoztatást. Államtitkár úrral a korai órákban már volt egy csörténk ebben a kérdéskörben,
úgyhogy nem szeretnénk az ott feltett kérdéseimet és észrevételeimet megismételni.
Mindazonáltal még mindig vitatom azt, föltenném azt a kérdést, hogy mennyire hiteles és
mennyire potens az a külügyminisztériumi apparátus, amely egyszerűen nem tudja előre
jelezni vagy legalábbis a szelét megérezni annak, hogy egy ilyen világpolitikai esemény vagy
geopolitikai események küszöbén van.

Orbán Viktor – szeretném még egyszer emlékeztetni arra – ott tárgyalt Kairóban
akkor, amikor ez a tömeglázadás kitört. Szerintem a magyar diplomácia szégyene, hogy az
ottani nagykövetség és a magyar Külügyminisztérium és mivel szélesebb szövetség tagjai
vagyunk, az Európai Unió ezt nem látta előre. Ha nézzük a híreket, akkor azt látjuk, hogy az
Európai Unió és az atlantista szövetségeseink szánalmasan kullogtak az események után. Ön
is itt, amikor fölvázolta, hogy mi lehetett az oka vagy mi állhatott a hátterében az egyiptomi
lázadásoknak, akkor beszélt a szociális tömeglázadásról, vallási hátterű felkelésről vagy
demokratikus tömegmozgalomról és a végén a stb. után megemlítette, hogy esetleg a Nyugat-
ellenességnek is lehetett ehhez valami köze.

Ha valaki nem a CNN propagandáját nézte az elmúlt hetekben, hanem megnézte az
iráni Press TV-nek vagy az Al-Dzsazira – akiknek a helyi viszonyokhoz van némi
hozzáértésük és áttekintésük -, akkor az is láthatta, hogy semmi másról nem szólt az
egyiptomi Tahrir téri felkelés, mint a Nyugat-ellenességről. És ez talán nem is meglepő, csak
azoknak, akik nem tudják, hogy az Egyesült Államok a második legnagyobb közvetlen
támogatást juttatta Egyiptomnak – Izrael után természetesen -, az örök lieblingnek – az 3
milliárd USA-dollár volt, ez 2 milliárd USA-dollár, amiből 1,6 milliárd USA-dollár közvetlen
katonai segélyt jelentett. Nem véletlen az, hogy F16-os repülőgépek és a legmodernebb
fegyverzettel ellátott katonaság állt szemben Mubarak zsoldjában a saját népével.

Ha valaki a nyugati sajtót is olvassa, ott is lehet látni, kicsit élesebb vagy éleslátóbb
megjegyzéseket. Robert Friest, aki talán a térség egyik legjobb ismerője, azt mondta: „Ez a 2
milliárd dolláros éves támogatás, amivel az Egyesült Államok támogatja az elnyomó diktátor
hatalmát, ez az ára annak – idézem – a hidegbékének, amit Egyiptomnak fönn kell tartania
Izraellel.”

Tehát ez volt a 2 milliárd dolláros támogatás ára. Az, hogy az Európai Unió milyen
szánalmasan viselkedett, a tunéziai diktátor végnapjaiban is Párizs még rendőri segítséget
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ajánlott fel a tunéziai diktátornak, és az utolsó pillanatig, Mubarak utolsó pillanatáig az
Európai Unió is és az Egyesült Államok is Mubarak mellett kampányolt, mellette tette le a
voksát, úgyhogy szeretném, ha ez a Nyugat-ellenesség valamilyen megértésre találna. Ennek
azért valamilyen oka van, hogy miért fordult az egyiptomi nép és sorozatosan a Közel-Kelet
országaiban miért fordul a nép, az istenadta nép a Nyugat által támogatott diktátorai ellen.

Az, amit az Iszlám Testvériségről mondott, én is úgy látom, valahol itt van a kérdés
kulcsa, hiszen az Iszlám Testvériség ellátta azt a feladatot, ami egy valamire való választott
politikus dolga lenne, csak mivel ezt a nyugati zsoldban álló diktátor nem látja el, a nehéz
időkben az Iszlám Testvériség segélyezte és látta el a szociális hálóján keresztül az egyiptomi
népet, és ez igen csak szimpatikus, tehát van egy ilyen felhajtóereje az Iszlám Testvériségnek.

Amit még ehhez hozzá szeretnék fűzni: az egy dolog, hogy a magyar külpolitika
kullogott az események után, de az, hogy ennek a konfliktusnak a kirobbanásakor a magyar
külpolitika, természetesen rácsatlakozva az európai uniós külpolitikára, azt tartotta a
legfontosabbnak, hogy 400 európai uniós képviselővel vagy az Izrael Európai Barátai
Társaság delegációjával népfrontba tömörülve, Medgyessy Péter és Hende Csaba ellátogat
Tel-Avivba, hogy biztosítsa egy ilyen helyzetben Izraelt a támogatásáról, ez magáért beszél.
Tehát ezek után, államtitkár úr, nem célozhat nevetgélve arra, hogy csak Ahmadinedzsád
gondolja azt, hogy valami összefüggés van Izrael állam, az Európai Unió és az Egyesült
Államok között, és itt, ebben a térségben nem nagyhatalmi geopolitikai érdekek állnak
egymással szemben. Tehát ezt nem lehet megkerülni. Természetesen lehet beszélni szociális
válságról, egyéb vallási, iszlám és nem tudom, még milyen hatásokról, de itt ez a Nyugat és a
primitív értékrendjének a bukása, mert itt végül is erről van szó. Állandóan sulykolják az
emberi jogokat, a nyugati világ értékrendjeit, hogy milyen fantasztikus a nyugati civilizáció,
közben semmi másra nem gondolnak, csak a saját érdekeikre, és most, amikor az iszlám
világon végigsöpör egy olyan hullám, hogy a demokratikus mozgalmak hallatni kezdik a
hangjukat, elindul a demokratizálódás, akkor erre a magyar külpolitikának és a nyugati
világnak is csak az a válasza, hogy jaj, csak ne legyen a demokratikus átmenet túl gyors, mert
abból bizony bajok lehetnek.

Úgy látom, Magyarország nem először hagyja el utoljára a süllyedő hajót, de jó lenne
elgondolkodni azon, hogy merre halad ez a fajta külpolitika, ez a fajta euroatlantista
külpolitika, amelyre Magyarország is utolsóként rácsatlakozott. Köszönöm szépen.

ELNÖK: További kérdés, vélemény? Kalmár képviselő úré a szó.

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Én a migrációval kapcsolatosan szeretnék kérdezni néhány dolgot. Az egyik: hogyan

látja, államtitkár úr, nincs-e olyan veszély, hogy valamelyik arab országban ez az egész
mozgalom polgárháborúba torkollna, és elindulnak a menekültek Európa felé?

Továbbá: most a migrációval azért vannak veszélyek, például az, hogy nemcsak a
menekültek, hanem a terroristák is bejöhetnek, hiszen ilyenkor ki szokták használni az ilyen
időszakokat.

A harmadik és utolsó kérdésem: Nyugat-Európában jelentős arab tömeg van, mondjuk
így, és többnyire a szegény réteget erősítik. Nincs-e olyan veszély, hogy ez Európára is
átterjed? Persze, nem olyan, hogy demokratikus jellegű vagy ilyen típusú mozgalomként,
hanem inkább egy szegénylázadásként.

ELNÖK: Vona képviselő úr!
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VONA GÁBOR (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm a
bizottság tagjait, itt első alkalommal vehetek részt a bizottság ülésén, és nagyon örülök, hogy
már az első ülésen egy ilyen fontos témában tudok jelen lenni.

Az valóban egyértelmű, sőt, szinte közhelyszámba megy, hogy változik a Közel-Kelet,
változik az arab világ, amit az államtitkár úr elmondott, viszont egy kis szemantikai
finomságra szeretném felhívni a bizottság, az államtitkár úr, illetve a Külügyminisztérium
figyelmét, ami egy picit megijeszt a magyar külpolitika hozzáállását illetően. Itt az egész
kontextusból, amit Németh Zsolt államtitkár úr felvázolt, úgy jött le, hogy a demokratikus szó
kvázi a szinonimája az Izrael-barát, Nyugat-barát politikának a Közel-Keleten, a szélsőséges
pedig szinonimája a Nyugat-ellenes és Izrael-ellenes politikai hozzáállásnak.

El akarom kerülni annak a látszatát, hogy monomániás lennék az izraeli ügy kapcsán a
tegnapi nap után, de mégis úgy gondolom, ennek a szóhasználatnak azért érdemes egy picit a
pszichológiai gyökereit megpiszkálni. Az teljesen mindegy, hogy most ebben a kérdésben mi
az én véleményem, vagy esetleg más-e a szinonimák sorrendje, engem inkább az zavar, hogy
ez egy szinte hidegháborús logika ilyen vulgáris leegyszerűsítése a szerintem nagyon színes
és nagyon összetett folyamatoknak, amelyek a Közel-Keleten zajlanak, és én életveszélyesnek
tartom, hogyha a magyar külpolitika ennyire feketén, fehéren áll hozzá ehhez a változó közel-
keleti helyzethez. Ez szinte eleve képtelenné teszi majd a kellő reagálást, a kellő hozzáállást a
folyamatokhoz, hiszen felállít egy olyan koordinátarendszert, ami valójában nem létezik, s
ezen a koordinátarendszeren belül próbál mozogni, és sok esetben a képviselőtársam,
Gyöngyösi Márton alelnök úr részéről említett hibákhoz vagy éppen nagyon komoly
nemzetközi ballépésekhez vezethet.

Nem tudom, illetve nagyjából sejtem az elhangzottakból, hogy mennyire kíván önálló
külpolitikát folytatni Magyarország ebben a helyzetben, de azért mindezekből kifolyólag arra
kérném a Külügyminisztériumot, hogy legalább akkor ne ártson, ha nem kíván bátran vagy
határozottan fellépni egy önálló külpolitikai irány felmutatásával, legalább akkor ne ártson.
Gondoljunk vissza arra az időszakra, amikor még ellenzéki vezetőként Orbán Viktor eléggé
keresetlen szavakkal illette Oroszországot. Abba nem akarok belemenni, hogy ennek volt-e
valóságalapja vagy sem, de azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy ennek most isszuk a
levét.

Azt pedig érdeklődéssel hallgattam, hogy mind az államtitkár úr, mind pedig Kovács
László képviselő úr milyen meghatottsággal beszélt arról, hogy a demokratikus átmenettel
kapcsolatos tapasztalatainkra majd biztosan bárki is kíváncsi lesz. Az elmúlt 20 év eseményeit
végigtekintve, vagy az elmúlt 8 év gyurcsányi kormányzását vagy éppen a jelenlegi, nagyon
nagy sietséggel folyó alkotmányozást végigtekintve nem hiszem, hogy nagy tolongás lenne a
mi demokratikus átmenettel kapcsolatos tapasztalatainkért még a Közel-Keleten sem.

Arra kérem önöket, az elmúlt 20 éves beidegződéseket a Külügyminisztérium, ha
lehet, próbálja levetkőzni; persze, szinte lehetetlent kérek. Ne alakítsunk ki olyan
viszonyulásokat a magyar külpolitika számára, hiszen valóban nem tudjuk, mi lesz a
folyamatok vége. Ne alakítsunk ki kényszerpályákat saját magunk számára, amelyekkel
később nemcsak a magyar külpolitika, hanem az egész ország és esetlegesen a változó
világhoz való hozzáállásunk issza meg a levét. A miniszterelnök úr számtalanszor beszél
arról, hogy változik a világ, most már a keleti szélről is hallunk, ezért nekünk is változnunk
kell külpolitikai értelemben. Én erre kérem akkor a Külügyminisztériumot, hogy változzon az
a szemlélet, amellyel itt az államtitkár úr ezt az egész helyzetet felvázolta.

A részletes beszámoló helyzetértékelésével nagyobb részt egyetértettem, de az a
kontextus, amelyben ezt felvázolta, ez a koordinátarendszer számomra elfogadhatatlan volt.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Horváth képviselő úr jelentkezett, utána Szabó
képviselő úré, majd Potápi képviselő úré a szó.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A beszámoló azért is értékes
volt, mert nemcsak a saját információnk, a magyar Külügyminisztérium, a magyar
tájékoztatási apparátus tudásába láttunk bele, hanem ma már abban a helyzetben vagyunk az
Európai Unió, az Atlanti Szövetség részéről, ha valami olyan fontos van, ők megosztják
velünk jószívűségből vagy szövetségből, ez egy szövetség. Egymással megosztjuk.

Ennek mégiscsak megvan az az előnye és jó, ha nem túlozzuk el a dolgokat ideológiai
meggondolások alapján, hogy igen, az információ érték, és olyan szövetségi rendszereknek
vagyunk tagjai, ahol az információértékelésnek hosszú történelme van, és az ezzel járó
professzionizmus mesterei, mert csinálták évtizedek, évszázadok óta. Ha ezt mindig föltétel
nélkül elfogadnánk, ez hiba volna –magunk értékeljük, persze – de információhoz jutunk, ez
pedig érték. Tehát Gyöngyösi képviselő úr felhős vagy néha elítélő hangja e tekintetben, attól
tartok, az én meglátásom szerint több ideológia van a képviselő úr megítélésében, mint a
tények mérlegelése.

A másik megjegyzés, hogy a demokratizálódás lehet-e túl gyors, illetve féljünk-e attól,
hogy ez hogy van. Honnan lehet általánosítani? Demokratizálódás volt Ajatollah Komeiniék
dolga? Nem, noha Párizsból előzőleg emigrációban én magam is ismertem őket. Úgy látszott,
hogy igen. Legalábbis a világ elvárhatta, hogy igen. Nem így történt.

Az általánosítás megint nem hasznos. Aztán az, hogy a hírszerzésben hol lehet nagy
hibákat elkövetni? Ki emlékszik? Ha nem emlékszik, olvasunk történelmet, remélem. 1956
októberében Magyarországon forradalom volt. A nagy hírszerző intézmények nem várták sem
a Szovjetunióban – akik nagyon nagy mesterei voltak ennek –, sem az Egyesült Államokban,
akik nagyon nagy mesterek, nem tudták, és így tovább. A meglepetések együtt járnak ezekkel.

Még egy személyes élményt hozzátennék. Hasznos volna emlékeznünk arra, hogy a
katonaság ezekben az átmeneti társadalmakban gyakran lehet stabilizáló. Az a régi fölfogás
történelemkönyvből, hogy a katonák általában puccsot csinálnak, szélsőségek felé hajtják a
társadalmat, az az utóbbi évtizedekben… Emlékszünk Kemal Atatürk óta, más helyeken is,
Indonéziában valamikor, Egyiptomban most, ha jól halljuk, valami hasonló a történet.

Ehhez annyit tudok még személyesen hozzáadni, megosztani, hogy az amerikai
professzorságom idején voltak évek, amikor az ottani hadiakadémián előadtam, ahol nem is
tudjuk általában, hogy milyen nagy számú, nemcsak 10, 100, de 1000 katona van ezekből az
országokból. Indonéziától Törökországig, Egyiptomig a századostól az alezredesi rangig.
Egy-két évet ott töltenek.

Én ott előadóként, professzorként, tudom, hogy mit tanulnak ott Amerikában.
Haditudományt, de társadalmat is, történelmet. Tehát ezek a katonák stabilizálóként hatnak a
társadalomra. Különösen érdekes volt ez Indonéziában, amikor hány évtizeddel ezelőtt, olyan
meglepő módon, amikor Indonézia már a Szovjetunión túl is a kínai szélsőség felé ment,
akkor jött egy demokratizálódás, és nem katonai diktatúra következett azáltal, hogy a katonák
jöttek és így tovább. Szóval jó ezeket a jelenségeket az új évtizedek tapasztalataival nézni és
ideológiát csak annyiban, amennyiben elkerülhetetlenek. Jobb a tényeket vizsgálni.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szabó képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elnök Úr!
Államtitkár Úr! Egészében magam is osztom a helyzetelemzést, amit államtitkár úr
elmondott. Talán még hozzátenném Irakot is, amiről nem szólt államtitkár úr. Nyilván így is
széleskörűre vette az ívet, de azért Irak destabilizálódása is következhet a helyzetből.
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Még egy másik elemet is beemelnék, ez pedig az az erős globális gazdasági hatás, ami
az energiaellátásra gyakorolt hatásából vagy következményeiből, amiből olaj- és gáztartalékai
a világnak ebben a térségben vannak és amennyiben folytatódik ez a felfordulás, hogy nem
tudjuk, hogy micsoda vagy átalakulás, lehet, forradalom, lehet, bármi (Németh Zsolt
közbeszólására:), így van, felkelés vagy bármi, de erőteljesen gátolhatja az olaj- és az
energia- vagy a gázellátást, vagy akár ha csak a Szuezi-csatornán való közlekedést, szállítást
éri bármiféle negatív hatás, hogy ezt gátolják, ez nagyon erős hatással lesz az egész
világgazdaságra, az Európai Unióéra és a magyarra is.

Kérdezném ezen túlmenően, hogy mi a benyomása vagy mit tud a
Külügyminisztérium Oroszország reagálásáról. A kínai reagálásról annyit lehetett olvasni,
hogy némi ijedtséggel – érthető okokból is -, tehát azt, ami egyébként is jellemző volt, hogy
az internet további kontrollálását – hiszen az események jó részét az interneten, a Facebookon
és egyéb információs csatornákon szervezték, de úgy egyébként kitapintható-e Kína
reagálása?

Ami a magyar külpolitika jelenlegi helyét és útját illeti, azt hiszem, nem mondok újat
Gyöngyösi képviselő kollégámnak. Nem osztom az ő nézetét. Azt gondolom, hogy utolsó
csatlósok semmiképpen nem vagyunk, és nem is hiszem, hogy ezen az úton leszünk. Ez egy, a
magyar nemzeti érdekek számára megfelelő hely, ahol ma Magyarország van.

A tekintetben azonban azt gondolom, hogy fontos, hogy elgondolkodjunk, amit arról
mondott, hogy ezekben az eseményekben nagyon erős Nyugat-ellenesség van egészében, ami
a nyugati civilizáció ottani értelmezés szerinti, mindenképpen negatívként való felmutatását
jelenti. Ez tényleg benne van, és teljesen jogos. Azt gondolom, hibát követnénk el, ha ezt a
részét nem elemeznénk, hiszen a későbbi, nemcsak a kétoldalú bilaterális, hanem az európai
vagy akár euro-atlanti hatásunk a térségre csökkenhet, ha ezt nem vesszük komolyan, hiszen
azok az erők, amelyek akár egy demokratizálódás irányába viszik el, erőteljesen iszlamista
erők lesznek vagy a helyi politikai elitből fognak kikerekedni, és ez nagymértékben rá fogja
nyomni a bélyegét. Ezt a részét osztom, hogy ez egy hangsúlyos elem.

Ami a miniszterelnök úr látogatását illeti, én ezért nyilvánvalóan nem marasztalnám el
a Külügyminisztériumot, hiszen az államtitkár úr és Horváth János képviselő úr is elmondta,
hogy ezt a helyzetet nem tudták előzetesen jelezni.

Abban az értelemben persze én magam is kritikus vagyok, hogy a látogatás után
néhány nappal bekövetkezett események után jó lett volna, ha hallhattunk volna a
külügyminiszter úrtól vagy a miniszterelnök úrtól nyilatkozatot, annál is inkább, mert az
Európai Unió soros elnökei vagyunk, illetve annak tudatában is, hogy a munkamegosztásban
az Európai Unió külügyminisztere, Ashton asszony az, aki ezért felelős, de azt hiszem, a
magyar miniszterelnök volt az utolsó külföldi politikus, aki az egyiptomi elnökkel tárgyalt,
tehát azt gondolom, e tekintetben érdemes lett volna előbb megszólalniuk, mint ahogyan azt
tette a kormányzat.

Utolsóként pedig szeretném elmondani, hogy az elmúlt 20 év magyarországi
demokratikus tapasztalatainak igenis, van értéke, ezt Vona képviselő úrnak és másoknak is
mondom, akik ezt nem osztják. Tapasztalatból mondom, hogy igenis, ez növelte
Magyarország tekintélyét, és azokban az országokban, amelyek ilyen helyzetben vannak, igen
erőteljesen tanulmányozzák ezt. Azt hiszem, ha erre akarunk építeni az összes hibáinkkal és
vitáinkkal együtt, amelyeket folytatunk, ezt érdemes lesz ebben a térségben is használni, nem
kell érte szégyenkeznünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Potápi képviselő úré a szó.

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr.
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Tisztelt Államtitkár Úr! Vona képviselőtársam szavaihoz kapcsolódnék, bár nem
tisztem az államtitkár úr tájékoztatójának a megvédése, de éppen, hogy nem feketén vagy
fehéren mutatta be ezt a térséget, hanem rámutatott a hasonlóságokra, amelyek a Maghreb-
világtól egészen idáig jellemzőek, és szinte minden országnál külön-külön végigvette a
különbözőségeket. Amellett, hogy vannak hasonlóságok, országról országra nagyon jelentős
különbözőségek vannak, és ezeknek az eltérő jellegzetességeknek számos oka van, hiszen
mind történelmi, mind világnézeti, mind pedig, ha a népcsoportok történetét megnézzük,
jelentős különbségek vannak mondjuk Marokkó, Irán vagy akár az egyiptomi civilizáció
népességét is továbbvivő Egyiptom és Algéria között. Azt gondolom, az államtitkár úr közel
40 perces összefoglalójában ez megvolt.

A másik, amire még egyszer szeretnék rávilágítani, bár többen megtették ezt, hogy
Magyarország 1990 után erőteljes ütemben az euroatlanti integrációhoz kapcsolódik, amelyről
lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz, de ez ténykérdés. Tehát azt gondolom, ha ennek a pozitív
dolgait megéljük, akkor van olyan is, amikor nemcsak a pozitív dolgokkal kell foglalkoznunk.

A következő pedig az, hogy az arab országoknak, általában az arab mentalitásnak vagy
identitásnak az egyik fő eleme a Nyugat-ellenesség, erre épül a civilizációjuk most már közel
1500 éve. Úgy gondolom, a mi identitásunknak nem alapja az arabellenesség vagy általában
az Iszlám-ellenesség, ez nagyon nagy különbség ő közöttük és mi közöttünk.

Az utolsó, amire szintén többen, főleg Horváth János bátyám, képviselőtársam
rámutatott, az, hogy ezt az átalakulást vagy ezt a forradalmi hullámot nem mi készítettük elő,
úgyhogy nyilvánvaló, amikor egy tájékoztatót elkészítenek, és meghallgatjuk ezt a
tájékoztatót, bizonyos értelemben nyilván az események után megyünk, de ebben semmi
csoda nincsen, hiszen ez ténykérdés. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok, és a kibontakozott
beszélgetés kapcsán két rövid gondolatot engedjenek meg, képviselőtársaim.

Vona képviselő úrnak nem vitaképpen mondom, csak úgy gondolom, az természetes
dolog, hogy megpróbálunk felállítani egy koordinátarendszert a különböző szempontok
kapcsolatában, mert elég nehéz stabil pontokat találni a politikai koordinátarendszerben,
illetve azt hiszem, a koordinátarendszerben a koordinátákat stabilnak tekinteni elég nehéz.

Amit Potápi képviselőtársam mondott, hogy a nyugati, transzatlanti integrációs
folyamatok 1990-től kezdődtek, más irány akkor nem is nagyon volt, bár még lehetett volna
dönteni az akkor még létező Szovjetunió felé.

Mielőtt az államtitkár úrnak megadnám a szót, szeretném elmondani, hogy van egy
intenzív, törésekkel, forradalmakkal, sőt, hozzá kell tennem, hogy áldozatokkal,
halálesetekkel megjelenő elégedetlenségi hullám, ami végigsöpört, és most akár diktatúrákat
is elsöpör Észak-Afrikában. Úgy gondolom, az nem egy helytelen álláspont, hogy nézzük
meg, mi alakul ki ebből, hiszen még nem látjuk pontosan, hogy milyen erők fognak dominálni
a következő időkben, és az ottani belpolitikában ezeknek az erőknek milyen viszonyulásuk
lesz Európához, vagy milyen viszonyulásuk lesz a térséghez.

Én óva intenék bárkit azzal kapcsolatban, hogy ma, a holnapi napon vagy egy héten
belül konkrét, direkt koordinátarendszerben átfogva stabil álláspontokat alakítsunk ki ebben a
kérdésben, hiszen még az ottani helyzet is változékony és képlékeny. Az a színesség
különösen benne van ebben a világban, amit Potápi képviselőtársam is felvázolt, hogy a
vallási hasonlóságokon és különbségeken túl azért nagyon sokszínű és sokrétű az a világ, amit
arab világnak tekintünk, ez önmagában sem egységes világ, nagyon nehéz olyan képeket
felvázolni, hogy egyáltalán mi alakulhat ki a következő időszakban, hiszen a jordán király
leváltotta az egész kormányt, közben az ellenzéki erőkkel megállapodott. A lényeg az, hogy a
jordán király pozíciói ma talán még stabilak, de nem tudjuk, hogyha idővel nagyon
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felerősödnek a folyamatok, ott milyen változások mehetnek végbe. Úgy gondolom, ma még
korai bármiféle fix pontot rögzíteni.

Az más kérdés és természetes dolog, hogyha nekünk ebben feladatunk van, vagy
látunk feladatot adott esetben az Európai Közösség képviseletében vagy a saját nemzeti
érdekeink szerint, hiszen Egyiptomban jelentős gazdasági érdekeltségeink vannak, ezekre az
ügyekre igenis, oda kell figyelnünk, meg kell védenünk a magyar érdekeket. Itt ma elsősorban
a gazdasági érdekeket látom olyannak, amelyekben nagy károkat szenvedhetünk. Ezeket a
stabil pontokat leköthetjük, viszont először várjuk meg, hogyan teljesedik ki, vagy hogyan
alakul ez a helyzet, ami most kialakult Észak-Afrikában, illetve a Közel-Kelet legtöbb
országában.

Vona képviselő úré a szó.

VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm elnök úr. Nem erre akarok reagálni, pláne vitát
gerjeszteni, csak elhangzott egy olyan mondat, amit tisztázni szeretnék, miután a
jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Itt semmiképpen sincs azonos mértékű kialakítottság. Potápi képviselő úr arra célzott,
hogy az arab kultúra elmúlt 1500 éve kvázi egyfajta Nyugat-ellenességből építkezett vagy
táplálkozott, de én  ezt határozottan szeretném visszautasítani. Tehát egyébként én, mint az
arab kultúra tisztelője, ezt visszautasítom.

ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót az államtitkár úrnak. Németh Zsolt válaszai

NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Azt hiszem, a
hozzászólásokból is látszik, hogy egy olyan közös gondolkodás kezdetén vagyunk, ami
végkifejlete nagyon nehezen megítélhető, megjósolható.

Azzal kezdeném a reakciót, hogy alapvetően akörül jár a bizottság is, hogy elhelyezze
a világ reakcióit, amikor arról érdeklődünk, hogy mit mondanak az oroszok, mit mondanak a
kínaiak, mit mond a világ, mit mondanak az amerikaiak, Európa mit csinál, mi mit csináltunk,
mit csináljunk ebben az egész reakciósorban.

Alapvetően két modellt vagy mintát választanék szét. Az egyik a stabilitást
hangsúlyozza. A stabilitásban nekünk érdekeink vannak, alapvetően valóban a gazdasági
érdekek nagyon meghatározóan játszanak közre a világ legfontosabb fosszilis energiaellátó
központjáról van szó. Ne történjen lehetőség szerint semmi, ami zűrös. Ez a stabilitási
megközelítés jellemzi alapvetően azokat a rendszereket, amelyek alapja a rend és a stabilitás.
Így például a kínaiaknál vagy az oroszoknál a reakcióknak ez volt a középpontjában. Az
olaszoknál is egyébként.

Van egy másik típusú reakció, amelyik megpróbálja egy kicsit tágabb kontextusban,
mint a közvetlen, azonnali érdeket, kezelni, azt, ami történik. Ez értékekről beszél, arról, hogy
itt valamilyen alapvető fordulat van, megmozdulnak az autoriter rendszerek és a
demokratikus, az európai értelemben vett demokratikus értékek tükröződését látja az arab
világban zajló eseményekben. Azt gondolom, hogy az Európai Unió alapvetően ebben a
logikában reagált.

Noha nyilvánvalóan bezavartak mondjuk Catherine Ashtonnak azok a nyilatkozatok,
amelyek mondjuk az egyes vezető európai állam- és kormányfők részéről csak úgy
mellékesen elhangzottak, de nyilván ez volt az alapvető kontextus. Azt gondolom, hogy
Magyarország nagyon világosan, az első pillanattól kezdődően ebbe az utóbbi táborba
tartozott, tartozik. A demokratikus események támogatói vagyunk, elkötelezett támogatói
vagyunk és a reményünknek adunk hangot, ami lezajlik, ami most a szemünk előtt zajlik, az
egy arab polgári forradalom. Ez az elmúlt hetekben kiadott nyilatkozatainkból folyamatosan
kikövetkeztethető.
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Ez lenne a legfontosabb, amit szeretnék itt válaszként elmondani, amikor egyesek azt
kérdezik, hogy ki hogyan, s miként reagált, illetőleg milyen megközelítésmód jellemzi.
Nyilvánvalóan a stabilitási megközelítésnek is megvan a maga létjogosultsága, hiszen
alapvető érdekünk, csak azt gondolom, hogy van esély arra, sőt, csak arra van esély igazán,
hogy összekapcsolódik a stabilitási megközelítés és a demokratikus megközelítés. Mert nem
hiszem azt, hogy lehetséges most már a jelenlegi helyzetben autokratikus módon stabilitást
teremteni. Ez igazán az a pillanat, amikor demokratikus forradalomról, forradalmi helyzetről
lehet beszélni. Ez történt nálunk is ’89-90-ben, és ez az, ami reménnyel tölt el bennünket.

Az értékekkel kapcsolatban, a Nyugat-ellenességről. Vona Gábor vetette fel ezt az
ellentétpárt, a feketét és a fehéret. Azt gondolom, hogy az ember alapvetően ideáltípusokban
gondolkodik. Utána ezeket az ideáltípusokat ezekre a helyzetekre alkalmazza. Mennyiben
felelnek meg - Max Weber fogalmazta meg egyébként, a nagy szociológus, az ideológus, az
ideáltípusokban való társadalmi elemzés létjogosultságát és aztán ezeknek az ideáltípusoknak
az adott társadalmi helyzetre való alkalmazása során lehet elhatárolni különféle altípusokat.

De azt gondolom, hogy a nyugati gondolkodásnak természetesen Nyugaton született
nagyon sok mindene az emberi gondolkodásból. Nemcsak a demokratikus gondolkodás
született Nyugaton. Azt gondolom, hogy amikor nyugati értékekről beszélünk, akkor a
nyugati értékek középpontjában valóban a demokratikus elkötelezettség áll. Amikor nem
nyugati értékekről beszélünk, antidemokratikus értékekről, diktatorikus, miegymás,
taktikákról, akkor pedig ennek az ellentétéről van szó. Nyilvánvalóan ez nem jelenti azt,
természetesen nem jelenti azt, hogy a nyugati megnyilvánulások nem mindig felelnek meg a
nyugati elkötelezettségnek, ez nyilvánvaló, magától értetődő. Számon lehet kérni a
demokratikus értékeket értelemszerűen Európán is, meg Amerikán is, meg Izraelen is
természetesen számon lehet és számon is kell kérni ezeket az értékeket, de ettől még mi
ezeket nyugati értékeknek tekintjük.

A másik kérdés, amit fölvetett Potápi Árpád. Azt gondolom, hogy valóban az iszlám
mint vallás, amely rendelkezik egy 1500 éves történelemmel, a kereszténység, amely szintén
jelentkezik, a zsidóság, amely szintén jelentkezik, nem azonosítható a politikai iszlámmal
vagy a jelenlegi izraeli állam magatartásával vagy adott esetben sem Genffel – én mondjuk
református vagyok, kezdem itt -, Kálvin János Genfjével vagy adott esetben a katolikus
inkvizícióval. Azt gondolom, hogy ezek a dolgok elválasztást igényelnek egymástól, és
valóban én nem látom és Potápi Árpád sem arra gondolt, hogy feloldhatatlan ellentét lenne az
iszlám és a kereszténység között.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy jelenleg most van egy politikai iszlamizáció, egy
politikai iszlamizációs veszély és a politikai iszlamizáció adott esetben ma szélsőségességnek
minősül. De ez is egy elnagyolt megfogalmazás, de ma, azt gondolom, ez az a dolog, amellyel
aztán itt lehetne továbbmenni, hogy elválasztjuk, hogy van-e a politikai iszlamizációnak nem
szélsőséges változata, megnyilvánulása. De ami az iszlám vallási tartalmait illeti, ott azzal
egyetértek maximálisan, hogy a demokratikus társadalmak jövője az, ha megfelelő
létfeltételeket tud teremteni minden felekezetnek és minden vallásnak a maga legteljesebb
kibontakozásának és megnyilvánulásának és ez szerintünk lehetséges.

Ebben a kontextusban, amit most itt elmondtam, érdekes, hogy most mi történik az
arab világban. Az arab világban jelenleg a Nyugat-ellenesség és politikai iszlamizáció zajlik
vagy pedig nem? Ebben az értelemben érdekes. Azt gondolom, hogy az, amit az előbbiekben
elmondtam, hogy milyen jellege van a mostani demokratikus mozgalomnak, fontos aláhúzni,
hogy meglepő módon önmagához vagy az elvárhatóhoz képest lényegesen alacsonyabb a
Nyugat-ellenes jellege, az Izrael-ellenes jellege, lényegesen erőteljesebb a demokratikus
jellege, a belső politikai intézményrendszer formájára vonatkozó jellege ennek a mostani
mozgalomnak, de egy döntő kérdés, hogy sikerül-e ezeket a forradalmakat elvinni odáig, hogy
demokratikus intézményrendszer és piacgazdaság jöjjön létre ezekben az országokban.
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Mert ha nem, ha kudarcot fog vallani a demokratikus mozgalom, akkor föl fog
erősödni a Nyugat-ellenes meg Izrael-ellenes jellege, ez biztos. De azt gondolom, hogy ma
arányaiban a hipotetizált változathoz képest feltűnő, hogy mennyire nem ez a jelleg dominál
és mennyire megvan most az esélye annak, hogy egyfajta együttműködést lehet kialakítani az
Európai Unió, illetőleg a Nyugat részéről az arab világgal.

Én itt látom az Európai Unió feladatait, mert sok kérdés irányult erre. Az Európai
Uniónak igazán itt lenne tennivalója és lehetősége, mert most rövid távon nyilvánvalóan a
COREPER-ben, a Külügyminiszterek Tanácsában, a RELEX-ben, tehát rendszeres
intézmények szintjén zajlik az egyeztetés az Európai Unión belül, de azt gondolom, itt meg
kellene találnia az EU-nak a saját szerepét, hogy mit tud ebben a forradalmi helyzetben
produkálni, mint hozzáadott értéket az arab polgári forradalom célkitűzései elérése érdekében.
Azt hiszem, itt erre mindenféleképpen nagyon komoly tudástranszferre és tényleges gazdasági
támogatásra van szükség az Európai Unió szomszédságpolitikája kereteiben, és ennek
lehetünk mi most az eszközei.

Jelezném, hogy Hóvári János külügyi helyettes államtitkár éppen európai uniós
megbízatást teljesít, és Tunéziában folytat tárgyalásokat az ilyen jellegű kérdésekről. Azt
hiszem, hogy az elkövetkező heteknek ez lesz a nagyon fontos feladata és kihívása.

Balla Mihály kérdezte a turisztikai célországokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium
közleményét. Eddig Egyiptomra és Tunéziára vonatkozóan jelentettük be azt, hogy nem
tanácsoljuk a magyar állampolgároknak a térségbe utazást. Természetesen figyelemmel
kísérjük a többi országban zajló eseményeket is.

Kovács László alelnök úr, kölcsönhatás, milyen szervezési elvek, szerveződési
kapcsolatok: én mindenekelőtt az Al-Dzsazeerát emelném ki. Azt gondolom, ma az Al-
Dzsazeera jelenti ennek az egész arab forradalomnak a legfontosabb katalizálóját az
információk primer közvetítésével. A másik pedig nyilvánvalóan az internet, tehát az, hogy
most egy olyan forradalmi eseménysor van, amelyben döntő szerepet játszanak a közösségi
portálok. Ez ilyen értelemben egy egészen újszerű, egyedülálló folyamat, és egyéb, mondjuk
úgy, hogy szervezett, tudatos kapcsolódásra utaló információnk nincsen.

A terrorizmus megjelenik-e ezekben az eseményekben, eseménysorozatokban? Igazán
Jemen az az ország, ahol a terrorizmusnak és magának a politikai iszlamizációnak jelentősebb
feltűnésével találkozunk. Ez megint csak nem szinonima akart lenni, válasszuk el ezeket a
fogalmakat egymástól.

Az EBESZ valóban nagyon fontos szerephez juthat a választások demokratikus jellege
definiálásában, nyilvánvalóan most egy döntő kérdés a választások kérdése, illetőleg az
alkotmányozási folyamat, és én ezzel kapcsolatban mondtam, hogy ez körültekintést igényel,
mert amennyiben nem sikeresen zajlanak le a választások, illetőleg ez a demokratikus
alkotmányozási folyamat, akkor kisiklathatja a folyamatot. Ez nem az események után való
kullogás, hanem egy olyanfajta körültekintés, amely az arab világban zajló események sikere
szempontjából fogalmazza meg a maga véleményét és javaslatait.

A magyar külpolitika hitelességével kapcsolatban jelezném, hogy amikor Orbán
Viktor Kairóban tárgyalt, akkor Kairóban az utcán csend honolt. Tehát ezt tisztázzuk, hogy
nem a tömegtüntetések árnyékában kvaterkázott Orbán Viktor Mubarakkal, hanem azt a fajta
kapcsolatépítést folytatta, amit egyébként az elmúlt hónapokban a francia miniszterelnök, a
francia külügyminiszter, az orosz gazdasági miniszter, a ciprusi külügyminiszter, az ausztrál
külügyminiszter, az amerikai különmegbízott, az amerikai honvédelmi miniszter, ezen kívül
két tucat állam kormányfője, külügyminisztere és elnöke tett látogatást Egyiptomban. Ha
adott esetben nem mentünk volna el Egyiptomba, ha jól emlékszem, akkor nyilvánvalóan ez
lett volna a probléma, mint ahogyan egyik nap az utolsó csatlósok, a másik nap pedig Izrael
kiszolgálói vagyunk; hétfőn Izrael kiszolgálói voltunk, kedden pedig a parlamentben az utolsó
csatlósok voltunk. Azt gondolom, ezen a szóhasználaton azért érdemes elgondolkodni, hogy
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itt mennyiben vázolható fel egyfajta konzekvens kritika a kormányzat külpolitikájával
szemben.

Vona Gábornak ebben az összefüggésben annyit szeretnék mondani, hogy
oroszországi politikánkat keresetlen szavakkal illetőnek minősítette. Itt jelezni szeretném,
képviselő úr, hogy nem mi tüntettünk a Szabadság téren a szovjet emlékmű ellen két évvel
ezelőtt. Tehát azt gondolom, itt el kellene dönteni, hogy most akkor Oroszországgal
együttműködést akarunk-e kiépíteni, pragmatikus, gyakorlati, kölcsönös előnyök alapjára
épülő, egymás érdekeit figyelembe vevő együttműködésről van-e szó, vagy pedig
érzékenységeket sértő és ilyen értelemben provokatív politikát folytassunk.

Szabó Vilmos vetette fel a globális gazdasági hatást. Azt gondolom, hogy a Szuezi-
csatornának van egy nagyon fontos gazdasági hatása, ha már Egyiptomról beszélünk.
Nyilvánvaló, hogy Szuez működőképességének a fenntartása talán most már a hadsereg képbe
kerülésével biztosítottnak tekinthető. Amíg ez nem történt meg, addig olyan kalkulációk láttak
napvilágot, hogy adott esetben 200 dollárra emelkedik az olaj hordónkénti ára. Egyébként ez a
lehetőség most is benne van a helyzetben, tehát egyetértek azzal, és nem csupán az olajárról,
illetve a gázárról beszélünk – hiszen Egyiptom komoly gáztermelő ország –, hanem a
nemzetközi tőkemozgásról is, tehát az arab tőkének paradox módon az arab világból kifelé
való áramlása az elmúlt napok egy nagyon fontos fejleménye volt, tehát a tőkemozgás is
ugyanolyan fontos vonatkozása a gazdasági fejleményeknek, hogy kimenekül-e az arab
világból az arab tőke, vagy pedig egyelőre kivár, és adott esetben megtalálja majd a
számításait a demokratikus piacgazdasági körülményeket megvalósító helyzetben.

Oroszországról, Kínáról beszéltem, tehát alapvetően a stabilitás, a közrend biztosítása
és az érdekvezérelt problémakövetés jellemezte ezeket az országokat.

Felvetette még Kalmár képviselő úr a migráció kérdését, ami adott esetben Európában
magával hozhat-e egyfajta iszlám, arab szegénylázadást Európán belül, és mi várható. Erre
vonatkozóan nincsen információnk, hogy mi a hatása az arab világban zajló eseményeknek az
európai iszlám közösségekre, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy itt a migrációs nyomás miatt a
belügyi és igazságügyi együttműködés olyan kényszerré fog válni, amit a bevezetőmben már
hangsúlyoztam. Az Európai Unió FRONTEX-missziójának az észak-afrikai partokra való
vezénylése ott egyben már a migráció szűrése is és még számos elgondolás is az. Azt
gondolom, megér majd egy külön napirendet, hogy az Európai Unió hogyan tud ezekkel a
kihívásokkal megküzdeni.

Elnézést, ha nem válaszoltam minden felvetésre, de köszönöm szépen a nagyon
hasznos eszmecserét. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönjük a tájékoztatást, és folytatnánk a
mai napirendi pontjaink tárgyalását, de zárt ülést kell elrendelnünk, hiszen nagyköveti
meghallgatás következik. Addig, amíg ennek a feltételeit biztosítjuk, rövid technikai szünetet
rendelek el.

(Szünet: 11.51 – 11.59
A bizottság 11.59-től 12.30-ig zárt ülés keretében tanácskozott, melyről külön jegyzőkönyv

készült.)

ELNÖK: Rátérünk a 3., 4., 5., 6. napirendi pontjaink tárgyalására, és nemzetközi
szerződésekről kell döntenünk.

Javasolom a bizottságnak, hogy a napirendi pontokat próbáljuk témakörök szerint
egybefűzni. E szerint a következő napirendi pontok előterjesztője a Külügyminisztérium.
Köszöntöm dr. Horváth István főosztályvezető urat, akivel immáron nap mint nap
találkozunk.
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Egyrészről az Európai Közösségek tagállamai, másrészt a Kazah Köztársaság
közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás,
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
nemzetközi szerződésről (T/1926. szám) (Általános vita)

Egyrészről az Európai Közösségek tagállamai, másrészt az Örmény Köztársaság
közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás,
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
nemzetközi szerződésről (T/2204. szám) (Általános vita)

Egyrészről az Európai Közösségek tagállamai, másrészt az Üzbég Köztársaság
közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás,
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
nemzetközi szerződésről (T/2205. szám) (Általános vita)

A 3., 4., 5. napirendi pontokban a Kazah, az Örmény és az Üzbég Köztársaság és az
Európai Közösségek tagállamai közötti partnerségi és együttműködési megállapodások
kihirdetéséről szóló törvényjavaslatokat bocsátanánk általános vitára a T/1926., a T/2204. és a
T/2205. számú törvényjavaslatok esetében. Kérem a főosztályvezető urat, hogy rövid
kiegészítést tegyen ezekhez a javaslatokhoz.

Dr. Horváth István bevezetője

DR. HORVÁTH STVÁN főosztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr. Üdvözlöm a bizottság tagjait. Ez a lista hosszabb, mint a tegnapi lista, de a feladat
lényegesen egyszerűbb, és ez vonatkozik valamennyi törvényjavaslatra. Tekintettel arra, hogy
a Magyar Köztársaság amikor az Európai Unióhoz csatlakozott, akkor a csatlakozási
szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy azokhoz az egyezményekhez csatlakozik,
amelyeket az Európai Közösségek harmadik állammal kötöttek, illetve azon egyezmények
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A csatlakozásról a Tanács állapodott meg harmadik országokkal. Ezek a
megállapodások jegyzőkönyvekben öltöttek testet, ezek a jegyzőkönyvek mind hatályba
léptek. Tulajdonképpen most valamennyi nemzetközi szerződés esetében a magyar parlament
egyetlen dolga az, hogy ezeket a már hatályban lévő nemzetközi megállapodásokat,
amelyeknél a kötelezettségvállalás korábban megtörtént, kihirdesse, azaz a magyar
jogalkalmazók számára ismertté tegye. Ezek a szerződések csoportosíthatók úgy, hogy a volt
Szovjetunióval kötött társulási együttműködési megállapodások, átfogó megállapodások,
amelyek a politikai együttműködéstől a gazdasági együttműködésen keresztül tulajdonképpen
az élet valamennyi területére kiterjedő megállapodások.

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai
Köztársaság közötti Euro-mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1927.
szám) (Általános vita)

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán
Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán
Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2201. szám) (Általános vita)

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai
Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló keretmegállapodás,
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valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi
szerződésről (T/2202. szám) (Általános vita)

Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói
Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és
együttműködési megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2203. szám)

Tegnap már elmondtam, hogy ezeknek a megállapodásoknak a jellege vegyes
megállapodás. Nevezetesen a szerződő felek az Európai Közösségek, ma már az Európai
Unió, a harmadik ország, illetve az Európai Közösségek tagállamai. Vegyesek ezek a
megállapodások abban a tekintetben is, hogy érintenek közösségi hatásköröket és érintenek
nemzeti hatásköröket.

A nemzeti hatáskörök miatt ezeket a megállapodásokat Magyarországon törvényben
kell kihirdetni. Ezért van az, hogy a kormány ezt a törvényjavaslatot a parlamenthez
benyújtotta. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Ha jól értelmeztem, az összevont
előadásában még jobban rásegített a munkánkra és a 6., 7., 8. és 9. napirendi pontokban
szereplő közösségi, illetve egy adott ország megállapodásával kapcsolatos törvényjavaslatok
lényegét is elmondta, hogy ezek milyen aspektusban kerülnek a bizottságunk elé, illetve
hogyan döntsünk róla. Javaslom is, hogy miután ezek az előterjesztés szerint el is hangzottak
összevontan, hogy szavazzunk a törvényjavaslatokról.

Határozathozatalok

Amennyiben kérdés, vélemény nincsen, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki
támogatja a T/1926. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönöm szépen.

Ki támogatja a T/2204. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) Egyhangú.
Ki támogatja a T/2205. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.
Ezt követően a T/1927. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) Egyhangú.
A T/2201. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.
A T/2202. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) Egyhangú.
A T/2203. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) Egyhangú.
Nagyon szépen köszönöm. Szerintem rekordot döntöttünk szavazásokban, illetve

törvénykezési anyagban. Írásban mindenképpen leadjuk a bizottság ajánlását, ez feltehetően
jövő héten kerül a plenáris ülés elé. Az én feljegyzésemben az állt, hogy nem feltétlenül
szükséges előadót állítanunk. Amennyiben képviselőtársaim úgy gondolják, akkor állíthatunk,
ha vállalnak ilyen szerepet a jövő hétre, vagy pedig írásban közöljük a külügyi bizottság
véleményét. (Szabó Vilmos: Egy kaptafára megy.) Akkor maradjunk az egyszerűbb technikai
megoldás mentén, hogy írásban állítunk előadót.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes úr a segítő támogatását és konstruktív
együttműködését. További szép napot kívánunk. (Dr. Horváth István elhagyja a termet.)

„Egyebek” között kérdés, vélemény, észrevétel van-e? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, a mai bizottsági ülésünket berekesztem. A következő bizottsági ülésünk
időpontjáról és tartalmi részéről időben adunk tájékoztatást. Nem látom pontosan, hogy jövő
héten vagy az azt követő héten hogyan fogunk ülni.

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot arról, hogy a következő időszakban várhatóak
lesznek megint nagyköveti meghallgatások, ezenkívül, miután az elnökséggel kialakítottunk
egy hozzávetőleges munkatervet a következő félévre, erről tájékoztatni fogjuk a bizottság
tagjait először e-mail formájában, majd pedig amennyiben képviselőtársaimnak a
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munkatervvel kapcsolatban van esetleg kiegészítenivalója, természetesen a titkárságon
keresztül az előzetesen elküldött munkaterv alapján megteheti.

Amennyiben nincs más, köszönöm szépen a jelenlétet, további szép napot kívánok
mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Gálné Videk Györgyi és Barna Beáta


