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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 26 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megállapítom, hogy helyettesítésekkel a bizottságunk határozatképes, de úgy 
látom, hogy a helyettesítések nélkül is határozatképes a bizottság. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy a mai napirendi pontunkhoz, amit írásban elküldtünk, van-e kiegészítés, 
vélemény. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki 
támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta. A mai napirendi pontunk a Külügyminisztérium bemutatta tegnap a külpolitikai 
stratégiai dokumentumát, amelyet meg is kaptunk egy kis füzet formájában. Ehhez a 
napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm Martonyi János külügyminiszter urat, 
illetve Ódor Bálint helyettes államtitkár urat, és nekem itt egy kicsit hosszabb listám van 
felvezetésben, de várhatóan még más külügyi szakemberek, illetve vezetők fognak még 
érkezni. Ők elvileg a fél hármas kezdést tudják informálisan. De hát majd ha megjönnek, 
akkor őket is fogom köszönteni. Tehát miniszter úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a 
meghívásunkat, illetve egyúttal köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön jelen van, illetve 
szakértőként, esetleg újságíróként figyelemmel követi a bizottsági ülésünket. Én kérem, hogy 
miniszter úr röviden foglalja össze a külügyi stratégia lényegét, és ezt követően 
képviselőtársaim kérdéseket, véleményeket fognak megfogalmazni.  

Tulajdonképpen ezt a napirendi pontot azért is fontosnak tartom, mert egy régi igény, 
hogy egy olyan külpolitikai stratégia megfogalmazódjon, amely keretet ad a magyar 
külpolitikának. Ezt a lehetőséget próbálta vázolni ez a stratégiai dokumentum. Öné a szó, 
miniszter úr. 

Dr. Martonyi János külügyminiszter szóbeli expozéja 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést 
kérek a késésért, ami ezek szerint nem is késés, de valóban, az eredeti kezdő időpont kettő 
órára szólt, csak közbejött egy ebéd a miniszterelnök úrral a 27, illetőleg hát 27 + európai 
uniós és tagjelölt nagykövetekkel. És ezért számítottam arra, hogy esetleg csak később tudok 
ideérni. Most fél három lesz mindjárt egy perc múlva, úgyhogy, gondolom, kollégáim is 
megérkeznek, de közben én elkezdem a beszámolómat, ami valóban egybeesik a stratégiai 
dokumentum közzétételével, és ezért hálás vagyok elnök úrnak azért, hogy témának ezt a 
stratégiai dokumentumot jelölte meg. Ez persze egyben egy beszámoló is, tehát a stratégiai 
dokumentumnak a nagyon rövid összefoglalása egyben alkalmat ad arra is, hogy ezt követően 
a felvetett kérdésekre válaszoljak.  

Ez annál is inkább így van, hogy voltaképpen, ami elkészült, ez a stratégiai 
dokumentum, ez nem valami új stratégia a jövőre nézve, ez tulajdonképpen mindazoknak a 
stratégiai elemeknek az összefoglalása, amelyet a kormány, ezen belül a Külügyminisztérium 
másfél esztendeje követ. Tehát stratégiai dokumentum annyiban, hogy stratégiai elemeket, 
irányokat tartalmaz, és persze a jövőbeli cselekvés fő irányait is meghatározza. De hát eddig 
is voltak, éppen ez történt, és hát azok vannak benne, amiket másfél esztendeje folyamatosan 
elmondunk, gondolok itt a közép-európai politikánkra, a szomszéd térségpolitikánkra, 
gondolok itt a globális nyitás politikájára, az ágazati megközelítés, a szakmai megközelítés 
különleges fontosságára, és még számtalan más példát lehetne említeni. 

Ez a stratégiai dokumentum a Külügyminisztériumnak a dokumentuma, tehát nem 
tévesztendő össze a kormány külpolitikai stratégiájával. Egyben persze ez az anyag egyik 
alapja lehet, illetve lesz annak a külkapcsolati vagy külpolitikai stratégiának, amit viszont a 
vonatkozó kormányrendelet által meghatározott rendben a kormánynak kell elfogadnia.  
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Ami magát a dokumentumot illeti, és néhány dologról érdemes szólni, az egyik ez a 
régi vita, ami már sokszor felmerült, az értékeknek és az érdekeknek a viszonya. Ez a 
dokumentum ismételten leszögezi, hogy a magyar külpolitika elsősorban és alapvetően érték 
alapú, persze, kifejtjük azt is, hogy ez nem jelentheti azt, hogy az érdekeinket bármilyen 
értelemben véve is háttérbe engednénk szorítani. Nem vagyunk naivak, tudjuk azt, hogy a 
nemzetközi kapcsolatok alapvetően érdekeken épülnek, ugyanakkor mégis csak vannak ma a 
világban olyan univerzális, általunk legalábbis abszolútnak tekintett értékek, amelyek a 
nemzetközi életnek és általában véve a külpolitikának is az alapját jelentik. Már csak azért is 
így van ez, mert itt van egy vagy inkább magyar sajátosság, tehát vannak olyan értékek, 
amelyek számunkra különösen fontosak, ezek lényegében az emberi jogi összefüggésen belül 
jelennek meg. Ez sem vadonatúj dolog, de mi ismert okokból úgy látjuk, hogy az emberi 
jogok nem korlátozhatók az egyéni jogokra. Az egyéni jogok is természetesen nagyon 
fontosak, de az emberi jogoknak a mi felfogásunkban magukban kell foglalniuk az 
úgynevezett közösségi jogokat, kollektív jogokat is, már csak azért is, mert az egyéni jogok 
jelentős része csak akkor gyakorolható, hogyha egyben közösségi jogként is elismerést nyer. 
Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy nincs igazán autonóm egyén, autonóm közösségek nélkül. 
Tehát az autonóm egyén is autonóm közösség tagjaként tudja a jogait érvényesíteni. Ez 
nekünk, magyaroknak különösen fontos, és az is világos, hogy e tekintetben bizony vannak 
véleményeltéréseink, vitáink jó néhány országgal, ezen belül szomszédaink némelyikével is. 
Az egyik alapvető vitapontunk, mint tudjuk, továbbra is az, hogy mi közösségi jogokban, ha 
úgy tetszik, a közösségi autonómia különböző formáiban gondolkodunk, ők viszont ezt le 
kívánják korlátozni az egyéni jogok szintjére.  

De a másik nagyon fontos dolog, ami szintén magyar összefüggés, ez a kulturális 
sokszínűség, ez tulajdonképpen összefügg az előzővel, csak azért említem, mert ez most 
megjelent európai politikai szinten is. Ugye ismeretes az, hogy a magyar elnökségnek az 
egyik kiemelt célkitűzése volt a kulturális nyelvi sokszínűségnek a bevitele az európai 
integrációs gondolkodásba, folyamatokba. Ez nem könnyű dolog, mert hiszen ez eddig nem 
nagyon volt az érdeklődés homlokterében. Én annyit azért tudok mondani, hogy végül is az 
elnökségnek annyi eredménye volt, hogy elindítottuk ezt a folyamatot. Tehát beindult ez a 
folyamat. Voltak nagyon fontos konferenciák, összejövetelek, és több szó esik most már erről 
a témáról mint korábban volt a helyzet.  

A másik kérdés, amit így bevezetőként szeretnék említeni, az az a kérdés, ami szintén 
többször felmerült, ez is egy ilyen látszólagos ellentmondásként: a nemzetpolitikának és a 
külpolitikának a viszonya. Tudniillik erről korábban is mindig folyt vita, hogy akkor hogy 
lehet a kettő között egyensúlyt teremteni, netán melyiknek van elsőbbsége. Mi itt nem látunk 
konfliktust, és pedig azért nem, mert mi úgy látjuk, hogy külpolitikája alapvetően a 
nemzetnek van. Ez az össznemzeti külpolitika megfogalmazást nyerjen mondjuk például a 
MÁÉRT-dokumentumokban. Tehát ezért hisszük azt, hogy ez is inkább csak egy látszólagos 
ellentmondás. Az anyaország felelőssége az össznemzeti külpolitika megvalósításában 
meghatározó, nyilvánvaló, de nem kizárólagos, és adott esetben figyelembe kell venni határon 
túli vagy határon kívüli magyar közösségeknek a szempontjait, érdekeit is.  

Itt volt egy példa a közelmúltban, a szerb restitúciós, illetőleg rehabilitációs 
törvénynek a kérdése. Itt volt egy teljesen nyilvánvaló és nagyon fontos érdeke a vajdasági 
magyar közösségnek. Nemcsak restitúciós érdek volt ez, az is persze, sok tízezer embert 
érintett így közvetlenül, de volt azért ennek egy általános összefüggése a vajdasági magyarság 
szempontjából, és ugyanakkor volt egy összmagyar szempont is, mert mi általában véve 
nemcsak vajdasági magyarok, hanem magyarok nem tudjuk elfogadni a kollektív 
felelősségnek vagy bűnösségnek bármilyen formáját. Legyen szó bármelyik országról a 
világon. Itt nyilvánvalóan fel kellett lépni az anyaországnak, fellépett az adott vajdasági 
magyar közösség is, érvényesítettük az európai szervezetekből adódó lehetőségeinket, adott 
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esetben Szerbia tagjelölti státus iránti igényét, és összességében az lett az eredmény, és ebben 
szerepet játszott véleményem szerint a hazai össznemzeti konszenzus is, egy nagyon fontos 
szempont volt. Tehát párthovatartozás nélkül nem kétséges, hogy itt mindenki ugyanazt az 
álláspontot foglalta el. Na ennek lett az eredménye egyrészt egy össznemzeti konszenzus, 
másrészt egy anyaországi pártközi konszenzus nyomán, hogy végül is itt sikert tudtunk elérni.  

Nem beszélnék most a világról általában, mert ez csak elnyújtaná az összefoglalómat. 
Van ez a klasszikus három terület, amit prioritásoknak is szoktunk nevezni. Ugye 
tulajdonképpen itt lényeges változások nincsenek, hangsúlyeltolódások persze vannak. Itt 
jutunk oda, amiről beszéltem a bevezetőben, hogy mi különleges fontosságot tulajdonítunk a 
térségi politikának, ezt nevezhetjük Közép-Európa-politikának is vagy egy tágabb értelemben 
vett szomszédságpolitikának. Ez a magyar külpolitika nem kétséges, egyik legfontosabb 
területe. És hogy ez milyen összefüggésben van a nemzetpolitikával, mármint a 
szomszédpolitika, erre az előbb próbáltam választ adni.  

A második nagyon fontos terület az euroatlanti politikánk. Itt elsősorban arról van szó, 
hogy az Európai Unió és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetén belül milyen tevékenységet 
folytatunk, hogyan folyik a nemzeti érdekeknek az érvényesítése. A harmadik nagy terület 
pedig a globális nyitás politikája, ami szintén egy új elem annyiban, hogy úgy érezzük, hogy 
nagyon sok okból rajtunk kívül álló, akár a kontinensünkön is kívül álló, de hazai okokból is 
szükség van arra, hogy erőteljesebben nyissunk a világ felé, ami nem korlátozódik keletre, 
nem korlátozódik Oroszországra vagy Kínára, hanem lényegében egy valóban globális nyitást 
jelent, és az anyag egyébként kifejti ennek a kihatását a különböző relációs politikáinkra is. 
Még erre esetleg egy vagy két szóban visszatérek, hogyha lesz erre idő. De most a lényeg az, 
hogy azt lássuk, hogy ma már ez a három terület vagy három prioritás csak együttesen 
kezelhető és érthető meg. Ez elsősorban azért van így, mert egyrészt a térségpolitikánknak és 
a globális politikánknak jelentős része az Európai Unión keresztül, tehát az európai politikák 
részeként jelenik meg.  

A térségpolitikánál egy példát mondok csak, van nekünk egy Nyugat-Balkán 
politikánk, ez világos. A Nyugat-Balkán politikánk lényege az, hogy Magyarország számára 
ez történelmi stratégiai, gazdasági, ezer okból egy különlegesen fontos térség, aminek nekünk 
különleges figyelmet kell szentelnünk. Ez egyébként megjelenik az európai integrációs 
politikák részeként, csak ott úgy hívjuk, hogy bővítés, mert hiszen a bővítés számunkra egy 
különlegesen fontos dolog, és akkor lesz a magyar külpolitika a Nyugat-Balkánon igazán 
sikeres, hogyha fokozatosan, lassan-lassan, de a Nyugat-Balkán egésze bekerül az európai 
unióba. Ezen a téren értünk el eredményeket, be tudtuk fejezni az elnökségünk alatt a horvát 
csatlakozási tárgyalásokat, aláírták ezt a csatlakozási szerződést a lengyel elnökség alatt, 
néhány nappal ezelőtt. Nagyon sok mindent tettünk, teszünk azért, hogy a bővítési folyamat 
más országokkal szemben is menjen előre. A legutolsó példa az, hogy a magyar 
miniszterelnök nagyon markánsan több alkalommal is felszólalt a legutolsó Európai Tanács-
ülésen, amellett, hogy Szerbia lehetőleg minél előbb megkapja a tagjelölti státust. Erre nem 
volt lehetőség most ebben a pillanatban, de mégis sikerült azt elérnünk, hogy nem 
márciusban, hanem februárban meg fog már – reményeink szerint – az Általános Ügyek 
Tanácsában születni az a döntés, hogy Szerbia megkapja a tagjelölti státust. Szerbiánál egy 
zárójelet nyitnék, mi azt mindig mondtuk, hogy abban az esetben, ha ez a restitúciós, 
rehabilitációs téma rendeződik, akkor ugyanolyan intenzitással és energiával fogjuk támogatni 
Szerbia tagságát, mint ezt korábban tettük, egészen addig, ameddig ez a restitúciós probléma 
fel nem merült. Minek után ez a probléma rendeződött, a vajdasági magyarság és a mi 
megelégedésünkre visszaállt az eredeti állapot, és pedig az, hogy mi különleges felelősséget 
vállalunk és különleges feladatnak tekintjük Szerbia uniós tagságának az elősegítését, és ezt 
nagyon jól példázta a legutolsó Európai Tanács-ülés.  
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De hát egyébként a globális témáknál is az európai integrációs politikák keretén belül 
kell nagyon sok mindent tennünk. A magyar fejlesztéspolitika, nem akarom hangosan 
mondani ma döntően az európai uniós fejlesztéspolitika keretén belül valósul meg. Egész 
egyszerűen azért, mert nincsenek olyan rendkívüli különleges forrásaink mint jó néhány más 
országnak, amelyek egy önálló, nagyon erőteljes fejlesztéspolitikát tudnak folytatni. Majd 
lesz, remélem, nekünk is erre forrásunk, de most pillanatnyilag 2012-ben ’13-ban erre olyan 
túl sok reményünk nincs. Ezzel szemben az uniós fejlesztési politikán belül megtesszük azt, 
amit meg kell tennünk.  

Erre további nagyon jó példa a kül- és biztonságpolitika is, mert hiszen ma a kül- és 
biztonságpolitikának egy része, egy sávja, akárhogy is vesszük, a közös kül- és 
biztonságpolitika keretén belül valósul meg. Ezen a téren óriási változások történtek az 
Európai Külügyi Szolgálat létrehozásával, főképviselők színre lépésével, egyre markánsabb 
színrelépésével, azt kell mondjam. Ugye korábban ez kevésbé volt érzékelhető, ez egy 
folyamat volt, sokszor felmerültek kifogások is, de most már jól látszik, azért a világ ezt 
érzékeli, hogy akárhogy is, de azért az Európai Unió nagyon sok kérdésben most már 
egységesen szólal meg, a stratégiai partnerekkel, Kínával, Indiával, Brazíliával, 
Oroszországgal és így tovább igyekszik egységes vonalat képviselni. Persze megvannak a 
tagállamoknak az önálló külpolitikáik, és ez természetes. Egyébként nekünk is megvan, mert 
hiszen vannak dolgok, amelyek nagyon fontosak nekünk, esetleg más dolgok kevésbé 
fontosak, de egy biztos, nem lehet tagadni azt, hogy ma egy része, egy sávja minden tagállam 
külpolitikájának az a közös kül- és biztonságpolitika keretén belül valósul meg, és a 
biztonság- és védelmi politikánál pedig ugyanezt el kellene mondanom, ha lenne rá időm a 
NATO esetében. Mert hiszen nyilvánvaló, hogy a biztonság és a védelmi politikánk 
alapvetően a NATO keretei között realizálódik.  

Ugyanakkor a másik része a dolognak, az éremnek a másik oldala, hogy mi fel tudjuk 
használni a saját külpolitikai vagy külgazdasági érdekeink céljából az uniós szerkezeteket. 
Döntően persze az elnökség ad erre példát, de én azt hiszem, hogy itt nem szabad ezt 
korlátoznunk az elnökségre. Egy biztos: soha nem lett volna lehetséges, mondjuk egy vagy 
két napon keresztül találkozni szinte valamennyi ázsiai ország külügyminiszterével akkor, 
hogyha éppen nem lett volna itt Magyarországon, Gödöllőn egy külügyminiszteri találkozó. 
Erre a magyar diplomácia nem lett volna képes, hogy idehozza a kínai, az indiai, a koreai, az 
ausztrál és még nem tudom, hány külügyminisztert, és ezekkel kétoldalú tárgyalásokat is 
lefolytasson. Kétoldalú, tehát magyar nemzeti érdekek képviselete céljából. De kétoldalú 
tárgyalásokon már nem az Európai Unió és az ázsiai országok közötti kapcsolatokról 
beszélünk, azt már megtettük a multilaterális fórumon. Tehát azért mondom, hogy itt vannak 
olyan lehetőségek, amelyeket egyébként a mi szempontunkból is ki lehet, ki kell használni. 
Igaz, az elnökség ilyen szempontból egy különleges állapot, és az egyik feladat éppen az, 
hogy az elnökség után is megpróbáljuk ezeket a lehetőségeket továbbra is kihasználni.  

Az anyagra visszatérve, akkor én azért mégis csak szólnék néhány szót a három 
területről, az egyik a térségi politika, aminél mi azt hirdettük meg, hogy ez egy minden irányú 
politika, ez a mi új közép-európai politikánk. Ez a bizonyos szélesebb Közép-Európa. Nem is 
vagyunk hajlandók meghatározni ennek a földrajzi határait, tehát nem megyünk abba bele, 
hogy hol van Közép-Európa határa, mert ez egyébként amúgy is lehetetlen. Mi Közép-
Európát alapvetően egy érzületnek, egy történelmi kulturális örökségnek tekintjük azzal 
persze, hogy ennek rendkívül fontos gazdasági és politikai következményei vannak.  

Visegrád, jelentem, működik. Jól működik, annak ellenére, hogy tagállamok között 
lehetnek viták, van például vitánk Szlovákiával, ez most az utóbbi napokban-hetekben megint 
csak előtérbe került, vannak alapvető elvi kérdések, amelyekben nem értünk egyet, mondjuk 
például ezért mondtam az elején az egyéni és a közösségi jogok tekintetében fennálló 
nézeteltérésünket, másként látjuk az állampolgársági szabályozásokat. A szlovák álláspont 
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lényege az, hogy a valóságos kapcsolatot egy állam és az állampolgárok között csak egy 
területi jellegű kapcsolat képes megteremteni, nevezetesen, hogy az illető állampolgár abban 
az államban él, nekünk nem ez a véleményünk. Mi azt mondjuk, hogy a tényleges kapcsolatot 
megteremthetik kulturális nyelvi és identitásbeli tényezők is. Egyébként ebben sincs semmi 
új, mert ez a magyar álláspont nem 2010 óta áll fenn, hanem legalább 100-120 esztendeje. 
Akkor, amikor a magyar törvényhozás azt mondta, hogy aki emigrál Magyarországról, az is 
magyar marad, meg annak a leszármazói is magyar állampolgárok lesznek. Nos ebben a 
pillanatban mi ezt elfogadtuk, az egy más dolog, hogy hosszú ideig a szomszédos országok 
magyarjai ebből különleges történelmi okok miatt ki voltak zárva. Hát most már ők sincsenek 
kizárva. Ők sem, meg az ő közülük emigráltak, illetőleg azoknak a leszármazóik sem. 

Itt tehát véleményeltérés van. Az egy más dolog persze, hogy ugyanakkor a szlovák 
törvényhozás is elfogadja azt, hogy legyenek olyan szlovák állampolgárok, akik nem élnek 
Szlovákia területén, de most ebbe a vitába nem akarok belemenni, csak azt akartam 
érzékeltetni, hogy itt vannak viták, és ezeknek vannak sajnálatos következményei is, de ennek 
ellenére azt hiszem, hogy Visegrád jól működik, ami azt mutatja, hogy itt azért elég lényeges 
érdekek működnek. Tehát vannak közös érdekek, amelyek mindig kiderülnek. Újólag és 
újólag kiderülnek. Most mondjuk kiderülnek a kohéziós politika kapcsán. Bizonyos 
értelemben kiderült akár a közös agrárpolitika kapcsán is, bár ott is vannak kisebb-nagyobb 
hangsúlyeltolódások. Egyáltalán az egész felzárkózási célkitűzésünk közös. Tehát az, hogy 
nem akarunk a perifériához tartozni, hogy próbálunk felzárkózni. Egyébként nem teljesen 
sikertelenül, Közép-Európa azért nem ebbe az irányba tesz lépéseket. Ez mutatja azt, hogy 
van egy alapvető közös érdek. És hát hasonló a helyzet a dél felé is, hasonló a helyzet kelet 
felé. Most kelet felé megint egy érdekes helyzet van, mert tulajdonképpen a Keleti Partnerség 
az a keret, tehát megint egy európai uniós eszköz, amelyik felhasználható arra, hogy keleti 
irányban is a térségi politikánk erőteljesebb legyen. Amellett persze, hogy megőrizzük a saját 
magunk kétoldalú eszközeit is. 

Nyugat-Balkánról szóltam. Ott a bővítés az egyik fő cél, de hát persze nem 
korlátozható a bővítésre a magyar Nyugat-Balkán-politika. A magyar Nyugat-Balkán-
politikának van számtalan más dimenziója is. Rögtön itt van mondjuk a kereskedelmi-
gazdasági kapcsolatoknak a fejlődése, ami látványos. A magyar befektetőknek az elsőrangú 
céltérsége továbbra is a Nyugat-Balkán. És hát itt van a Kelet-Balkán, Románia, Bulgária. 
Elég sokat tettünk a schengeni övezetnek a kiterjesztése céljából, és úgy tűnik, hogy nem is 
sikertelenül. Most már azért reális remény van arra, hogy 2012 első félévében a politikai 
döntés végre, mindek utána a feltételeknek mindkét ország megfelel, ahogy ezt egyébként az 
uniós okmányok is lerögzítik, nos erre végre sor kerüljön.  

Az európai dolgokról most nem beszélnék részletesen, mert akkor nagyon elhúznám 
ezt a bevezetőt, én azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy nekünk mindenféleképpen egy erős és 
egységes Európai Unió áll az érdekünkben. Tehát ez egy alapvető nemzeti érdek. Nem 
véletlenül adtuk a magyar elnökségnek az erős Európa jelszót. Ez nemcsak jelszó volt, 
meggyőződésünk, hogy egyrészt az eurózónának ki kell kerülnie ebből a válságból, és ezzel 
egyidejűleg egy új lendületet kell adni az egész európai integrációs folyamatnak. Tudniillik, 
ha ez nem történik meg, akkor megint azt kell mondani, amit már nagyon sokszor elmondtak 
korábban is, hogyha nem ez történik, akkor miután a kerékpár állni nem tud, mert akkor eldől, 
itt még van egy lehetséges változat egyébként a visszafelé kerékpározásra is, tehát valójában, 
hogyha a dolog életképes akar lenni, akkor tovább kell lépni. Ennek egyébként ma megvan a 
komoly esélye. Felgyorsultak az események, január végén már egy kész szerződéstervezet 
lesz, az első tervezet már készen van, most már magyarul is felkerült a netre. Mindenki 
elolvashatja, világossá válik belőle, hogy az eurózónán kívüli országokra a szerződésnek a 
rendelkezéseit majd csak akkortól kell alkalmazni, amikor ezek az országok az eurózóna 
tagjaivá válnak. Tehát nem mostantól, nem a hatálybalépéstől, amit egyébként a mostani 
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tervezet már a kilencedik ország ratifikációja esetére kilátásba helyez, hanem majd csak 
akkor, amikor az eurózónába belépünk. Márpedig az eurózónába be fogunk lépni, mert erre 
kötelességünk van, csak azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor. De amikor belépünk, akkor 
ennek a szerződésnek, amit majd persze később ratifikálni is kell, a rendelkezései ránk nézve 
is irányadók lesznek. Van egy kivételes lehetőség, hogy tudniillik önként, saját autonóm 
elhatározásunk alapján bizonyos rendelkezéseket magunkra nézve már korábban kötelezőnek 
tekinthetünk, ha akarunk. Tehát ezért is mondtam én azt, hogy a jelenlegi szöveg szerint, amit 
persze majd még pontosítani kell meg tisztázni kell, én személy szerint úgy látom, és a 
Külügyminisztérium vezetése úgy látja, hogy nemzeti érdekünk lesz ehhez a szerződéshez 
történő csatlakozás. Hozzáteszem egyébként, hogy az alapszerződés-módosítás tekintetében 
már korábban is volt egy világos kormányálláspont, sőt egy olyan kormányálláspont volt, 
amelyet a miniszterelnök egyébként az úgynevezett nagybizottságnak az ülésén ismertetett, 
ahol jelezte azt, hogy mi az alapszerződés módosításával szükség esetén egyet tudunk érteni. 
Sőt, hát valójában azt is mondhatjuk, hogy az alapszerződés módosítását egy jobb 
megoldásnak tekintettük és talán még most is annak tekintjük mint az új szerződést.  

Hozzáteszem, az új szerződés szövege is egyértelműen leszögezi azt, hogy majd azért 
még meg kell próbálni ennek az új szerződésnek a beépítését az alapszerződésbe.  

Nem akarok többet beszélni Európáról, mert akkor elveszünk az összes többi témában. 
Néhány szót a globális nyitásról. Ugye itt ennek van egy földrajzi aspektusa, és természetesen 
van egy tematikus aspektusa is. Tehát a földrajzi aspektus jelenti Ázsiát, Latin-Amerikát, 
Afrikát, az egész világot. Nagyokat, kicsiket, jelenti a BRIC-et, de nemcsak a BRIC-et, jelenti 
Kínát, de nemcsak Kínát, Ázsiában sok más nagyon fontos ország is van. Jelent gazdasági 
kapcsolatokat, jelent kultúrát, jelent ösztöndíjakat, jelent oktatási együttműködést, jelent 
energia területén folytatandó együttműködést és így tovább, és így tovább. És ezzel 
tulajdonképpen jeleztem azt is, hogy ennek a témának van egy tematikus dimenziója is. Egyre 
jobban érdekelnek minket a globális témák. Ugye a kedvenc példák az, és ez most különösen 
időszerű, hogy ugye sok szó esik arról, hogy ha bekövetkezik a hőmérséklet emelkedése, két 
Celsius fokot meghaladóan, akkor bizony 10-15 vagy húsz ország, ENSZ-tagállam meg fog 
szűnni, el fog tűnni. Tudniillik az állam attribútuma feltétlenül a terület. Most hogyha területe 
nincsen, akkor nem lesz állam. Akkor ezek megszűnnek. A lakosság nyilván már korábban 
elvándorol, már most is folynak előkészületek, hogy hová tudnak menni, tehát ez egy komoly 
dolog. Igen ám, de hogyha ez a három fokos hőmérsékletemelkedés bekövetkezik, akkor nagy 
valószínűséggel a magyar Alföld 30-50 év alatt elsivatagosodik.  

Most jártam Líbiában, ott elmagyarázták, hogy a sivatag helyén, Dél-Líbiában egy 
nagyon virágzó mezőgazdasági vidék volt. Aki nem hiszi, oda tud menni, megnézheti, római 
városok vannak intakt, ép állapotban, csak éppen homok veszi őket körül, illetve be is fedte, 
csak aztán az olaszok kiásták őket. Tehát ez nem egy olyan abszurd és irracionális 
feltételezés. Benne vagyunk az egészben. Majdnem ugyanúgy benne vagyunk mint a 
Csendes-óceáni szigetek. Ez az, amire úgy érzem, hogy a magyar külpolitikának is nagyon 
oda kell figyelnie. Itt mindenki benne van a dologban ugyanúgy, mint a terrorizmus esetén, a 
szegénységgel, a természeti katasztrófákkal. Láthattuk most, elég egy nukleáris incidens, és az 
alkatrészellátás Esztergomban akadozik. Tehát olyan mértékű egymástól függés van ma a 
világban, ami korábban nem volt. És ez, én úgy érzem, hogy minden ország külpolitikájának, 
akár nagy, akár közepes, akár kicsi, figyelembe kell venni. Mi ezt is tesszük a globális nyitás 
politikájával. Nem megyek végig az egyes országokon, mindegyikről külön-külön sokat 
lehetne beszélni. Óriás lehetőségek vannak, hozzáteszem, óriási feszültségek, kockázatok is 
vannak, ezeket is meg kell próbálni előre látni. Mert a világ, nem kétséges, hogy globális 
rendszert alkot.  

Mi nem hiszünk abban, hogy ezen a világon lenne egy globális főhatalom, ezzel 
szemben azt hisszük, hogy egy valóságos multipolaritás érvényesül. Vannak erősek, nagyon 
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erősek, de igazából a legerősebb sem tudja az akaratát korlátlanul rávinni a többi szereplőre. 
Van egy óriási interdependencia, tehát egymástól való függés, és ami legfőképpen van, az egy 
hihetetlenül gyors változás, és ezeknek a változásoknak csak egy részét lehet előre látni. Egy 
másik, nagyon jelentős részét egyáltalán nem lehet előre látni. Én nem hiszem, hogy bárki 
látta volna előre, hogy mi fog történni az észak-afrikai, arab országokban. Persze, utólag 
mindig vannak bölcs emberek. Kiderült, hogy annak idején a pénzügyi válságnak a kitörését 
is sokan megjósolták. Lehet, hogy megjósolták, lehet, hogy nem, egy biztos, a világ nagy 
részét váratlanul érte, és ilyen hasonló váratlan, akár pénzügyi, gazdasági, akár politikai 
forradalmi változások a jövőben is bárhol bekövetkezhetnek. Ezért hisszük azt, hogy kell egy 
stratégiai gondolkodás is, amellett, hogy persze a napi dolgokat el kell végezni. Én ezekről 
most nem számolnék be. 

A napi feladatok közül csak talán egy vagy esetleg két témát említenék. Az egyik az, 
amiről már beszéltünk elég sokat, és nem is kell most már erről külön szót ejteni, ez pedig az 
elnökségi feladatoknak volt az ellátása, ami kétségkívül egy nagyon nagy tehertétel volt. 
Hozzáteszem, ebben a magyar kormányzat, a magyar közigazgatás és a magyar civil élet 
egésze részt vett. Tehát nem egy speciális külügyi vagy akár államtitkársági dolog, persze 
nálunk volt a koordinációs funkció, de ugyanakkor azt hiszem, hogy ebben mindenki részt 
vett. A másik dolog, ami nagyon lényeges, és ami nem ért véget, az az a konzuli tevékenység, 
amit a Külügyminisztérium elvégzett és végez továbbra is az egyszerűsített honosítás 
kapcsán. Én nem akarok itt számokat mondani, de látható az, hogy itt százezres 
nagyságrendről van és lesz szó. Ez egy óriási feladat. Itt nagyon sok ember, 100-200 ember 
megfeszített erővel dolgozott, és dolgozik azon, hogy azok a nagy nemzetpolitikai döntések, 
amelyek kétségkívül történelmi jelentőségűek, és amelyek megszülettek, azok most 
gyakorlatban is érvényesüljenek, ezt végre kell tudni hajtani. Ha ezt nem hajtjuk végre, akkor 
hiába hozunk gyönyörű döntéseket, hiába mondunk szép beszédeket, ebből az emberek olyan 
túl sokat nem látnának. Hát láttak.  

Aki volt valaha állampolgársági ünnepségen, az tudja azt, hogy ez mit jelent, és itt 
valóban az emberek életét sikerült – érzésem szerint -, és sikerül a jövőben is valamivel jobbá, 
valamivel szabaddá tenni. Én ezt most így az év vége felé különösen fontosnak tartom 
megemlíteni. Köszönet mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, és a jövőben is részt 
fog venni. Köszönöm szépen, elnök úr, így hirtelen ennyit mondtam volna el. A felvetésekre, 
kérdésekre nyilván válaszolok majd.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. És mielőtt rátérnénk a képviselői 
kérdésekre, véleményekre, engedje meg miniszter úr, hogy köszöntsek még további 
személyiségeket a Külügyminisztériumból: Németh Zsolt államtitkár urat, Hóvári és Prőhle 
helyettes államtitkár urakat, akikre lehet azt mondani, hogy akár egy miniszteri értekezletet is 
meg lehetne most hirtelen tartani, ha arról van szó, és köszönöm szépen a minisztériumnak, 
illetve az ottani államtitkárságoknak, hogy ilyen fontosnak tartották a mai bizottsági 
ülésünket, hogy eljöttek, és figyelemmel kísérik, illetve segítik a miniszter úr munkáját, 
illetve a mi munkánkat. Így évzárás környékén ezt egyrészt összegzésként szerettük volna a 
mai bizottsági ülést megtartani, de ehhez társul egy stratégiai dokumentum bemutatása is, ez 
még aktuálisabbá teszi a dolgot, hiszen jó magam is emlékszem rá, hogy azért ez a hiány, ami 
az elmúlt években többször felvetődött, hogy meg kell oldani, kell olyan stratégia, amely a 
külpolitikát egyfajta keretbe foglalja, és stratégiai irányokat fogalmaz meg, erre mielőbb 
szükség lenne. Most azért ezt egy jó évnyi időszak alatt sikerült megvalósítani.  

Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem először a miniszter úrhoz. Még egy kérdésem 
lenne: miniszter úr mit lát? Most egyfajta összegzést is tartunk vagy egy jelen állapotot is 
mutatunk itt a stratégiai dokumentummal együtt. Ha most meg kéne fogalmazni a következő 
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egy-két hónap kihívásait, melyek azok a fő területek, amelyet miniszterként úgy lát, hogy 
január-februárban egy fontos szempontja lesz a Külügyminisztérium tevékenységének vagy a 
Külügyminisztérium munkájának. Melyek azok a kiemelt kérdések, amelyekben úgy látja, 
hogy január-február során egy intenzívebb munkát kell majd folytatni a kormánynak, illetve a 
Külügyminisztériumnak? Körbenézve, összegyűjtenénk a kérdéseket, miniszter úr. Kovács 
alelnök úr, őt követi Vargha képviselő úr, és akkor megyünk sorban.  

 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alenöke: Nem kérdést szeretnék feltenni, 

megjegyzéseket fűzni, ez nyilván a miniszter urat nem lepi meg, de talán a Külügyi bizottság 
tagjait sem.  

Kezdem a címmel, amely a magyar külpolitika, én inkább úgy fogalmaznám, hogy 
magyar külpolitika az uniós elnökségség előtt, alatt, után. Mert ez nemcsak az utánra 
vonatkozik, hanem már a megelőző időszakra, az alatti félévre és azóta. De mondhatjuk azt is, 
hogy magyar külpolitika a kormányváltás óta, mert ha van határvonal, akkor ez a 
kormányváltás, és a soros elnökség ilyen szempontból legfeljebb nagyító alá helyezett 
bizonyos dolgokat pozitív és negatív értelemben, de nem jelentett szakaszhatárt. 

Általában kölcsönhatás van a külpolitika és a belpolitika között minden ország 
esetében. A külpolitikának az a dolga, hogy segítsen megteremteni a hazai törekvések – 
gazdaságpolitika, társadalompolitika, a hazai célok – számára a lehető legkedvezőbb 
nemzetközi feltételeket, amennyire az ország nagysága megengedi, hogy ezeket a feltételeket 
befolyásolni tudja, de bizonyos mértékig minden ország tudja.  

A belpolitika viszont például a jogállam működése, a demokrácia fejlődése, a 
gazdaságpolitika kiszámíthatósága és egy sor más dolog pedig erősítheti vagy gyengítheti a 
külpolitika hitelességét. Tehát ebből áll ez a kölcsönhatás bel- és külpolitika között, pozitív és 
negatív is lehet. És lehet eltérés is a külpolitika és a belpolitika között egy bizonyos ideig, 
aztán valamelyik le fogja fékezni a másikat. Hogy mennyire megértem a külügy dilemmáját, 
hadd mondjam el, hogy a ’80-as években, amikor a külpolitikában egy nagyon jelentős nyitás 
zajlott le, ugye ’82: Magyarország csatlakozása a Világbankhoz, Valutaalaphoz és a bizalmas 
tárgyalások elkezdése az Európai Gazdasági Közösségekkel erős szovjet fejcsóválás és 
rosszallás mellett. ’84, amikor négy NATO-ország kormányfője látogat ide, ’85, amikor 
kiszélesedtek a kapcsolatok, ’86, amikor Magyarország sorba vette fel a diplomáciai 
kapcsolatot Izraellel, Dél-Koreával, Dél-Afrikával, a Vatikánnal, sőt az Európai 
Közösségekkel, ’88 szeptember 30-án írtuk alá a diplomáciai kapcsolatok felvételét, tehát 
nem a rendszerváltás után. És a határnyitás, vagy Magyarország európai tanácsi megfigyelői 
státusba való csatlakozása. Három ország élt ezzel a lehetőséggel, illetve kapta meg, a Bush-
látogatás, egyetlen ország volt a térségben, ahová Bush elnök, az idősebbik ellátogatott.  

Na most, ez kétségtelenül segítette azt, hogy a Kremlben volt egy hároméves hatalmi 
vákuum, egymás után haltak meg a főtitkárok. És segítette az is, hogy idehaza az óvatos 
reformok azért bizonyos értelemben követték ezt az irányt. A gazdasági nyitás kényszere is 
szerepet játszott, hogy a pártvezetésben nyilván sokan nem értettek egyet a Valutaalap és a 
Világbankhoz való csatlakozással, de a gazdasági kényszer erősebb volt ezeknél a nézeteknél. 
Tehát a külpolitika tulajdonképpen haladt előre meglehetősen gyors irányba, egyetlen volt a 
szovjet blokk országai közül, aki meg merte csinálni. A belpolitika pedig úgy óvatosan 
ugyanebbe az irányba haladt, csak természetesen sokkal lassabban. 

Na most, a rendszerváltás után helyreállt az összhang, és hát ez, azt hiszem, 
mindannyiunk közös élménye, itt az európai tanácsi teljes jogú tagságtól az unióhoz való 
csatlakozás, a NATO-hoz való csatlakozás, a kétoldalú kapcsolatok, ez egy folyamat volt, 
amelyben Antall-kormány, Horn-kormány, Orbán-kormány, az első Medgyessy-kormány 
mind kivette a részét, és azt gondolom, hogy ez egy ígéretes időszak volt.  
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Én most úgy érzem, és nem vagyok evvel egyedül, hogy most megint megbomlik az 
összhang. De most egy negatív irányban. Mert a belpolitikában a demokráciát ért súlyos 
sebek, a jogállam lebontását eredményező lépések és a gazdaságpolitikában, nevezzük nem 
ortodox gazdaságpolitikának, hiszen a névadó így nevezte el, és a gazdasági szabadságharc, 
amely azért kiterjed a politikai viszonyokra is és a politikai kapcsolatokra is, az most fékezi, 
és nehezíti a külpolitika működését. Tehát ilyen értelemben, míg a rendszerváltás előtt a 
külpolitika egy jó irányú változást ösztönzött valamelyest, addig most, a kormányváltás óta a 
belpolitika rossz irányú változása fékezi a külpolitika lehetőségeit, mozgásterét, hitelességét. 
És hát azt gondolom, hogy csak ezt néhány dologgal alátámasszam, öt évig az Európai 
Bizottság tagjaként tíz soros elnökséget éltem végig. Egyetlen soros elnökség alatt olyan 
belpolitikai problémák nem fordultak elő, mint amilyen a magyar soros elnökség alatt. Olyan 
konfliktushelyzetek nem támadtak Európai Unió, európai intézmények és a sorok elnök 
ország között. Barrosso soha olyan üzenetet nem intézett soros elnök országhoz mint amilyet 
Magyarországhoz, hogy számomra a sajtószabadság szent dolog. Máshol nem tartotta 
szükségesnek, hogy ilyen üzeneteket intézzen, mielőtt idelátogat. Ugye ez a január eleji 
látogatása volt. És hát ennyi bírálatot Magyarország évtizedek óta nem kapott politikusoktól 
sem és a nemzetközi sajtótól sem, mint amennyit az elmúlt másfél évben kapott.  

És hát okoz zavarokat ez az Oroszország egyfajta szövetségesnek tekintése, vagy Kína 
szövetségesnek tekintése, és ez nem generációs probléma, ahogy miniszterelnök úr ezt 
próbálta a nagyköveti értekezleten elütni, hogy ő másképp ítéli meg, és én másképp ítélem 
meg. Mert én gondolom, hogy Oroszországot és Kínát szövetségesnek tekinteni nemcsak 
nemzetközi jogi alapja sincs, de értékrendbeli differenciák sem teszik lehetővé, míg gazdasági 
partnerség igen. És ez nagyon fontos dolog. Szövetségeseink nekünk a NATO és az Európai 
Unió tagországai. 

Tehát összességében én ezt látom a külpolitika számára egy nagyon nehéz 
feltételrendszernek, hogy megpróbálja Magyarországnak ezt a megroppant megítélését 
valahogy helyreállítani. De azt kell mondjam, hogy legalábbis az elmúlt hetekben-
hónapokban ez az olló inkább nyílt. És erről nem a Külügyminisztérium tehet, nem a külügyi 
vezetés tehet. A külügyi vezetés helyzetének a nehézségét én mint aki jó néhány évet 
eltöltöttem ott, pontosan átérzem. Hogy belül mit tud tenni a Külügyminisztérium vezetése, 
hogy ezeket a folyamatokat fékezze, ezt én nem látom át, és összességében azt tudom 
mondani, hogy nincs irigylésre méltó helyzetben a külügyi vezetés, hogy megpróbálja 
mindazt megmagyarázni, aminek egy része bizony megmagyarázhatatlan vagy nehezen 
megmagyarázható. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. Úgy látom, hogy alapvetően elkezdünk majd 

vitatkozni nemcsak a minisztérium és az ellenzéki padsorok között, hanem a kormánypártok 
és az ellenzék között, mert azért sok kérdést másképpen látunk, és másképpen ítélünk meg. A 
’80-as évekről hallott történetet kicsit újszerűnek éltem meg, de a következőkben Vargha 
Tamás képviselő úr, majd Gyöngyösi alelnök úr következik.  

 
VARGHA TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Azt 

gondolom itt az asztalnál, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy Magyarország 
sikeresen látta el ez év első felében a soros uniós elnökséget. Sokszor elhangzott ebben a 
félévben, hogy az elnökség időszaka nem a nemzeti érdek érvényesítésének ideje, és miniszter 
úr a bevezetőjében is említette, hogy nemcsak a magyar diplomácia, hanem Magyarország 
egésze számára hihetetlen munkát és erőfeszítést jelentett ennek a sikeres elnökségnek a 
végrehajtása. Én azt szeretném kérdezni, hogy miniszter úr hogy látja, milyen konkrét 
formában járul hozzá ez a sikeres elnökségi félév az elnök úr által is említett, a magyar 
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külpolitika az uniós elnökség után munkában vázolt külpolitikai stratégia megvalósításához. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Gyöngyösi alelnök úr!  
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Miniszter úrnak pedig a beszámolót köszönöm. 
Megmondom őszintén, hogy nekem a tegnap hajnali öt óráig tartó ülésen komoly 

kihívást jelentett a külügyi stratégia olvasgatása. Kicsit úgy gondoltam, hogy erősen 
közhelyszerű és eredeti gondolatokat nélkülöző. Bár itt egyből a prioritásoknál elakadtam, 
ahol a térségi politika, az euro-atlanti orientáció és a globális nyitásról elmélkedik az anyag. 
Én, ha már stratégiáról beszélünk, nagyon nehezen tudok elképzelni olyan magyar 
külpolitikát, amelyik nélkülözi a térségpolitikát egy olyan magyar külpolitikai stratégiát 
taglaló anyagban, amelyről tudjuk, hogy Magyarország európai uniós tagállam és NATO-
tagország, ott nem tudom, hogy milyen lenne a nem euro-atlanti orientáció, és hát a 
szuperglobalizált világban nem tudom, hogy milyen lenne a globális zártság. Tehát én ezeket 
igazából egy helyzetértékelésnek tudom maximum felfogni, viszont stratégiai anyagnak 
semmiképpen.  

Én pont onnan kezdve tartottam volna érdekesnek a miniszteri beszámolót, ahol 
miniszter úr abbahagyta, ahol a multipoláris világról, az interdependenciáról beszélt, és arról, 
hogy igazából a világban egy olyanfajta egyensúly jött létre, amelyikben az egyik 
nagyhatalom sem tudja igazából az akaratát érvényesíteni. Én a stratégiát úgy fogom fel, hogy 
ez egy előrenéző, előretekintő elemző anyag, ami elébe megy kicsit a turbulens 
eseményeknek, aminek nem vagyunk híján itt a XXI. században, vagy hát különösen az idei 
évben volt turbulenciából éppen elég, és hát ha egy kicsit ironizálni akarnék, akkor azt is 
mondhatnám, hogy mondjuk Kovács László mintájára, aki már az 1980-as évek elejétől látta, 
és alakította a demokratikus átmenet folyamatát, tehát én egy olyan típusú stratégiát 
hallgattam volna meg szívesen, amelyik például kielemzi csak a közelmúlt eseményeit. Volt 
ugye 2011-ben két olyan globális esemény, amelyik nyilván ebben az erősen globalizált 
világban minden országnak a belpolitikájára is nagyon erősen kihat, ugye az egyik az az arab 
tavasz folyamata, a másik pedig az Európai Unión belüli válság, ami, sokan azt mondják, 
pénzügyi-gazdasági eredetű, de szerintem itt egy nagyon komoly politikai és egy intézményes 
válság is van az Európai Unión belül. És hát mind a kettő egy picit ugyanarra a 
végkövetkeztetésre enged jutni, bár ez egy elég komplex eseménysorozat, mind a kettő. Az 
arab tavasz eseményei is egy demokratikus folyamatot jelentenek ezekben az országokban, de 
hogyha egy picit a mélyére hatolunk ezeknek az eseményeknek, azt látjuk, hogy ez egy 
globális geopolitikai trendfordulót is jelent egyben, ahol azt láthatjuk, hogy a nyugatnak az 
erős szövetségi rendszere, ami itt Észak-Afrikában, a Közel-Keleten kirajzolódott, aminek 
nyilván vannak politikai, biztonságpolitikai, gazdasági, energetikapolitikai vonatkozásai, ez 
úgy hirtelen egyszerre összedőlt, és bár ebben az anyagban olvastam, hogy ez az Európai 
Uniót vagy különösen Magyarországot váratlanul érte, de nem felkészületlenül, azt hiszem, 
így volt a pontos idézet, én úgy gondolom, hogy elég váratlanul és elég felkészületlenül érte 
nemcsak Magyarországot, hanem az egész Európai Uniót és az Egyesült Államokat is 
természetesen.  

Ez kiderült a kapkodó kommunikációból és a teljes káoszból, ami az események 
mögött kilométerekkel kullogva próbálta meg értelmezni a folyamatot, és felfogni azt, hogy 
valóban mi is zajlik a térségben, és hát azóta is, hogy itt valójában milyen irányba halad ez a 
térség. Tehát én úgy láttam, hogy az a szövetségi rendszer, amibe mi nagy lihegve 
beküzdöttük magunkat az elmúlt húsz évben, az itt az arab tavasz folyamatában egy elég 
erőteljes pofont kapott. Az Európai Unió rendszere pedig nem különben.  
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Ugye mint már utaltam rá, ez többnyire pénzügyi-gazdasági eredetű, és szeretjük 
magunktól úgy eltaszítani mint valami eurózóna tipikus problémát, ami részben így is van. 
Kétségtelen tény, hogy ez volt a kiváltó oka. És most mindegy is azon vitatkozni, hogy ennek 
most végül is mi az eredete, meg mi lesz ennek az egésznek a kimenetele, meg mi a 
problémáknak, és ezeknek az Európai Unión belül jelentkező ellentéteknek a pontos gyökere. 
Azonban egy valami biztos, hogy nem spórolhatjuk meg magunknak azt a stratégiai 
gondolkodást, hogy elgondolkodjunk azon a b) verzión, hogy mi van, hogyha ez a 
keretrendszer egyszer csak összecsuklik. És szerintem ez minden országban már nem egy 
olyan tabukérdés, amihez így zárt ajtók mögött, sötétben, suttogva kell beszélni. Szerintem 
erről most már elég nyíltan beszélnek, gondolkodnak róla, és vannak különböző alternatívák, 
különböző stratégiák ezzel kapcsolatban. Miniszter úr mondta azt, hogy Magyarország 
külpolitikája az Európai Unió keretein belül valósul meg. És hát ez részben lehet az egyik 
alternatíva is, és a külpolitikának kétségtelenül az egyik iránya. Én azonban nagyon 
szeretném, hogyha Magyarországon lenne egy olyan előremutató gondolkodás, amelyik már 
bilaterális kapcsolatokon keresztül egyfajta b) verziót is tartalmazna, tehát hogyha készülne 
egy olyan forgatókönyv is, amelyik az Európai Unió utáni életre készül fel és arra, hogy 
Magyarország ebben a helyzetben ne felkészületlenül és ne teljesen kaotikusan álljon szembe 
a jövőnek a kihívásaival.  

Ami pedig engem konkrétan egy kérdés formájában érdekelne, és ez csak úgy 
érintőlegesen kapcsolódik az anyaghoz, de mivel miniszter urat ritkán van szerencsénk 
körünkben köszönteni, ezért mindenféleképpen meg akarom kérdezni azt a napokban tett 
kijelentését, miszerint – most ez nem egy pontos idézet, de a lényege az volt, hogy – 
Magyarországnak mindenképpen csatlakoznia kell az új európai uniós szerződéshez. Azt nem 
tudom, hogy pontosan így hangzott-e el, de a kell mindenképpen benne volt, és magam egy 
picit úgy éreztem, hogy volt egy erős hangsúlyeltolódás ahhoz képest, amit Orbán Viktor 
miniszterelnök mondott, hogy először meg kell vizsgálni, a parlamentben meg kell vitatni, 
aztán majd annak eredményeképpen valamilyen irányba el kell indulni, és akár az aláírása is 
lehet egy alternatíva, de előbb azt meg kell ismerni, ki kell tárgyalni, és végül is az én 
véleményem szerint a legjobb lenne a magyar nemzetet megkérdezni erről, akik nem tudtak 
erről a szerződésről még akkor, amikor az európai uniós csatlakozásról véleményt formáltak. 
De Orbán Viktor ezt mindenképpen kitolta, és lebegtette, ön pedig nagyon határozottan 
kijelentette, hogy ehhez csatlakoznunk kell. Szeretném megkérdezni, hogy ez végül is egy 
egyeztetett álláspont, vagy hivatalos álláspontnak tekinthető vagy úgy általában mi a 
véleménye erről az európai uniós szerződésről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. Engedjen meg egy megjegyzést itt a bizottság és a 

minisztérium és a miniszter urak közötti kapcsolatban, hogy a bizottságban az a szokás, hogy 
félévente találkozunk a miniszter úrral beszámoló vagy aktuális ügyek keretében. Szerintem, 
ha végignézem az éves forgatókönyvet, akkor ezt teljes mértékben miniszter úr teljesítette, sőt 
mintha sűrűbben is találkoztunk volna az európai elnökségi kérdések kapcsán. Megjegyezte, 
hogy miniszter úrral ritkán találkozunk, ez a normális menetrendje a bizottság életében. 
Tartalmi kérdésekre meg, gondolom, a miniszter úr reagálni fog.  

Megpróbálok ellenzéki és kormánypárti képviselőket felváltva felkérni, hogyha 
megengedik képviselőtársaim. Kalmár képviselő urat láttam az előbb jelentkezni, neki adnám 
meg a szót. Őt követően Ertsey képviselő asszony. Nem az udvariatlanság miatt, csak a 
pártpreferenciák alapján. 

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság!  
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Van egy-két gondolatom, meg egy-két kérdésem a miniszter úrhoz. Az egyik az, hogy 
a külpolitikai stratégiában szerepel egy olyan mondat, hogy növelni tervezzük aktivitásunkat a 
Fekete-tenger térségével foglalkozó multilaterális együttműködési formákban. Hogy ez mit 
jelent magyar érdek szempontból? Gondolok itt elsősorban a múltra és nem is a mostani pár 
évre, hanem a rég múltra talán, hiszen a török régió, valamint a Fekete-tenger régiója 
bizonyos mértékben exportpiaca volt Magyarországnak, és az őshazáig ne menjünk vissza, de 
export piaca volt még úgy a Monarchiának mint a két világháború közti Magyarországnak is, 
és ebben bizonyára most is vannak kereskedelmi lehetőségek, valamint bennem a másik 
gondolat az energetikai kérdés és kapcsolat merült fel. Ha ezt esetleg miniszter úr kifejtené 
egy kicsit, hogy mire gondoltak.  

Szerbia kérdésében vagy Szerbiával kapcsolatosan mikor ez a restitúció törvény körüli 
probléma előjött, akkor bennem az merült fel, hogy Szerbiában azok az erők kerültek 
túlsúlyba vagy hangsúlyosabban tudták az érdekeiket érvényesíteni, akik a nacionalista 
bizánci típusú politikához vinnék vagy politizáláshoz vinnék vissza Szerbiát, hogy mennyire 
erősek ezek az erők Szerbiában, mert nyilvánvaló, hogy vannak ilyen erők. Mennyire erős ez, 
és mennyiben befolyásolhatja a jövőben az integrációs folyamatát Szerbiának, valamint a 
kétoldalú magyar-szerb kapcsolatokat?  

Egy megjegyzésem volna, a miniszter úr említette, külpolitika, nemzetpolitika 
kapcsolata, viszonya, aránya a jelenlegi kormány külpolitikájában. Ez az én saját szerény 
véleményem. Én úgy gondolom, hogy ez egy egészséges gondolkodást tükröz, az, amit a 
jelenlegi magyar külpolitika ebben a viszonylatban és ebben a két külpolitika, nemzetpolitika 
arányban tesz. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt különösebb gondok nincsenek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ertsey képviselő asszony! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne. Az egyik, 

hogy én azt nagy örömmel hallom, hogy a nemzeti érdekeink képviselete minden fronton 
sikeres. Ezt még azért az EU-elnökségben is, ahogy az ázsiai miniszteri találkozót említette, 
még annak a keretén belül is sikerült érvényesíteni. Ugyanakkor azért az egy kétirányú utca és 
érdekelne, hogy a mai ebéden például mennyire tudta megnyugtatni az európai partnereket 
abban a tekintetben, hogy az a viszony, amit ápolunk az európai országokkal, az nem a 
„semmiért egészen” költői képében foglalható össze. Tehát az, amikor mi teljesen jogosan és 
általunk is támogatott módon védjük a nemzeti érdekeket, van egy pont, amikor a gazdaság 
helyzete miatt egy egészen államcsőd közeli helyzetben már ellentétes a nemzeti érdek azzal, 
hogy folyamatosan szembemenjünk azzal az értékközösséggel, amit ez az unió jelent. 

Tehát kíváncsi vagyok, hogy az elmúlt egy hét eseményeit mennyire sikerült a 
diplomaták aggódó, mert tudjuk, hogy aggódnak, aggódó kérdéseire megválaszolni. 

A másik kérdésem a Tom Lantos Intézetre vonatkozik. Ugye értelemszerűen a 
jelenlegi költségvetési helyzetben önmagában az, hogy egy 40 százalékos csökkentést 
szenved el az intézet rögtön a megalapítása után, ezt tudomásul lehet venni, de két 
aggodalmat vet fel. Azután, hogy ennek a bizottságnak a hatókörébe tartozó kapcsolatok 
tekintetében talán a legsikeresebb diplomáciai esemény volt tavaly az egyhetes transzatlanti 
hét, és ez az intézet megnyitásához kötődően idevonzotta nagyon fontos partnereinket. Az 
elvonás felveti azt az aggályt, hogy vajon ez jelenti-e a kormány elkötelezettségének a 
csökkenését esetleg, ha nem is 40 százalékos, de bármilyen kicsi szinten is. Illetve egy másik 
problémát is felvet, az intézetnek a struktúrája, amibe mi mint a végrehajtó bizottság tagjai 
sem feltétlenül látunk úgy bele, ahogy szeretnénk, egy olyanfajta aggodalmat vet fel, hogy 
nem tudják pótolni külső donorok forrásából ezt az elvont pénzmennyiséget. Egy amerikai 
független privát donornak az adott struktúrán belül is sokkal jobban kell látni a struktúra 
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működését, és akkor tud elkötelezni pénzeket egy, remélem, hogy továbbra is mindenki által 
támogatott cél felé, amikor átlátja, hogy ezek a pénzek hogyan működnek. Tehát én szeretnék 
egy megnyugtató választ kapni öntől, hogy az elkötelezettség és ennek a tükröződése a 
struktúrában, annak az átláthatóságában változatlan a kormány részéről. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő asszony. Gruber képviselő úr, majd Szabó Vilmos 

képviselő úr. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr, 

Államtitkár Úr! 
Azt hiszem, elnök úr, amikor azt mondta, hogy miniszteri értekezletet is lehetne 

tartani, továbbfűzve, akár még nagyköveti meghallgatássá is fajulhatna a mai történet. 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: Igen, ne felejtsük el, képviselőtársaim, holnap nagyköveti meghallgatás tíz 

órakor.  
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Egy ívet szerettem volna mutatni ennek a ma 

megkezdett folyamatnak. (Közbeszólás: Nem lesz szünet?) Legalább annyi mint a ma hajnali 
ülés vége és a … (Közbeszólások.) Nos, Kovács alelnök úr emlékeit talán továbbfűzve, ugye 
itt megemlítésre került a mostani sanyarú állapot. Hát én a szocialista demokrácia fénykorából 
emlékszem arra mint kezdő, pályakezdő óvodista sikeresen integettem Hruscsov elnök úrnak, 
de nem innen kezdeném a mondókámat, hanem legelőször is hadd mondjam azt, hogy egy 
ilyen típusú kiadvány már nagyon rég nem volt a kezemben, és ennek mind a dizájneleme, de 
főleg a tartalma, stílusa olyan, ami nemcsak ennek a szűkebb közösségnek, hanem egy kicsit 
talán önkritikusan azt mondva, hogy még a magyar parlamentben is sok esetben néhányan úri 
huncutságnak tartják a külpolitikát, ehhez képest ajánlom minden egyes képviselőnek a 
figyelmébe ezt a kiadványt, azokat az összefüggéseket, amikre - nekem különösen a magyar 
külgazdaság szemszögéből történő elemekre - hívnám fel a figyelmet. Így például hihetetlenül 
örültem annak az energiabiztonsággal foglalkozó kis résznek a szerepeltetésének, ami valóban 
előremutatóan a leglényegesebb elemeket tartalmazza, és bemutatja a gazdasági szereplők 
érdekeit, a magyar gazdaság szolgálatát a külpolitika sajátos eszközeivel.  

Ezért is a kérdésem erre vonatkozik, hogy a magyar külgazdaság szempontjából mely 
célok értékelődnek úgy fel, hogy a külgazdasági szakdiplomáciánk milyen irányban tud 
erősödni, milyen prioritásokat tudunk meghatározni.  

De fel szeretném hívni a figyelmet, mert az előttem hozzászólók is részben véleményt, 
részben kérdéseket tettek fel, néhány olyan kérdésre, ami talán az elkövetkezendő 
hónapokban, a jövő évben nagyon fontos lehet, és nagyon nagy segítségre lehetünk 
egymásnak. 

Az egyik mellettem ülő, az IPU elnöke, János bácsi, és talán meg tudja erősíteni, hogy 
a jövő esztendőben két olyan IPU-közgyűlés is lesz, aminek a helyszíne és a témái 
kifejezetten erősíthetik a magyar diplomáciát. Az egyik Ugandában lesz, ahol azt hiszem, 
hogy az a speciális, bocsánat, ez nem a megyei elnökökre vonatkozó (Élénk derültség.)  

 
ELNÖK: Képviselőtársamat tájékoztatom, hogy ez sajtónyilvános ülés. (Szabó 

Vilmos: Ez sikerült!)  
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Tehát az Azori-szigetekkel ellentétben az IPU-

közgyűlésnek a finanszírozását a többi képviselő fogja az elnökség részére összedobni, tehát e 
tekintetben a képviselői büdzsében fog maradni. Félretéve a tréfát, Afrikában egy ilyen 
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lehetőséget kihagyni, azt hiszem, hogy méltán nagy luxus lenne, hiszen azok a fejlesztési 
források, amire miniszter úr is utalt, korlátozott volta okán célszerű lenne az eddigi, talán egy 
kicsit háttérbe szorított V4-es együttműködés keretében olyan segélyezési politikát 
kialakítani, olyan a segélyezési projekteket kialakítani, aminek a bemutatójára akár már ezen 
az IPU-közgyűlésen is sor kerülhetne, hiszen a minisztérium is támogatta az ilyen irányú 
összpárti kezdeményezésünket és az elmúlt bizottsági ülésen nagyon korrekt és pozitív 
visszajelzést kaptunk erre. 

A másik helyszín pedig Kanadában lesz, ráadásul október 23-a is beleesik ebbe az 
időszakba. Én azt hiszem, hogy egy IPU-közgyűlési rendezvénysorozat az ott élő kanadai 
magyarsággal együtt szintén egy megfelelő lehetőség lenne a magyar politika, külpolitika 
prioritásainak a megismertetésére, találkozni azokkal a kanadai magyarokkal, akik 
tevőlegesen is tudnák segíteni, alakítani az ottani lehetőségeinket. 

Egy harmadik terület, ami szintén nagyon izgalmas dolog, a hatodik finnugor 
világkongresszus, ami a jövő év augusztus végén, szeptember elején kerül megrendezésre 
Siófokon (Derültség.), ami, azt hiszem, hogy egy speciális lehetőséget biztosítana a magyar 
diplomáciának, hiszen a négy államelnök jelenléte, együttes szereplése ezen a kongresszuson 
mindenképpen hasznos lenne, ráadásul erre a részre fel lehetne fűzni olyan V4-es, V4-hez 
közeli megbeszéléseket is, ami adott esetben kibővítve például egy finn kapcsolattal, hasznos 
lenne a külpolitikánk számára.  

Tehát még egyszer: én azt mondom, hogy ez a kiadvány egy nagyszerű dolog, és csak 
bíztatom a kiadvány elkészítésében szerepet játszó munkatársakat, hogy ezeket a 
kiadványokat a következőkben is ilyen lelkiismeretesen gondozzák, és ilyen jól olvasható és 
érhető formában, a nagyközönség számára is érthető formában alakítsák ki. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdések következnek. 

Megpróbáljuk egy csomagban összefoglalni, most már Ugandától Siófokon keresztül 
megjártunk Kanadát, a világot is, de hát ezért vagyunk itt. Szabó Vilmos képviselő úr jelezte 
és Nagy Andor képviselőtársam. 

Ja, és elnézést kérek, egy megjegyzés, mielőtt Szabó képviselő úrnak megadnám a 
szót, államtitkár úr jelezte, hogy neki egy protokollrendezvényre el kell mennie, és néhány 
gondolatot szeretne megosztani velünk. 

Németh Zsolt államtitkár hozzászólása 

NÉMETH ZSOLT, a Külügyminisztérium államtitkár: Elnök Úr! Gondolkoztunk itt a 
miniszter úrral, hogy melyikünk menjen el, mert a házelnök úrral egy európai uniós díjátadó 
lesz, és rám esett a választás, tehát miniszter úr válaszol majd az elhangzottakra. Én csak azt 
szeretném ezzel az utolsó megjegyzéssel kapcsolatban, tehát így a kiadványnak, a stratégiai 
keretdokumentumnak a státusával kapcsolatban, címével kapcsolatban, vitairat, nem vitairat, 
elhangzottak megjegyzések, csak annyit szeretnék evvel kapcsolatban elmondani, hogy úgy 
vélem, hogy egy nagyon jó időbeli egybeesésnek vagyunk a tanúi akkor, amikor a 
külügyminiszter a rendes évi beszámolóját megtartja a Külügyi bizottságban, azelőtti napon 
jött ki a nyomdából ez a stratégiai dokumentum. Tervezni sem lehetett volna jobban ezt a 
konstellációt. De azt hiszem, hogy azért is egy jó timeingról van szó, és itt Kovács Lászlóra is 
részben reagálnék, mert valóban úgy érezzük, hogy egy cezúrához érkeztünk így az európai 
uniós elnökséget követően, és a magyar külpolitikának az elkövetkezendő időszakra, 2-3 éves 
időszakra mindenféleképpen a hangsúlyait fontosnak éreztük kijelölni. Tehát szeretném a 
címválasztást, és így a tartalomnak a megválasztását is ebből a szempontból igazolni és 
alátámasztani. Harmadik szempontból is úgy gondolom, hogy időszerű ez a dokumentum, 
hiszen nagyon fontos, amit itt Gruber Attila hangsúlyozott, hogy nem nagyon volt még a 



- 19 - 

kezében egy ilyen dokumentum. Való igaz, hogy pártok is készítenek külpolitikai 
dokumentumokat, mi egyébként, a Fidesz 2007-ben Következetes külkapcsolatok címmel 
készítettünk el egy, a jelenlegihez hasonló mélységű, kitekintésű dokumentumot. De a 
rendszerváltás, rendszerváltozás időpontjáig visszamegyünk, akkor minden párt készített 
külpolitikai koncepciókat, a polgári erők is készítettek, a polgári külpolitikai gondolkodás, 
noha a konszenzus elemei a magyar külpolitikában valóban megvoltak, de azért azt 
gondolom, hogy egy jól elkülöníthető gondolat a polgári külpolitikai gondolkodás a 
rendszerváltozástól a napjainkig. És ebbe az ívbe illeszkedően is, úgy gondolom, hogy ennek 
a dokumentumnak van helye. 

Arra a kérdésre, amit itt Mihály, felvetettél, hogy vitairat, nem vitairat, mi 
természetesen úgy gondoljuk, hogy vitairat, ez a Külügyminisztérium véleménye. 
Nyilvánvalóan a kormány tagjai és szereplői a Külügyminisztérium vezetői is. De fontosnak 
gondoljuk azt, hogy a megjegyzések, javaslatok, amelyekről egyébként úgy gondoljuk, hogy 
nagyjából tükrözik a mai magyar külpolitikai konszenzusnak a lehetséges kereteit, de egy 
további, adott esetben külkapcsolati stratégiában, amit egy kormány elfogad, a javaslatok be 
tudnak épülni.  

Ezért én szeretném azt kérni önöktől, mint ahogy ezt tegnap a Külügyi Intézetben is, 
mikor bemutattuk a dokumentumot fontosnak éreztem elmondani, hogy hát mint a külpolitika 
közvéleményének nagyon fontos formálói a Külügyi bizottság tagjai is szedjék szét ezt a 
dokumentumot. Írjanak róla, vitatkozzanak róla, arra való, hogy szétszedjük, és hogy 
használjuk. Ezzel a céllal készült ez. És ami a tartalmi kérdéseket illeti, nagyon apró 
megjegyzésem lenne, és tényleg elnézést kérek, hogy így egy kicsit udvariatlanul 
közbevágtam, hogy talán ez a dokumentum is azt tükrözi meg az, ami miniszter úr is 
elmondott, hogy azért a magyar külpolitika agyközpontjában a rend uralkodik. És én azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenete ennek a dokumentumnak is, ami nem jelenti 
azt, hogy mindenre meg lennének a válaszaink, de azt mindenféleképpen ez a dokumentum is 
és az elmúlt másfél éves munkánk talán igazolhatja vagy az itt jelen lévő személyek is, hogy 
nem érthet bennünket olyan meglepetés, amire ne tudnánk valamilyen módon választ adni, 
ami reakcióképességünk lebénulásához vezetne. Azt gondolom, hogy ez a mai magyar 
külpolitikáról mindenféleképpen elmondható. 

A holnapi viszontlátásra! Mindenkinek további friss közreműködést ebben a vitában. 
Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, és akkor folytassuk Szabó képviselő úr, és 

elnézést, hogy így szakítottuk meg.  
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr, 

Államtitkár Urak! Tisztelt Bizottság!  
Először magam is szeretném megköszönni miniszter úrnak a beszámolóját, és 

természetesen ezt a kis füzetet is, amelyet tegnap prezentált a Külügyminisztérium, sajnos a 
parlamenti munka miatt magam nem tudtam ott lenni a Külügyi Intézetben. A kiadványt 
valóban értékes ebben a formájában, ahogy még államtitkár úr ezt ki is egészítette, úgyhogy 
azt gondolom, hogy illeti az elismerés és a gratuláció is. De rögtön hozzá szeretném tenni azt 
is, hogy azért ebben benne van egy folyamatosság, tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy ez az 
elmúlt egy vagy másfél évnek a terméke, akkor csőlátásban szenved az én felfogásom szerint. 
Ez részben azért is így van, mert hiszen maga a miniszter úr is beszélt erről, de most még az 
államtitkár úr is, aki elment, hogy az a bizonyos hármassága a magyar külpolitikai 
gondolkodásnak a rendszerváltozás után ez a magyar politika főszereplői között konszenzusra 
talált.  
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A mozgástér, azok a pontok, amelyeken belül érdekeket, értékeket meghatározott és 
meghatároztak a különböző szereplők, az azért azonos volt. de hát az európai uniós elnökség 
előkészítése is előbb indult, hiszen ezt együttesen készítettük elő, találtuk meg a konszenzusos 
pontokat, de a régiós politikát is tudom mondani, hiszen a bővítés, a támogatás a térségben, a 
Nyugat-Balkán, Horvátország csatlakozásának a támogatás és hát még persze sorolhatnám, 
ezek mind-mind azok a pontok. És nem utolsó sorban említhetném magát a 
Külügyminisztériumot, hiszen az a tudás, amiből ez a Külügyminisztériumban is azon túl, ami 
a hangsúlyokkal, meg az államtitkár úr által említett Fidesz-program elemekkel vagy 
gondolkodásmóddal vagy akár valami sajátos polgári gondolkodásmóddal, amit szintén az 
államtitkár úr említett. De hát maga a tudás, az alapanyag jelen volt, és anyagok is jelen 
voltak. Végig, most nemcsak az elmúlt négy évre vagy 8 évre, hanem akár korábbi időkre is 
gondolván, aminek alapján ez a dolog létrejött. Én szeretném így felfogni ezt a dolgot, hiszen 
akkor van célja és értelme, hogyha előre gondolkodunk, és főképpen akkor van értelme, ha 
konszenzust is keresünk, és próbálunk meg találni a jövőre nézve.  

Na már most, a dolognak, a mi találkozónknak, ami a beszámolórészét illeti vagy túl 
ezen általánosabban nézve, nyilvánvaló, hogy illeti elismerés a Külügyminisztérium 
tevékenységét, vezetését és nyilván mindazokét, akik tevékenykedtek a legkülönbözőbb 
területeken. Hiszen a már az előbb említett Horvátország csatlakozása vagy a térség politikája 
vagy éppen az európai uniós elnökségnek a szakmai lebonyolítása, amelynek az elismerését 
soha nem tagadtuk el, és mindig is hangsúlyoztuk a parlamentben nyilvánosan és nem 
nyilvánosan is. Rögtön hozzá kell azonban tennem, hogy a valóság ennél sokkal árnyaltabb és 
sok tekintetben sötétebb. Részben Kovács László már elmondta ezeket részletesebben, én 
azokat nem feltétlen ismétlem meg, de arra emlékeztetnék, hogy amikor legutóbb találkoztunk 
a miniszter úrral, akkor azt mondtam el, hogy az új kormány megalakulását követően, a 
tavalyi választások után Magyarország nemzetközi tekintélye, befolyása csökkent. Ebben 
vitában voltunk, vagyunk valószínűleg most is. Én azt mondom, hogy ez a folyamat nemhogy 
megállt volna, hanem még mélyebb és még súlyosabb lett.  

Miközben a líbiai tevékenységünktől kezdve sok mindent mondhatunk, összességében 
azonban Magyarország nemzetközi befolyása, tekintélye, azt gondolom, hogy a 
rendszerváltozás óta nem volt ilyen rossz, nem volt ilyen mély, nem volt ilyen súlyos. És ha 
az unión belüli befolyásunkat, vagy éppen az atlanti, egészen pontosan még az Egyesült 
Államokkal való kapcsolatunkat nézzük, hát tisztelt képviselőtársaim, a rendszerváltozás óta 
nem fordult még az elő, hogy a budapesti amerikai nagykövet nyilvánosan ír a magyar 
sajtóban, egyébként konzervatív sajtóban Magyarországot bíráló cikket. Nem is egyet. Az 
amerikai külügyminisztérium vezető tisztségviselői a képviselők, így igaz, ahogy alelnök úr 
mondja, írásban. És akkor még sorolhatnám, az amerikai külügyminiszter asszony itt nem 
fogta vissza magát, és kifejezte aggodalmait, nem is egyet. Arról már nem is beszélek, hogy a 
nemzetközi meghatározó média, amit mond éppen, mindenki láthatja, éppen a New York 
Times, amelyik azt írja a tegnapi vagy mai elektronikus számában, nem néztem meg 
pontosan, de nagyon frissen, Magyarország nem alkotmányos demokrácia, a tekintélyelvűség 
felé sodródik. Hogy néhány nappal ezelőtt az International Herald Tribune-ben azt írta, hogy 
Magyarország nem nyugati stílusú demokrácia. De kiemelhetem a nekem különösen is 
fájdalmas magyar-német viszonyt, amely ilyen hideg nagyon régen nem volt, és egyre 
hidegebb.  

És ezek nagyon rossz dolgok, nagyon rossz irányok, és nem szólok a nemzetközi 
szervezetekkel való zavarokról, az Európa Tanácstól kezdve, már ami a magyarországi 
megítélést illeti, Kovács László említette Barrossot, aki azóta újabb levelet írt a 
miniszterelnök úrnak éppen a napokban. De az unió bizottságának más biztosai is 
hasonlóképpen kritikusan nézik. Problematikus számunkra ez a bizonyos új irány, amit a 
miniszterelnök úr keleti szélnek nevezett, nem teljesen tisztázott az Oroszországgal való 
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viszony mint ahogy a Kínával való sem, miközben a célját, értemét értjük, ebben is van 
folyamatosság, amit én mindig is üdvözöltem és most is üdvözölök, hiszen ez egy nagy váltás 
volt a Fidesz részéről mind Oroszország, mind Kína irányába. De valahogy a mértékkel 
vannak problémák, és főképpen a meghatározásával és a meghatározottságával.  

Azt hiszem, hogy ha ebben a tempóban és ilyen irányban megyünk tovább, akkor 
bizony egy ilyen bezárkózott helyzetbe kerülünk vagy bezárt helyzetbe, amikor úgy 
tekintenek ránk mint akikről nem lehet pontosan tudni, hogy mi az a sajátosan magyar út, 
nemcsak a nem ortodox gazdaságpolitika, mi az a sajátosan meghatározott magyar nemzeti 
politika, amivel az unió tagjaként így viselkedünk, így viselkedik a kormány feje, és hát így 
viselkedik az országot vezető pártok által alakított kormány egészében nyilvánvalóan. 

Ezért, miközben én is megértem a Külügyminisztériumot vezető miniszter urat, az 
államtitkár urakat meg mindazokat a vezetőket, akik a Külügyminisztériumban vannak, 
nagyjából bele is tudom magam élni, hogy milyen nehéz és nem könnyű, azonban az 
eredmény tekintetében mégiscsak meg kell mondani, hogy ezek nem eltagadható dolgok.  

Szeretnék még néhány apró dolgot felvetni. Az első szintén kritika, a kormány 
megalakulása óta kritizáltuk a káderpolitikáját a Külügyminisztériumnak is. Nemcsak a 
Külügyminisztériumét, de most itt azt, ez a kritikánk változatlanul fennáll. Továbbra is igen 
rossznak, tűrhetetlennek tartjuk ahogyan és amilyen módon, módszerrel bántak és bánnak 
kitűnő, tapasztalt diplomatákkal, akiknek jó részét utcára tették, ők ma is utcán vannak, 
akikkel a minisztériumon belül is meglehetősen megalázó módon jártak el, járnak el, és 
bánnak, vagy legalábbis sokukkal. Ezt helytelennek tartjuk és igencsak kifogásolhatónak, 
miközben most ugye olyan hírek is vannak, hogy a következő hónapban vagyis az év elején 
újabb elbocsátásokra kerül sor. Van, aki 200 fölötti elbocsátásról beszél, van, aki csak 190-
ről. Nem tudom, mennyi ez. Miniszter úrtól szeretném megkérdezni, hogy a tekintetben van-e 
ilyen helyzet vagy kényszerűség vagy szükség, vagyis hogy lesznek-e elbocsátások a 
Külügyminisztériumban. Ha igen, akkor nagyságrendileg mi az a szám, ami e tekintetben 
várható? 

Szeretném megkérdezni azt is a miniszter úrtól, hogy a nemzetpolitika alakítása 
döntően nem a Külügyminisztérium feladata. Van azonban egy terület, ez Kárpátalja, ahol 
érintett a Külügyminisztérium abban a megosztottságban, ahol az egyik magyar pártot a 
Fidesz-kormány diszkriminálja, leírja, és megpróbálja ellehetetleníteni. Ebben a 
Külügyminisztérium úgy vette ki a részét, hogy beavatkozván egyfajta vizsgálattal, 
visszaéléseket sejtvén a vízumkiadáshoz szükséges ajánlásoknak a jogát elvette ettől a 
szervezettől. Úgymond a vizsgálat le is zárult, és hát elmarasztalták a szervezetet, azonban 
nem ismertették meg ennek a vizsgálatnak az eredményét az érintettekkel mind a mai napig 
sem, arra való hivatkozással, hogy ez oly mértékű titkosságot élvez, amit ők nem ismerhetnek 
meg. Hát ez már önmagában furcsa, de ezt követően ismert mind az LMP képviselői, de 
jómagam is levélben fordultunk miniszter úrhoz. Azt a választ kaptam, hogy titkosak és oly 
mértékben titkosak, hogy ezek nem ismerhetők meg. 

Írtam egy második levelet, egy parlamenti, írásban megválaszolandó kérdés 
formájában, most már lejárt a 30 napos határideje, ebben azt kértem miniszter úrtól, hogy 
szeretném megtudni, hogy mely jogszabály alapján titkosították, milyen fokú a titkosság, ki a 
titokgazda, meddig tart a titkosítás, és mi az a fokozat, amivel parlamenti képviselő mégis 
csak betekinthet, természetesen mindazokkal a kötelezettségekkel, amikkel ez jár. Nem 
kaptam még erre választ, szeretném, ha a miniszter úr megnézné ezt és e tekintetben tudnánk 
majd ebben a dologban előrelépni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagy Andor képviselő úr, és őt követi Horváth János képviselőtársunk. Úgy 

tűnik, hogy többen már nem kérnek szót.  
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DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Már kicsit türelmetlen 
voltam, hogy mikor kerülök sorra, de most már nem bánom, hogy a végére maradok, mert 
nagyon szórakoztatónak tartom a mai ülésünket, Gruber Attila hozzászólása kifejezetten jó 
kedvre derített. (Derültség.) A másik pedig, hogy Kovács László és Szabó Vilmos néhány 
olyan megjegyzésére szeretnék reagálni, emiatt elnézést kérek miniszter úrtól meg a 
vendégektől, de legalább látják, hogy milyen színvonalas vita folyik a bizottságban.  

Egyébként én két bizottságnak vagyok a tagja, és a Külügyi bizottságot sokkal jobban 
élvezem, mert itt egyrészt sokan akarnak kérdezni meg hozzászólni, a Fenntartható fejlődés 
bizottság alelnökeként ezt nem mindig élem meg, és nekem kifejezett felüdülés sokszor, 
amikor itt lehetek.  

Szeretnék reagálni mindkettőjük felvetésére azzal kapcsolatban, hogy milyen 
Magyarország nemzetközi megítélése. Kovács László próbálta nekünk elmagyarázni, hogy mi 
az összefüggés a külpolitika és a belpolitika között. Teljesen igaza is van, a kettő nem 
független egymástól, és azt a kifejezést használta, hogy Magyarország megítélése 
megroppant, és ezt a belpolitika rossz irányú változása idézte elő. Szabó Vilmos pedig azt 
mondta, hogy a rendszerváltás óta nem volt ennyire rossz Magyarország nemzetközi 
tekintélye, ennyire gyenge a nemzetközi érdekérvényesítő képessége, és mivel én két hete 
voltam Németországban, személyes élményem van ezzel kapcsolatban. 

Nagyon röviden el szeretném önöknek mondani, hogy én is azzal szembesültem, főleg 
a német médiában, hogy hihetetlen rossz Magyarország megítélése. Ugyanakkor azon a hat 
beszélgetésen, amit lefolytattam, és ezeket nem nevezném hideg beszélgetéseknek, ahogy 
Szabó Vilmos fogalmazott, többsége persze CDU/CSU-politikusokkal volt, de találkoztam 
ottani baloldali képviselővel, PDS-szel is meg SPD-sel is. Az derült ki a számomra, hogy 
valóban az újságokból tájékozódva ezek az emberek nem értik, hogy mi történik 
Magyarországon, de amikor elmagyarázza nekik az ember, akkor van egy ilyen „aha” 
effektus. Arra akarok kilyukadni, hogy bizonyára a mi hibánk is, hogy egy csomó mindent 
rosszul kommunikálunk, és valóban olyan mértékű változásoknak vágtunk neki a kétharmad 
birtokában, ami a rendszerváltozás óta nem volt. Nekiálltunk olyan szerkezeti reformoknak, 
amelyeknek a célja az volt, hogy az államadósságunk ne termelődjön újra, minek kapcsán 
átírjuk a köznevelés rendszerét, hozzányúltunk a szociális ellátások rendszeréhez, 
mondhatnám a közigazgatás új struktúráját, az önkormányzati rendszert, az 
igazságszolgáltatást. Egy csomó olyan terület, ami önmagában akkora változásokat indukál, 
hogy valóban nehéz ezeket követni. Ugyanakkor szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ez 
a ciklus négy évből áll, várjuk már ki a végét, hogy ebből mi lesz. Mert másfél év után 
megítélni a kormány tevékenységét, és azt mondani, hogy rossz irányúak a belpolitikai 
változások, szerintem vitatható. Mert aki ellenzékben volt, ezt rossz iránynak éli meg, mert 
egyrészt nincs már kormányon, másrészt mivel ezeket nem csinálta meg, biztos helytelennek 
is véli, aki meg kormányoz, nevezetesen a Fidesz meg a KDNP meg azt gondolja, hogy ez 
egy jó irány, és talpra kell Magyarországot állítani, és igenis neki kell állni ezeknek a 
reformoknak, amelyeket – megjegyzem – már tíz éve vagy akár húsz éve meg kellett volna 
csinálni, de senki nem vágott bele. És amikor az ember cselekszik, vagy akár megír egy ilyen 
könyvet, amiről most beszéltünk, akkor követhet el hibákat, de legalább azt nem lehet 
mondani róla, hogy nem csinál semmit. 

És mi pedig nekiálltunk egy munkának, és azt szeretném kérni, és ez személyes 
élményem, mert úgy érzem, hogy befeketítenek bennünket, bemártanak, hogy nehéz legyen 
kimosakodni, a Németországban megjelenő cikkekben ezt érzem. Ami mögött vannak 
biztosan megfontolások, de azokat kifejezetten rosszindulatú, nem korrekt és nem a tényeken 
alapuló kommentároknak fogom fel, és számomra nyilvánvalóvá vált a beszélgetések során is, 
hogy az a valóság, ami a médiákban megjelenik legalábbis Németországban, 
köszönőviszonyban sincs azzal, ami Magyarországon valójában zajlik. És itt van nekünk egy 



- 23 - 

nagyon nagy teendőnk, hogy ezt mi valószínűleg nem jól kommunikáljuk, vagy nem tudjuk a 
megfelelő helyeken elmondani.  

A könyvvel kapcsolatban szeretnék egy javaslatot tenni. Mivel tegnap fél ötig bent 
voltunk a Parlamentben, (Közbeszólás: Ma, ma!) mindent elolvastam, amit lehetett, bocsánat, 
az összes újságot, és valaki idetette ezt a könyvet is, és jó ötlet volt, hogy tegnap kaptuk meg, 
mert szerintem nem tudtuk, hogy ennyi ideig ott leszünk, és legalább végig lehetett lapozni. 
Eszembe jutott a könyvről, miután minden újságot, napilapot megnéztem, hogy valamikor a 
nyáron az egyik barátom, aki irodalomszakon végzett, akit mindig megkérek, amikor jön a 
nyári szünet, hogy javasoljon könyvet, amit el lehet olvasni, és a norvégiai mészárlás miatt 
egy norvég író krimijeit adta nekem oda, amiket nagyon élveztem. Most megjelent ennek a 
norvég írónak, aki egy volt futballista meg rocksztár egyébként az utolsó könyve, amelyiknek 
az a címe, hogy a Fejvadászok, és a könyv utolsó lapján van egy kód, gyakorlatilag egy szám, 
amit ha az okostelefonunkba beütünk, akkor itt Magyarországon is az okostelefonban 
megjelenik ez az ember, és magyar felirattal elmond bizonyos üzeneteket az olvasóknak. És 
ha még egyszer lesz egy ilyen kiadványunk, a T-Mobillal szerintem meg lehetne azt csinálni, 
hogy (Derültség.) – nem feltétlenül Martonyi Jánosra gondolom – megjelenjen az 
okostelefonon, de olyan, az országimázzsal kapcsolatos információkat igenis fel lehetne 
tüntetni az ilyen kiadványokon, amik az okostelefonokon aztán megjelenhetnének.  

És akkor egyetlen kérdésem lenne miniszter úrhoz, akinek szeretném elmondani, hogy 
mivel ő már volt külügyminiszter, a Zsolt is volt államtitkár, hogy azért más az a világ, 
amiben most kell helytállni, mint a ’98-2002 közötti időszak volt, de hát teher alatt nő a 
pálma. Ugye akkor nem voltunk európai uniós tagországok sem, meg a világ is nagyon más 
volt, egészen más körülmények között kellett külpolitikát és belpolitikát is akkoriban csinálni, 
de ezt a feladatot szerintem majd a miniszter úr és a csapata kiválóan el fogja látni. 

A kérdésem a globális nyitással kapcsolatban az, hogy lát-e miniszter úr, egyébként 
azt is szeretném megjegyezni, hogy tudom, hogy a kínai kapcsolatokért nem a minisztérium, 
hanem Fellegi Tamás volt a felelős, látja-e a miniszter úr kézzelfogható eredményét a kínai 
meg akár mondhatnám, a Szaud-arábiai nyitásnak. Ugye nagy lendülettel vágtunk bele abba, 
hogy Kína stratégiai partnere lehetünk, és nemrég kaptunk a Külügyminisztériumtól egy 
nekem nagyon érdekesnek tűnt stratégiai anyagot, amiből az derült ki, hogy egyrészt Kína 
nem fogja megmenteni az eurózónát, hiába van 3000 milliárd dollár devizatartaléka, mert ha 
lefordítom a 3000-et, az olyan 2600 milliárd eurót jelent, már fizikailag sem tudna 
transzferálni Európába, meg nem is akar. És Magyarország mint stratégiai partner, ez 
szerepelt legalábbis ebben az anyagban, sem feltétlenül jön szóba Kína számára, mert Kína, 
amikor stratégiai partnereket keres, három dolgot vizsgál. Az egyik, hogy hogy tudja és 
milyen mennyiségben az áruját piacra dobni, ez egy tízmilliós országban nehéz, a másik 
pedig, hogy technológiát, know-how-t akar megvásárolni meg ehhez hozzájutni. Ez is 
kismértékben áll rendelkezésére Magyarországon, bár nagyon jók az innovációs 
képességeink. A harmadik pedig, hogy logisztikai szempontból egy tengerparttal rendelkező 
Románia, Horvátország, Görögország lehet, hogy sokkal jobb helyzetben van. Tehát 
összefoglalóan, van-e kézzelfogható eredménye a kínai kapcsolatnak? Hogy látja ezt a 
miniszter úr?  

A Szaud-arábiai nyitással kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
amennyire én látom, a miniszterelnök úr látogatását követően leültek azok a kapcsolatok, 
amiknek nem kellett volna leülniük. A mezőgazdaság, energetika és pénzügyi területen 
próbálunk együttműködést Szaud-Arábiával kezdeni, én azt szeretném kérdezni a miniszter 
úrtól vagy a munkatársaitól, hogy a kinti nagykövetünk bevonásával a mezőgazdasági tárca 
bevonásával nézzék meg, hogy agrárvonalon mit lehetne, hogyan lehetne Szaud-Arábiával 
szorosabban együttműködni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Bizottsági ülésünk nem mentes a termékmegjelenítéstől 
sem. Ez az új termék, hogy a könyv a borítóján kódszámmal van, és elhangzott cégnév is, 
hogy kikkel kellene szerződni. Horváth János elnök úr! 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Sok minden 

elhangzott, ebből néhányra hivatkoznék, és egy-két új gondolatot tennék hozzá. Nevezetesen 
kezdem azzal, amit itt az ellenzéki politikát megjelenítő képviselőtársaink mondtak, 
Magyarország híre a világban, ahogy manapság kinéz, és mintha ez egyre borúsabb lenne. 
Ehhez azt hozzátenném mint egy megjegyzést, de kérdés is a miniszter úrhoz, milyen 
mértékben van ez, történik ez a – mondhatnánk azt, hogy – hitelvesztés vagy jóhírvesztés a 
világban. Azért, mert a magyar politikának a kormánnyal szemben álló szövetségesei a 
nagyvilágban sikeresebbek mint a kormány nézetét tükröző oldal. Tehát a mai magyar 
politika, a kormány ellenzéke a nagyvilágban sikeresebb képet festeni rólunk mint maga a 
kormány. Hogy ez milyen mértékig van így, erre a Külügyminisztériumnak nyilván van 
apparátusa, információja, de ezt majdnem megjegyzésképpen is mondom, nemcsak 
kérdésképpen.  

Magam most is tíz napot töltöttem Amerikában, az Interparlamentáris Unió éves közös 
programja keretében, azután Washingtonban a képviselőtársakkal az amerikai kongresszus 
alsóházának hét tagjával hosszasan beszélgettem. Volt, akivel egészen hosszasan. És ott 
előfordul olyan kérdés, ami reflexiója annak, amit olvasunk az újságban. Ugyanakkor nem 
ítélet jellegű, nem az például minthogy két példát mondjak, talán ismerős, Deák István 
professzor cikkei a New York Times-ban, vagy Gáti Károly professzor cikkei, ahol 
kifejezetten kimondják azt, hogy Magyarországon nem jól mennek a dolgok, illetve úgy 
mennek, ahogy szocialista képviselőtársaink is jelentették nekünk. E tekintetben a 
belpolitikának külpolitikaként megjelenítése egy olyan téma, javasolom és kérdezem, amivel 
talán érdemes volna foglalkozni.  

Az Interparlamentáris Unió e tekintetben hasznos instrumentum lehet, különösen az 
utóbbi, hát amióta én többet járok ebbe, tapasztalom, hogy a parlamenti diplomácia, tehát 
amikor képviselőtársakkal, aki most az Interparlamentáris Unió elnöke lett, egy marokkói 
ember, hogy milyen jó barátságot lehet kötni, nemcsak úgy, hogy koktélt koccintunk, hanem 
tervek és mások összehozatala kapcsán is. Tehát az Interparlamentáris Uniónak az ilyenféle 
hasznosítása ígéretes.  

Még egy megjegyzésem van. Az is a miniszter úr részére, hogy a magyar gazdaság 
civakodása, szorongásai, a magyar gazdaságpolitikának a sikertelensége, sikertelenségnek 
nevezem abban az összefüggésben, hogy amiket megláttunk ezelőtt néhány hónappal mint 
makroökonómiai indikátorok, azok, úgy látszik, hogy most még egyszer megnézve, mégsem 
járhatók, és ahogy írnak rólunk, és mondják Frankfurtból és Bécsből, tehát a gazdaságpolitikai 
kilátásaink felhősek. Itt azt javasolom, hogy foglalkozzunk azzal a témával, azzal a 
gondolattal, hogy a pénz, a hitel, a pénzvilág, és nevezhetjük fiskálisnak, meg 
költségvetésnek, bármelyik vetületét, a bankoknak a hitele vagy akár az IMF-nek a hozzánk 
való viszonyulása, hogy nem volna-e kívánatos ezzel kevesebbet foglalkozni, és többet a 
termékek megtermelésének a hogyanjával. Tehát az a makroökonómiai egyensúly, amit az 
egyik oldalon a termék, a másik oldalon a pénzek jelentenek, hogy az a sok újsághír, az a sok 
beszéd, az a – úgy is mondom időnként, hogy – sok doktori disszertáció, ami egyetemeken ma 
íródik, az ma háromszor annyi a pénzügyről mint közgazdaságtanról. De ez politikában is.  

A mi Országgyűlésünk napirendjén háromszor vagy ötször annyit beszélünk pénzről 
és a pénzzel kapcsolatos fiskális költségvetési dolgokról mint arról, hogy miért nem 
termelünk selyemhernyót, meg miért nem etetjük meg a selyemhernyót, vagy miért nem 
termelünk kukoricát és szalámit adunk el. Szóval a termelésnek a legegyszerűbb dolgait, a 
kisgazda, a kisüzem, mi az optimális üzem. Magyarország még mindig úgy néz ki az én 
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számításom szerint mint az egyetlen nagybirtokos, feudális ország Európában, üzemméretet 
tekintve, hogy mi az agrárüzem-méret. Szóval ilyen dolgokról, a termelésről, ha többet 
beszélnénk… 

Egy jó másfél órát vacsoráztam a múlt héten a Chirstopher Rosenberger úrral, aki az 
IMF egyik fő embere, és ilyeneket mondtam neki, azt mondta, hát miért nem hallok én erről 
többet Magyarországról vagy valami hasonlókról. Most én nem azt kívánom a bizottságnak 
jelenteni, hogy megtérítettem az IMF-főembert, (Derültség.) mert azt megígérte, hogy jövő 
héten Budapesten lesz és felhív, hát nem hívott fel (Derültség.), azonban hallom, hogy sürgős 
volt neki elutazni különben is, de ezeket a témákat, hogyha Horváth Jánost kimosolyogják itt 
most már tizenvalahány éve Magyarországon, mert időnként a selyem jut az eszemébe, a 
selyemhernyó, hát nem árt, ha bennünket szerte az országban vagy a világban valami ilyen 
dolog miatt mosolyognak, ami termelés, és nem pedig az, hogy pénzt adunk és veszünk. A 
világ ma azzal foglalkozik, hogy pénzt eladunk és pénzt veszünk ahelyett, hogy a pénzt 
egyszer úgy tekintetnénk, hogy csereeszköz vagy valami hasonló. Na, bocsánat a 
közgazdasági elmélkedésért. 

Miniszter Úr, amit mondtam volt, gondolom, van ebben néhány kérdés is. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönjük, elnök úr. Miután úgy érzem, hogy minden kérdés, vélemény 

elhangzott, így röviden, vázlatosan miniszter úr, öné a szó, és kérjük, hogy válaszolja meg a 
felvetődött kérdéseket. Nem tudom, hogy szerepleosztás van-e, vagy miniszter úr válaszol.  

Dr. Martonyi János külügyminiszter válaszai  

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm, elnök úr. Válaszolok 
valamennyi kérdésre, de röviden, és elnézést kérek mindenkitől, akinek a felvetésére vagy a 
kérdésére nem adok teljesen kimerítő választ. Nagyon sok téma felmerült, és az idő is már 
előrehaladott, én megpróbálok azért minden egyes témára röviden kitérni.  

A dokumentumról talán még annyit, Németh Zsolt államtitkár úr jelezte, hogy a 
munka megy tovább, ez folyik tovább, a cél az, hogy készüljön egy külkapcsolati vagy ahogy 
tetszik, külpolitikai stratégia. A kormányrendeletnek megfelelően ez egy 
kormánydokumentum kell hogy legyen, tehát ez a stratégiai dokumentum, ami a 
Külügyminisztérium dokumentuma mint jeleztem, ez ennek egy előkészítő anyaga, ha úgy 
tetszik, ha meg így tekintjük, akkor nyilván egy vitaanyag is, hiszen vitatkozunk rajta, most is 
itt vitatkoztunk ma délután, és nyilván ezt még különböző fórumokon folytatjuk.  

A kelet először is szerintem nem korlátozódik a stratégiai partnerekre, én úgy érzem, 
és személyes élményeim is erről győznek meg, nekünk oda kell figyelni, nagyon sok, nagyon 
erős, nagyon dinamikus, mondjuk például ázsiai vagy akár latin-amerikai gazdaságra. Ezek a 
gazdaságok lényegesen kisebbek mint mondjuk a kínai, de lényegesen nagyobbak mint a 
magyar. Mondjuk Szingapúrban él négy- vagy ötmillió ember, de az egy főre eső GDP 62 
ezer dollár, most nem is beszélek az exportteljesítményekről és hasonlókról. Tehát egy sor 
olyan ország van, amire szerintem oda kell figyelnünk a stratégiai nagy partnereken túl. 
Tudniillik mi tekinthetjük Kínát stratégiai partnernek, én ezzel egyetértek, abban nem vagyok 
biztos, hogy Kína stratégiai partnernek tekint egy Magyarország méretű országot.  

Az egy más dolog, hogy szeretnénk regionális központ lenni, hab lenni, és ennek 
egyébként minden feltétele meg is van, óriási dolognak tartom a kínai miniszterelnök 
budapesti látogatását, főleg abból a szempontból, hogy aznap délutánra iderendelte – 
idézőjelbe, elnézést kérek – a régió képviselőit, kormányképviselőket, az üzleti élet vezetőit 
egyaránt, tehát nyilvánvalóan Magyarországot kiemelten kezelik, és ez egy nagyon jó dolog. 
De látni kell azért a korlátainkat is.  

Egyébként későbbi kérdésekre visszatérve szeretném jelezni, hogy a kínai 
kapcsolatokért természetesen a maguk egészében nem egy másik minisztérium, hanem a 
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Külügyminisztérium felelős. Az egy másik dolog, hogy a kínai gazdasági kapcsolatok 
kiemelten, a jelenleg folyamatban lévő projektek Fellegi Tamás miniszter úr kezelésébe 
tartoznak. Egyébként az sem titok, hogy a kínaiak vásárolnak magyar államkötvényeket. 
Ennek a pontos összegét nehéz megmondani. Lehet, hogy akkor sem kellene megmondanom, 
ha tudnám, de most nem akarok titkokra hivatkozni. Őszintébb válasz az, hogyha azt 
mondom, hogy nem tudom pontosan. Nem is lehet tudni, tudniillik jelentős részét ezeknek a 
kötvényeknek közvetítőkön keresztül veszik. Hogy pontosan mennyi a kínai származású pénz 
ebben, azt nem tudjuk megmondani. Mindenesetre a magyar államkötvények egy kicsit talán 
magas hozammal, de azért elkelnek. Tehát ilyen szempontból, azt hiszem, a kínai 
kapcsolatban is van jelentősége. Még annyit talán, hogy a magyar kivitel Ázsiába rohamosan 
nő, a kínai miniszterelnök itt Budapesten meghirdette a húszmilliárd dolláros forgalom 
célkitűzését, ami egyébként a forgalom eddigi adatai alapján teljesen reális.  

De mondjuk Malajziába és Szingapúrba az elmúlt másfél-két esztendőben a magyar 
kivitel legalább megháromszorozódott. Ezek természetesen folyamatok. Ezek akkor is 
zajlanak, hogyha mi itt külön nem teszünk külpolitikai deklarációkat, ez az élet, ez a valóság. 
A gazdaság végül is követi a saját maga útját. Az igaz, hogy ennek a kivitelnek jelentős részét 
a multinacionális cégek termelik, de – és ez egy fontos dolog – növekszik a magyar kis- és 
középvállalatok aránya is, részesedése is. Tehát ez az, ahol viszont állami beavatkozás kell, ez 
az, ahol erősíteni kell a rásegítő mechanizmusokat, az Eximbankot és így tovább, és így 
tovább. Nem akarok elmerülni a külgazdaságban, csak azt akarom jelezni, hogy ezek a dolgok 
folyamatban vannak, tehát, amit mi itt most stratégiaként most leírunk, az egyben valóság is, 
hiszen ezek alapvető érdekeink. 

A következő időszak kiemelt feladatai. Néhányat mondanék. Kezdjük a 
szomszédokkal. Minden egyes szomszédos országban választás lesz jövőre. Kivéve azt a két 
szomszédos országot, ahol ez az elmúlt hetekben megtörtént. Ami egyébként szintén egy új 
helyzet. Mind Horvátországban, mind pedig Szlovéniában új kormány alakul, velük fel kell 
venni a kapcsolatot különböző szinteken, külügyminiszteri, miniszterelnöki, van egy csomó 
folyamatban lévő ügyünk, mint ezt tudjuk. Tehát ezek azonnali feladatok, és hát közben 
persze megindultak a kampányok, gondolok itt elsősorban északi szomszédunkra, gondolom, 
érzékeljük is már a szlovák politikai légkörben ezt a választási kampányt, illetőleg annak az 
előszeleit. Tehát erre mindenféleképpen nekünk oda kell figyelni, mert itt alapvető változások 
is bekövetkezhetnek. Ezeket anticipálni kell, és fel kell rájuk megfelelően készülni. 

Az Európai Unióról nem kell külön beszélnem, mert január végén meglesz az a 
szerződés, amit majd el kell dönteni, hogy akkor aláírjuk-e vagy sem. Erre a kérdésre még 
visszatérek, mert erre kaptam külön kérdést is.  

Továbbra is alapvető kérdés a gazdaság, a finanszírozás kérdése. Nem közvetlenül 
külügyi feladat, de világos, hogy az egész kormányzatnak egy központi kérdése lesz, hogy 
hogyan, milyen feltételekkel tudunk megállapodni a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai 
Bizottsággal.  

Alapvető feladat a befektetési klímának a további javítása, a kivitel erősítése, mégis 
csak egy mondatban visszatérek a külgazdaságra, tudniillik erősségeink egyike a rendkívül 
pozitív külkereskedelmi mérleg és ebből fakadóan a pozitív fizetési mérleg is. Ez az egyik 
olyan szempont, amire adott esetben tudunk hivatkozni.  

A belpolitikai összefüggésekkel részletesen nem foglalkoznék. Egy biztos, hogy ugye 
az év végével lényegében a kardinális törvényeknek a meghozatala lezárul, ha minden jól 
megy, ez bizonyos szempontból új helyzetet hoz létre, külpolitikai és országkép 
szempontjából is. Ezekre a kérdésekre még a legvégén, egy vagy két mondat erejéig 
visszatérek.  

Mi volt az elnökség konkrét hozama? Hát egyrészt ugye születtek döntések a magyar 
elnökség alatt, amelyeknek a hozamát még pontosan nem tudjuk felmérni, de mondjuk 
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kétségkívül, hogy megerősítést nyert a közös agrárpolitika mint egy fontos jövőbeli politika 
is, ez számunkra nagyon lényeges. 

Általánosságban megerősítést nyert a kohéziós politika fenntartásának a szükségessége 
is. Az egy más dolog, hogy a pillanatnyi, jelenlegi bizottsági javaslat ránk nézve, 
Magyarországra nézve nem kedvező, de ezen még majd javítanunk kell. Tehát 
általánosságban az integrációs fejlemények megfeleltek az elképzeléseinknek, ugye a 
bővítésről már volt szó. De kétségkívül, és erre is utaltam, hogy az ázsiai kapcsolatainknak 
adott politikai és gazdasági lendületet mindenféleképpen segítette a magyar elnökség, és 
annak, ezt nem én mondtam, alapján véve sikeres ellátása. Líbiában is előny az, hogy végül is 
mi voltunk az elnökök, ottmaradtunk utoljára, pontosan értik a jelenlegi új Líbia vezetői, hogy 
ezt miért tettük. Nagyon jól megértik ennek a humanitárius célját, értékelik, a magyar 
követség melletti utcát elnevezték Magyar utcának, tehát ez megint talán egy olyan dolog, 
aminek konkrét hozama is lesz, vagy lehet.  

Most Gyöngyösi képviselő úrnak a felvetésével kapcsolatban én tulajdonképpen 
pozitívnak érzékelem azt, hogy ő a helyzetértékelésnek tekinti azt, ami ebben a stratégiában 
mondjuk például a három terület tekintetében szerepel. Akkor ez egyben azt is jelenti, hogy 
ezzel a helyzetértékeléssel nagyjából egyetértés van köztünk. Legfeljebb azt hiányolja, hogy 
kevésbé anticipálunk, nem elsősorban a jövőről beszélünk, és nem megyünk bele alapvetően 
történeti gazdaság- és politikafilozófiai kérdésekbe. Én nagyon szívesen belemegyek ezekbe. 
Tehát ennek a stratégiai dokumentumnak nem ez a funkciója. Nagyon izgalmas dolog lenne 
itt is most elbeszélgetni a világ multipoláris jellegéről, arról, hogy egyik hatalom hogyan nem 
tudja rávenni az akaratát a másikra, mennyire tévedés egy ilyen világ-összeesküvés elméletből 
kiindulni, és abból, hogy van egy titokzatos főhatalom, ami mindent meghatároz. Úgy néz ki, 
ez a titokzatos főhatalom nem igen képes rávenni az akaratát adott esetben még 
középhatalmakra sem. Tehát a dolog sokkal bonyolultabb annál, mint ezt általában 
feltételezzük. És hát valóban vannak váratlan események, amik persze benne vannak a 
folyamatokban, csak éppen konkrétan nem lehet őket előre látni. Itt van rögtön az arab tavasz, 
hivatkoztam is rá, de az már, hogy az arab tavasz fejleményeit ki hogyan értékeli, az már 
jelentős mértékben, úgy hiszem, ideológiai meghatározottság függvénye.  

Mert, hiszen Gyöngyösi képviselő úr szerint az arab tavasz a nyugat csődje. Az én 
megítélésem szerint meg az arab tavasz a nyugat győzelme. Tehát ezt nem fogjuk tudni 
összeegyeztetni, mert az én megítélésem szerint az arab tavasz akármennyire is tökéletlen, 
akármennyire kockázatokat rejt magában, meg is írtam egyébként a Frankfurte Allgemeine 
Zeitungban, az igenis a szabadság győzelme. Engem a Tahrír tér 1956-ra emlékeztet. Minden 
különbséggel együtt. De mégis csak arról van szó, hogy valami alapvető értékbeli változás 
történik. Hogy ennek mi lesz a kimenetele, azt nem tudjuk, és nagyon sok kockázat van. Én 
mindenkivel egyetértek, akik elsősorban erre a kockázatvilágra hívják fel a figyelmet. De ez 
nem változtat a lényegen. Megdőltek 50-60 éves szekuláris katonai diktatúrák, ahol emberek 
eltűntek, embereket halálra kínoztak, Líbia egyébként a legjobb példa erre. Hihetetlen dolgok 
történtek Líbiában, csak ugye kevésbé találkoztunk ezekkel a dolgokkal, mert annyira nem 
volt az érdeklődésünk középpontjában. Azért mondom, hogy aztán az már, hogy ezekből az 
ember milyen következtetést von le, hát az már megítélés kérdése. Ennél fontosabb az, hogy 
miben vagyunk érdekeltek. Mi a magyar nemzeti érdek? Mi nekünk jó Líbiában, 
Egyiptomban, Tunéziában, majd egyszer Szíriában, Bahreinben és így tovább? Ezek fontos 
kérdések. Ezeket azonban valóban, azt hiszem, nekünk itthon el kell tudnunk dönteni, és 
ugyanakkor a konkrét politikai-gazdasági érdekeinket kell követni. Ezt tesszük egyébként. Ezt 
tesszük Egyiptomban, ezért mentem el kétszer, ezt tesszük Tunéziában, ezt tesszük Líbiában, 
és ezt fogjuk tenni minden további országban is.  

Ami az Európai Uniót illeti, valóban itt is van egy alapvető ellentmondás, amit én itt 
most nem fejtettem ki, de nem kétséges, hogy a gazdasági integráció és a politikai unió között 
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van egy jelentős szakadék. Hozzáteszem, ez mindig így is volt. Tehát ez 50-60 éve nagyjából 
így van, mert ez egy közös piacként indult, aztán lett egységes piac, alapjában véve gazdasági 
integráció, közös politikákkal. És aztán fokozatosan előtérbe került a politikai egység 
gondolata is, ami egyébként eredetileg a végső célkitűzés volt, és amit jól lehetett tudni, hogy 
ez egy sokkal hosszabb, nehezebb folyamat. Most világossá vált az, hogyha gazdasági uniót 
akarunk csinálni, akkor előbb-utóbb politikai legitimációt is kell adni az uniós 
intézményeknek. Ez a következő évtizedek feladata. De itt megint az a kérdés, hogy ki mit 
akar. Tehát úgy érzi, hogy ez politikailag veszély, egy kockázat, vagy pedig úgy érzi, hogy ez 
egy elkerülhetetlen válasz arra, hogy úgy tűnik, hogy költségvetési unió és közös 
gazdaságpolitika nélkül közös pénzt nem lehet működtetni.  

Ami azt a kijelentésemet illeti, amit most szívesen megismétlek, hogy az én 
álláspontom szerint a magyar nemzeti érdek az lesz, hogy Magyarország csatlakozzon ehhez a 
szerződéshez, amit persze majd még tisztázni kell tartalmában és következményeiben. De 
amit előbb mondtam, ugye már a jelenlegi tervezetben is szerepel az, hogy a nem eurózóna-
tagállamokra ez a szerződés akkor lesz alkalmazandó, amikor ők az eurózónába belépnek. 
Hozzáteszem, ami azokat az utalásokat illeti, hogy esetleg különbség van aközött, amit a 
magyar miniszterelnök mond, vagy mondott, vagy amit én mondok most, vagy mondtam, 
azért azt látni kell, hogy - és ezt is mondtam a bevezetőmben -, a szerződésmódosítással a 
magyar miniszterelnök egyetért. Ezt a nagy bizottságban közölte. Ott voltak egyébként a 
pártok képviselői is. (Szabó Vilmos: Nem volt ez egyértelmű.) Szó szerinti jegyzőkönyv van, 
meg lehet nézni. (Szabó Vilmos: Ha megkapjuk, azt megköszönjük.) Éntőlem? Éntőlem? Az 
Országgyűlés elnöke égisze alatt folyik a dolog. (Szabó Vilmos: Nem szoktuk megkapni.)  

Jó, szóval a szerződésmódosítástól nem zárkóztunk el. Hozzáteszem egyébként, a 
szerződésmódosítás a több, és az új szerződés inkább, ha már így vetjük fel, akkor a kevesebb.  

Tehát én nem vagyok ellene annak, hogy ezt a vitát tovább folytassuk, sőt lesz egy 
vita. Ha jól értem, a magyar parlament ezt a kérdést meg fogja vitatni. Ez a lehető 
leghelyesebb megoldás. Ezt a kérdést valóban nem érdemes a végső ratifikációra bízni. 
Amikor a magyar kormány eldönti, hogy a magyar miniszterelnök aláírja azt a szerződést, 
amiből fakadó kötelezettségek az országra nézve valószínűleg öt-hat-hét-nyolc, nem tudom, 
hány év múlva lesznek irányadók, akkor ezt a parlamentnek előtte meg kell majd vitatnia, és 
valamilyen formában, amit én most nem tudok megmondani, állást kell foglalnia, és ezzel, 
remélem, hogy ez a vita le is fog zárulni.  

A Fekete-tenger, ugye itt van egy bilaterális elem, magyar-román viszony, amit 
nagyon fontosnak tartok, és külön nem beszéltünk róla, de én azt hiszem, hogy a magyar-
román viszonyban meglehetősen jól alakult, és reméljük, hogy ez így fog tovább folytatódni. 
Itt is vannak persze kockázatok, de azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen egy pozitív 
tendencia, és van egy többoldalú együttműködés. Az utóbbi időben nyomatékosan felmerült 
az, hogy a közép-európai kezdeményezés, amelyiknek 18 tagja van és a Fekete-tengeri 
együttműködési formáció között egy erőteljesebb együttműködés alakuljon ki. Ma egyébként 
az együttműködésnek a legkülönbözőbb technikáit és formáit keresik az országok.  

Ami itt a lényeg az az, hogy a mi érdeklődésünk ebbe az irányba is erősödik, ami 
megint csak egy természetes folyamat, indokolja a földrajz, indokolja a történelem, indokolja 
a gazdaság.  

Lefordítva energiára, itt az AGRI projekt, ami pontosan ez, tehát itt megtestesül a 
dolog. Tehát a déli áramlatnak is vannak kiágazásai, hogy úgy mondjam, ami szintén megint 
csak a Fekete-tengeri régiónak a fontosságát húzza alá, az energiaellátás és az 
energiabiztonság szempontjából.  

Én a szerbiai belpolitikai helyzetet most nem szeretném elemezni, mert nem az én 
dolgom. Pontosan tudjuk mindannyian, hogy körülbelül milyen erők állnak egymással 
szemben, azt is tudjuk, hogy nagy valószínűséggel jövő év folyamán most az biztos, hogy a 
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jövő év folyamán, de hogy mikor, azt pontosan nem tudom megmondani, lesznek választások. 
Ezeknek a választásoknak a kimenetele rendkívül lényeges. A Vajdaság, Szerbia, a szerb-
magyar kapcsolatok és az európai bővítési folyamat szempontjából is, úgyhogy én csak annyit 
tudok mondani, hogy mi ezt természetesen a lehető legszorosabban követjük. Tisztában 
vagyunk a befolyásoló tényezőkkel, és tesszük azt, amit egyébként a külpolitikának ilyen 
helyzetekben tennie kell.  

A mai ebéd. Itt az elmúlt egy hét eseményei tekintetében nem vagyok biztos, hogy 
mire gondolt képviselő asszony. Tehát valóban sok minden történt az elmúlt egy hét alatt is. 
A mai ebéd egyébként, én úgy érzem, hogy nagyon kedvező, jó légkörben zajlott le, minden 
releváns kérdés elhangzott. Én azt hiszem, hogy a legutóbbi napok eseményei, nyilván itt 
elsősorban az IMF, Európai Bizottság kérdésre gondolunk, és nem a múlt péntekre, mert az 
már tisztázódott, azt tudom mondani, hogy a tárgyalások az IMF-fel, az Európai Bizottsággal 
a jövő hónap elején meg fognak indulni. Egy sor nagyon fontos kérdést meg kell majd vitatni. 
A megállapodás formája is felmerült már, hogy ezt vagy azt a kategóriát tudjuk megkötni. 
Most nem mennék elébe ezeknek a tárgyalásoknak, ezek nagyon fontos tárgyalások, és 
természetesen, ha vannak, márpedig lesznek külpolitikai eszközök, hogy ezt tudjuk támogatni, 
akkor ehhez mi mindent meg fogunk tenni.  

A Lantos Intézetnél mint mindenütt, valóban volt elvonás, ezt egyébként pótolni fogja 
a Wallenberg eseménysorozatra fordított külön összeg, azt hiszem 40 vagy 50 millió forintról 
van szó, ez becsatornázódik nagyrészt a Lantos Intézetbe, mert ők fogják ezt is szervezni, 
tehát tulajdonképpen itt kompenzációt kapnak, de elismerem azt, hogy mindenütt probléma 
van a pénzzel. Bár János bátyám, azt mondtad, ne beszéljünk a pénzről, én nem is akarok 
pénzről beszélni, csak azt jelzem, hogy kevés van. És egy dolog a pénz és egy más dolog az 
elkötelezettség. Az elkötelezettségünk a transzatlanti hét eseményeivel kapcsolatban teljes. És 
töretlen. Ezt szeretném itt is akkor aláhúzni.  

Afrika egy fontos ügy. Azt hiszem, ezt nem mondtam a bevezetőmben, de Afrika 20-
30 évvel ezelőtt egy elfelejtett kontinens volt, ekként emlegették, ma legalább tucat olyan 
afrikai ország van, amelyiknek a gazdasági növekedési rátája jóval meghaladja a 6-7 
százalékot. Tehát óriási lehetőségek is vannak. A globális nyitások egyik területe éppen ez, 
éppen Afrika, ahonnan ugye lényegében tudjuk jól, kivonultunk különböző okokból és most 
szép lassan, fokozatosan meg kell próbálni visszavonulni. Ennek egy része a külképviseleti 
rendszer bővítése lenne nyilván, de hát vannak más technikák is, amivel ezt meg tudjuk 
oldani. Én például elég régóta javaslom azt, hogy vezessük be újra azt a bizonyos 
ösztöndíjrendszert, amivel ki tudjuk képezni afrikai vagy arab országbeli fiatalok tucatjait 
vagy százait, akik aztán később visszamennek az országukba, és ott netán még vezető 
beosztásba is kerülnek, mint erre nagyon sok példa van. Tehát ezek mind olyan dolgok, 
amikre gondolnunk kell, és amik a szélesebb értelemben vett külkapcsolati politikának a 
részei.  

A finnugor világkongresszus. Én magam tárgyaltam a finn és az észt elnökkel. Ők 
jönnek. Hát ugye óriási bizonytalanság van a tekintetben, hogy ki lesz Oroszország elnöke. 
Ezt tréfának szántam csak. (Élénk derültség.) Na most, azért kell hozzátennem, hogy tréfának 
szántam, mert tegnap volt egy tényleg baráti, kedélyes esemény, ki kellett osztani a 
sajtódíjakat. A sajtófőnök azt mondta, hogy mint tudjuk, a sajtó befolyásolja a politikát, mire 
én utána mondtam, hogy nem, a sajtó, az nem befolyásolja, hanem irányítja a politikát, de 
nem tettem hozzá, hogy én ezt viccnek szántam. Hozzá kellett volna tenni, az amerikaiak 
mindig tudják, na most én ezt nem mondtam, ezért aztán az MTI-től kezdve mindenki 
leközölte, hogy azt mondta a külügyminiszter, hogy a sajtó irányítja a politikát. Már késő, már 
ezt nem tudom helyreigazítani. (Derültség.) Úgyhogy hozzá kell tenni mindig, hogy ez csak 
vicc volt. 
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Na, de visszatérve a finnugor találkozóra, nem biztos, hogy vicc volt. Megint volt egy 
meglepetés. Ki tudja? Mindenesetre egy biztos, mi várjuk az orosz elnököt, akárki is legyen 
az. És ez egy nagyon fontos dolog számunkra, egyébként a magyar-orosz kapcsolatok 
szempontjából is ez egy jó lehetőség.  

Én sose tiltakoztam a nemzeti konszenzus meg a folyamatosság ellen. Mert azt 
mondom, hogy a folyamatosságnak egy bizonyos szintje vagy mértéke nélkül nincs 
konszenzus, mert akkor mindig váltani kell. És fordítva is így van. Tehát én annak örülök, 
hogyha bármelyik ellenzéki párt képviselője azt mondja, hogy nemzeti konszenzus van. 
Szerintem egyébként a lényeget tekintve van. Ugyanúgy mint van Finnországban meg 
Romániában meg Ausztriában meg a legtöbb országban van egy bizonyos szintű konszenzus. 
Másként tudniillik egy ország nem tud működni. Eltekintve most mondjuk alapvető 
rendszerváltozásoktól, szövetségi rendszerek átalakulásától. Ez egy más kérdés, de egyébként 
nyilvánvalóan kell egy bizonyos folyamatosság és kell ehhez egy bizonyos konszenzus is.  

Én nagyon szeretném, hogyha ez a konszenzus olyan területen is érvényesülne, mint a 
teljesen alaptalan, abszurd, nyilvánvalóan ellenséges sajtó megnyilvánulásokkal szembeni 
fellépés. Én tökéletesen megértem azt, hogy a kormánynak és a parlamentnek nagyon-nagyon 
sok döntése nem váltja ki az ellenzék rokonszenvét, még kevésbé a támogatását. Ez egy 
természetes dolog. Tökéletesen megértem a markáns, erős, határozott kritikát. Nem értem 
meg azt, amikor azt mondjuk, hogy diktatúra van, vége a demokráciának. Egy évvel ezelőtt 
azt hallottam, hogy megszűnt a sajtószabadság. Nos ezek azok a megállapítások, amelyek 
túlmennek az ésszerűség határán, amelyek egyébként a bírálatok hitelességét is csökkentik, 
mert sokkal hatékonyabb lenne a bírálat, hogyha az excessive, túlzó megállapításoktól minden 
fél tartózkodna, ideértve persze a világmédia főszereplőit is. Azt is belátom, hogy ma a világ 
nem ilyen, mert ma bombasztikus kifejezéseket kell használni ahhoz, hogy az emberek 
odafigyeljenek, ez az úgynevezett excessive language ma egy világjelenség, rengeteg kárt 
okoz, és ennek mi egyébként az egyik áldozata vagyunk.  

Én ezért csak azt tudom kérni mindenkitől, hogy érezze meg azt, hogy van egy pont, 
van egy vonal, amikor már rég nem pártokról, meg ideológiákról, meg politikai családokról 
van szó, hanem az országról. Mirólunk. Elfogadom, mindenki részes ebben, és itt jön valóban 
a külpolitika, hogy valahogy megpróbálja ezt kezelni. Nagyon gyors változások vannak, 
nagyon nehéz őket követni, külföldön még nehezebb őket követni, ez kétségtelen. Komoly 
érdekek sérülnek, nagyon komoly érdekek sérülnek. Amikor át akarjuk alakítani mondjuk 
például a közszolgáltatásokra vonatkozó szerződések rendszerét, ezek nagyon komoly 
érdekek. Most nem akarok konkrét példába belemenni, mindenki tudja, miről van szó.  

Aztán nem vagyunk tökéletesek. Ki az? Nyilvánvaló, hogy adott esetben becsúsznak 
hibák, de azért mintha mégis csak működnének a fékek és egyensúlyok. Lehet egyetérteni 
vagy nem egyetérteni az Alkotmánybírósággal, de hát azért mégis csak hozott az 
Alkotmánybíróság döntéseket. Most függetlenül attól, hogy kinek mi róla a véleménye. 
Bírálni is lehet, miért ne? Az Alkotmánybíróságot is lehet bírálni. Mindenkit lehet bírálni. De 
egy biztos, azt mondani, hogy itt vége a demokratikus intézményrendszernek, hát ezzel már 
nehéz mit kezdeni. De én most nem akarok itt túl messze menni ebben az egész témában. 
Szerintem az a lényeg, hogy itt azért van egy alapvető közös érdekünk, és én bízom abban, 
hogy azért ezt megpróbáljuk képviselni. Néhány mérsékelt ellenzéki hang, mondjuk a 
világsajtóban, amelyik azt mondaná, hogy mi tulajdonképpen semmivel nem értünk egyet, 
ami történik. Na de hát azért van egy határ. Amikor az országomról azt mondják, hogy an 
ugly country at the edge of Europe, akkor ellenzékiként is szólnék, hogy ez most rasszizmus? 
Vagy miről van szó? A keletiekről van szó, az alacsonyabb rendűekről, a pusztáról? Szóval 
van egy határ. De befejezem. 

A létszámcsökkentés nagyon rossz dolog. Kiterjed az egész kormányra, az egész 
közigazgatásra, kiterjed mindenkire. Rendkívül súlyos számok jelentek meg először, most 
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később kiderült, hogy azért ez enyhíthető, és tulajdonképpen a költséggazdálkodáson van a 
hangsúly, nekünk az a lényeg, hogy az embereket azért megtartsuk. Nem tudom azt 
megígérni, hogy egyáltalán nem lesz létszámcsökkentés, de biztos, hogy nem olyan 
nagyságrendű, mint ahogy az először megjelent. Főleg azért ismétlem, mert ránk van bízva. 
De a központi közigazgatásban is igen jelentős költségcsökkentés jelenik meg. Hát ezt a 
képviselők szerintem jobban tudják, mint én, legalábbis önök a hátterét. Éppen elfogadták a 
költségvetést. Úgyhogy ezt sajnos látni kell. 

A kárpátaljai vizsgálatról én itt most azt tudom mondani, hogy választ fogunk adni 
ezekre a kérdésekre. Ha valóban azt mondtuk, hogy titkos, mint ahogy úgy tűnik, hogy azt 
mondtuk, akkor valóban ennek kell legyen valamiféle jogalapja, de meg fogjuk adni. Abban 
pedig különösen bízunk, hogy ezt a választ 30 napon belül meg fogjuk adni. Én azt tudom 
mondani, hogy holnap megadjuk, de ma már lehet, hogy ezt nem tudjuk megoldani. (Szabó 
Vilmos: Évvégéig is jó!) Köszönöm szépen a türelmet. 

Kínával kapcsolatban Nagy Andor kérdésére, azt hiszem, hogy legalábbis részben 
válaszoltam. Egyébként a kínaiak egymilliárd eurót befektettek a BorsodChembe úgy 
mellesleg. Vannak projektek, amelyek sikerülnek, vannak projektek, amelyek nem sikerülnek. 
Ez már csak így van mindig a projektekkel, de tovább folynak az erőfeszítések, és önmagában 
véve azt hiszem, hogy ez a dolog elég jól halad előre. Szaud-Arábiában pont a mezőgazdaság, 
a vízgazdálkodás az egyik kiemelt célterület. Már januárban utazik oda egy magyar delegáció, 
a Vidékfejlesztési Minisztériumból, egy sor más utazás, kereskedelmi, gazdasági kapcsolatról 
van nekem egy elég bőséges listám, de ezt, ha megengedi a képviselő úr, nem olvasnám fel itt 
a késői órára tekintettel. Egy biztos, a szaudiakban van érdeklődés, a szaudiak nem olyan 
nagyon hirtelen emberek, megfontoltak, és türelemre is szükség van akkor, hogyha 
kézzelfogható eredményeket akarunk. Egyébként a kivitel szépen bővül, és egy sor projekt 
indult meg. Tehát én azt hiszem, hogy ezt megint csak a globális nyitás politikája keretében 
kell értékelni, amit pedig tovább fogunk folytatni. Nemcsak azért, mert ez van a stratégiai 
dokumentumban, mert én azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amiben mindannyian 
egyetértünk.  

Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, ha többet beszéltem a kelleténél, még az is 
lehet, hogy nem minden kérdésre válaszoltam, de lesz még alkalmunk találkozni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr, és köszönjük szépen a tájékoztatást. Így az 

év vége felé, igaz, hogy még holnap más apropóból ülésezik a bizottságunk, nagyköveti 
meghallgatások lesznek tíz órától, de köszönjük szépen így az év vége felé is a 
Külügyminisztériumnak az együttműködést a bizottságunkkal, illetve azokat a 
tájékoztatásokat, illetve előkészítő anyagokat, amelyeket rendszeresen mind bizottsági elnök, 
mind bizottsági delegáció meg szoktunk kapni időben és jól szervezetten. Bízom benne, hogy 
a jövőben is így lesz, és talán, ha lehet, még egy kicsivel jobban.  

Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy együtt lehettünk ma, és beszélgethettünk arról a 
vitairatról, illetve stratégiai programról, illetve dokumentumról, és köszönjük szépen azt, 
hogy itt voltak, és államtitkár uraknak is, hogy velünk voltak, bár különböző szerepekben 
rendszeresen találkozunk itt, remélem, más szerepekben is fogunk találkozni államtitkár 
urakkal. További szép napot kívánok! 

És engedjék meg, hogy itt mindenki előtt a bizottság nevében megköszönjem 
gyorsírónk mai munkáját, hiszen váltás nélkül majd két és fél órát írt, és ez egy óriási 
teljesítmény. Köszönjük szépen, mert tényleg tudom, hogy mekkora munkát jelent, és nem 
tudtak váltást biztosítani egymásnak. 
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Köszönjük szépen, további szép napot kívánok mindenkinek!  
Bizottsági ülésünket befejezem azzal, hogy holnap tíz órakor nagyköveti 

meghallgatások lesznek.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 51 perc) 
 

Balla Mihály  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 

 


