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Napirendi javaslat 

 

1. Dr. Martonyi János külügyminiszter meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke 
Csóti György (Fidesz) 
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) 
Dr. Daher Pierre (Fidesz) 
Dr. Gruber Attila (Fidesz) 
Dr. Horváth János (Fidesz) 
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz) 
Pintér László (Fidesz) 
Dr. Tilki Attila (Fidesz) 
Vargha Tamás (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) 
Harangozó Gábor (MSZP) 
Szabó Vilmos (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Vejkey Imre (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Martonyi János külügyminiszter  

Megjelentek 

Breuer Klára kabinetfőnök (Külügyminisztérium) 
Ódor Bálint EU-ügyekért felelős helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) 
Dr. Sztáray Péter András biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium) 
Prőhle Gergely, az EU kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért és kulturális 
diplomáciáért felelős helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): 
Dr. Hóvári János globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc) 

 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat. Megállapítom, hogy helyettesítésekkel – miszerint 
Kalmár képviselő úr helyettesíti Vejkey képviselő urat – a bizottságunk határozatképes.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban kiküldött napirendi ponthoz 
kiegészítenivaló, vélemény van-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy ki támogatja a mai napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta, és a mai napirendi pontunk szerint Martonyi János 
külügyminiszter urat hallgatnánk meg az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
41. §-a alapján.  

 

Dr. Martonyi János külügyminiszter meghallgatása (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Nagy tisztelettel köszöntöm külügyminiszter urat, az egész vezérkart, illetve a 
vezérkar jelentős részét. Külön tisztelettel köszöntöm Breuer Klára kabinetfőnököt, Ódor 
Bálint helyettes államtitkár urat, Sztáray Péter államtitkár urat, Prőhle Gergely helyettes 
államtitkár urat és Hóvári János helyettes államtitkár urakat és minden kedves résztvevőt, 
illetve úgy látom, még többen vannak a minisztériumból is. Nagy tisztelettel köszöntöm 
önöket, és azt kérem miniszter úrtól, hogy tájékoztasson bennünket az elmúlt időszak 
külpolitikai fejleményeiről, a Külügyminisztérium munkájáról, és ezt követően 
képviselőtársaim kérdéseket fognak föltenni.  

Öné a szó, miniszter úr.  
 

Dr. Martonyi János külügyminiszter beszámolója 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm 
szépen a lehetőséget, hogy röviden beszámoljak a Külügyminisztérium tevékenységéről, 
aminek az idősávja most tetszés szerint lehet egy év, lehet két év, hiszen utoljára egy évvel 
ezelőtt beszámoltam, de azt hiszem, az sem felesleges, ha kicsit kitekintünk a következő egy-
két esztendőre, fölhasználva ennek a találkozásnak az alkalmát.  

A közelmúltban, néhány hónappal ezelőtt megjelentettük a stratégiai 
dokumentumunkat, amelyben a külpolitikánk lényegét foglaltuk össze. Azt hiszem, talán 
most, ez alkalommal nem kellene megismételnem azt, ami ebben a dokumentumban van, 
ezért megpróbálok rövid lenni az összefoglaló esetében, és inkább a kérdésekre, illetőleg a 
kérdésekre adandó válaszokra kellene több időt fordítani. 

Néhány alaptételt mégis röviden. Minden külpolitikának az alapja a nemzeti érdekek 
képviselete, ez Magyarország esetében rögtön fölvet egy dilemmát, hogy tudniillik, míg 
mondjuk egy amerikai vagy egy francia külpolitikánál a nemzeti érdek teljesen egyértelműen 
az adott állam érdekrendszerét illeti, és azt kell érvényesíteni, ugyanakkor Magyarország 
esetében, minekutána a nemzet és az állam fogalma, határai nem esnek egybe, ezért nekünk 
már egy sajátos dilemmával kell kezdenünk a külpolitikai érdekérvényesítést. Ez persze 
vonatkozik kivétel nélkül minden egyes kormányra, nem csak a mienkre.  
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Mi úgy érezzük, hogy az anyaország az összmagyarság érdekeit kell hogy képviselje, 
ebben az értelemben van a nemzetnek külpolitikája, de világos, hogy itt az anyaország a 
nemzetközi jogi alany, a jog alanya, és neki vannak meg azok a lehetőségei és persze az a 
felelőssége is – amint ezt maga az alaptörvény is rögzíti –, hogy ezeket az össznemzeti 
érdekeket érvényesítse. Egyébként az egyik fő oka vagy az egyik oka annak, hogy a 
mindenkori magyar külpolitika az érdekérvényesítés mellett különleges figyelmet kell hogy 
szenteljen az értékeknek is, az éppen az, hogy ebből a tényből fakadóan, hogy tudniillik a 
nemzeti közösségünk jó néhány országban, államban él, számunkra az emberi jogok kérdése 
különlegesen fontos, ezen belül is az egyéni emberi jogok mellett különlegesen fontosak az 
úgynevezett közösségi jogok.  

A külső körülményekről egészen röviden. Ezek közismertek; óriási átalakulási 
folyamat zajlik a világban, ennek még a kimenetele nem jósolható meg teljes 
egyértelműséggel. Azért bizonyos dolgok már látszanak, az a bizonyos egypólusú rendszer, 
ami létrejött valamikor a ’90-es évek elején, véget ért. Kialakult egy multipoláris 
világrendszer, ahol persze még mindig van egy hatalom, amely minden szempontból első, de 
már nem hegemón, és az is látszik - ezt elég sokan megírták az elmúlt években is, hogy még 
abban az esetben sem jön létre újra egy unipoláris rendszer, hogyha ez a jelenleg domináns 
hatalom valóban sokat vesztene politikai, gazdasági és katonai erejéből.Egyrészt ez a hatalom 
nem látszik olyan túl sokat veszteni az erejéből, másrészt pedig az világos, hogy nincs a 
világnak még egy olyan tényezője, amely ebben az esetben az ő helyébe tudna lépni. Tehát 
azzal kell számolni, hogy egy versengésre, rivalizálásra, érdekérvényesítésre épülő, 
heterogén, sokszínű, multipoláris rendszerben működünk, ami nem teszi a dolgokat 
egyszerűbbé, és mindez persze párosul egy óriási átrendeződéssel, ami persze mondhatjuk 
nyugodtan, hogy voltaképpen a normálishoz való visszatérésnek a jelensége. 

A másik külső tényező, és ez már az elmúlt két évre vonatkozik, és különösen az 
utolsó hónapokra, hogy nem szűnt meg a globális gazdasági válság, illetőleg a súlypontja, a 
középpontja Európára helyeződött, és az elmúlt időszakban a válságjelenségek nem 
gyengülnek, hanem erősödnek. Jóllehet ezeknek a központja valóban Európában van, de a 
válságban már a recesszió nem korlátozható Európára, úgy tűnik, hogy elég komoly 
kockázatok és veszélyek vannak az egész világgazdasági rendszer esetében. 

Persze, számunkra most a legközvetlenebb és a legnagyobb bizonytalanságot 
eredményező körülmény az eurózóna válsága, és persze, ezzel szorosan összefüggésben az 
egész Európai Unió gazdasági és egyesek szerint politikai válsága, de erre majd talán röviden 
visszatérnék. 

A másik tényező, amely a külügyi munkát igen jelentősen befolyásolta és befolyásolja 
jelenleg is, az az elmúlt két év nagyarányú hazai átalakulása. Az alaptörvény és a sarkalatos 
törvények nagyon nagy száma, az ezzel kapcsolatos külföldi reakciók, kritikák, bírálatok, az 
ezzel kapcsolatos legkülönbözőbb politikai és jogi eljárások, ezek természetesen mind 
jelentősen befolyásolják a külpolitika tevékenységét, mozgásterét. 

Ami új hangsúlyt kapott, erről beszéltünk korábban többször is, az egyik egy nagyon 
markáns térségpolitika, közép-európai politika, tágabb értelemben szomszédpolitika. Azt 
hiszem, hogy ezen a téren különböző tényezők eredményeként elég jelentős eredményeket 
értünk el, éspedig úgy, hogy közben nagyon fontos, nagyon komoly nemzetpolitikai 
célkitűzéseket sikerült megvalósítani, gondolok itt elsősorban az állampolgársági törvényünk 
módosítására, és e törvénynek az alkalmazására a legtöbb szomszédos országban, de a világ 
összes országára vonatkozik egyébként ez a tétel, nemcsak a térségre. 

A másik új hangsúly a külpolitikában az, amit úgy nevezünk, hogy globális nyitás. 
Ennek megvan a sajátos keleti dimenziója, amiről sok szó esik, de itt is szeretném még 
egyszer hangsúlyozni, hogy a globális nyitás politikája nem korlátozódik kizárólag a keleti 
irányra, hanem természetesen van egy sajátos déli vagy dél-keleti vonulata is, és 
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természetesen ide tartozik a latin-amerikai politikánk újraélesztése vagy megerősítése, 
felerősítése is. Tehát ezt mindenféleképpen egy globális, univerzális megközelítésben 
kezeljük. Természetesen mindenütt figyelembe véve az adott régiónak vagy adott földrésznek 
a sajátos politikai, gazdasági adottságait és lehetőségeit. 

Két jelentős dolog történt egyebek mellett. Az egyik a 2011 első félévére eső magyar 
uniós elnökség, erről beszéltünk elég sokat, nem mennék bele a részletekbe. Azt hiszem, hogy 
ez összességében véve sikeresen zárult, legalábbis ezt a visszajelzést kaptuk valamennyi uniós 
intézménytől, a tagállamok többségétől. Időközben persze már lezajlott egy lengyel elnökség 
is, már éppen mindjárt vége lesz a dán elnökségnek is, tehát az élet megy tovább hat 
hónaponként. De összességében véve azt hiszem, hogy ez nem volt egy könnyű időszak, 
egyrészt nem volt könnyű időszak a válság miatt, másrészt pedig egyáltalán nem volt könnyű 
időszak, mert még mindig egyfajta bejáratási időszakát éljük a lisszaboni szerződésnek vagy 
szerződéseknek. Előttünk volt ugyan a spanyol meg a belga elnökség a trión belül, de azért 
kétségtelen, hogy nekünk is elég sok intézményi típusú belső vitával kellett találkoznunk, és 
kellett azokat megoldanunk. 

A másik nagyon jelentős körülmény az – és erre az előbb utaltam -, hogy az 
állampolgársági törvényünk alkalmazása beindult a szomszédos országokban, mondhatni egy 
kivételével, és beindult természetesen a világ valamennyi országában. Ez úgy tűnik, hogy egy 
rendkívüli érzelmi hatást váltott ki a világ magyarságában, lehet, hogy nem is számítottunk 
erre. Csak egy példát mondok: nagyon sok magyar vagy magyar hátterű ember most jött arra 
rá, hogy ő voltaképpen magyar állampolgár. Tehát neki nem kell kérnie az új törvény alapján 
az állampolgárságot, neki azt kell kérnie, hogy igazolják ezt az állampolgárságot, ami mindig 
is megvolt. Nagyon sok ember erre most ébredt rá, ennek a törvénymódosításnak a 
következtében. Tehát azt lehet mondani, hogy az összmagyarság identitását, összetartozási 
érzését, kohézióját ez az új törvény nagyon lényegesen erősítette. Tehát vannak olyan nem 
várt pozitív hatások is, amelyek mindenféleképpen említést érdemelnek. 

Persze, azt is hozzá lehet tenni, hogy azért emögött egy szinte emberfeletti munka van, 
tehát én most nem megyek bele a részletekbe, de különösen a szomszédos országok 
konzulátusai nyugodtan mondhatjuk, hogy éjjel-nappal dolgoznak. Nem beszélek a kérelmek 
számáról, nem beszélek a már megadott állampolgárságok számáról, nem beszélek arról sem, 
hogy hány eskütételt bonyolítottunk le, de azt hiszem, hogy ez mindenki számára ismert, hogy 
itt egy egészen rendkívüli munkateljesítmény, ha úgy tetszik, közigazgatási teljesítmény is áll. 

A külső körülményekről még talán röviden annyit – és ez egyben akkor átvezet oda, 
hogy mondjak egy-két szót talán az európai integrációról, illetőleg ezen belül az eurózónáról 
–, hogy amióta mi kormányon vagyunk, a tagállamok nagy többségében kormányváltásra 
került sor. Persze nem minden kormányváltásra a válság miatt került sor, ezt nem akarom 
mondani, körülbelül a tagállamok felében vagy közel felében ez a helyzet, különböző 
alkotmányjogi és egyéb formákban történt ez. Tehát mutatja azt, hogy azért van egy jelentős 
turbulencia Európán belül, politikai turbulencia is, nem korlátozódik ez a pénzügyi és a 
gazdasági rendszerre.  

Azt hiszem, ebben a helyzetben, tehát egy ilyen külső helyzetben, amikor az egész 
világ hatalmas bizonytalansággal, kiszámíthatatlansággal áll szemben, amikor valóban 
alapkérdései merülnek fel az európai integráció jelenének és legfőképpen jövőjének, amikor 
láthatóan a térségben is igen fontos változások zajlanak le, talán elegendő arra utalnom, hogy 
az elmúlt rövid időszakban a három, a nemzetközi viták szempontjából legfontosabb 
szomszédos országban teljes vagy részleges kormányváltás következett vagy következik be – 
teljesen nyilvánvaló eset Szlovákia, nyilvánvaló eset Románia, és úgy tűnik, hogy Szerbiában 
is, ha egy sajátos helyzetben, esetleg egy társbérleti formában, de kétségkívül új helyzet áll 
elő –, egy ilyen helyzetben, egy ilyen globális, ilyen európai és egy ilyen térségi helyzetben 
úgy látjuk, hogy rendkívül lényeges az, hogy legyen egy világos külpolitikai stratégia és 
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gondolkodás, és e mögött legyen egy lehető legszélesebb nemzeti konszenzus. Nincs más 
megoldás.  

Tudjuk, látjuk azt, hogy a belpolitikai megosztottság nem csökken. Látjuk, hogy ez 
most sajátos történelmi, kulturális elemekkel is mélyül. Ez nem jó dolog, ez gyengíti az 
országot, bármelyik irányról is van szó, azt hiszem, kicsit újra kellene gondolni a dolgokat 
mindenkinek, és azt kellene figyelembe venni, hogy egy mélységesen megosztott ország 
nagyon nehezen tud a külső érdekérvényesítés terén föllépni, különösen akkor, amikor 
egyébként is megvannak a maga külső eredetű és részben belső eredetű nehézségei. 

Rögtön itt van az Európa-politika, hogy akkor miben vagyunk érdekeltek, mit 
szeretnénk. Én most nem akarok európai politikai előadást tartani, mert hosszúra nyúlna ez a 
bevezetés, de azért egy-két dolgot érdemes említeni. Senki nem akar európai birodalmat, de 
nem akarunk semmilyen más típusú birodalmat. És hogyha már a birodalmak között kellene 
választani - szerencsére nem kell választani, de ha kellene választani -, akkor az európai 
birodalom még mindig jobb lenne, mint mondjuk egy német vagy egy orosz birodalom vagy 
akár még egy brit birodalom is, és talán az sem volt szerencsés a magyar történelem során, 
amikor Közép-Európát egyértelműen a francia érdekszférába utalták.  

Tehát úgy érzem, hogy Európa mindenféleképpen jó dolog Magyarország számára, és 
ezen belül pedig ha valóban megindul - mert ez nem zárható ki - egy jelentős differenciációs 
és fragmentációs folyamat, ma már ez azért a lehetőségek, legalábbis az elméleti lehetőségek 
között szerepel, akkor nagyon fontos nemzeti érdekünk – éspedig nemzeti érdekünk a szó igaz 
értelmében véve –, hogy Magyarország ne sodródjon a félperifériáról a perifériára. Pont 
ellenkező a célkitűzés véleményem szerint, nekünk a centrum felé kell orientálódnunk, annak 
persze minden nehézségével és kockázatával együtt. Tehát amikor az Európai Unió jövőjéről 
folynak a viták – és ezek most már megindultak európai szinten, ez természetes dolog – a 
legkülönbözőbb szinteken, ebben részt vesznek a kormányfők, az államfők, részt vesznek a 
think tankek és mindenki más, és természetesen az európai intézmények, akkor szerintem 
nekünk ezeket az alaptételeket érdemes a fejünkben tartani.  

Hogy mi történik az eurózónával, azt nem tudom. Egyébként ez a gondok egyike, 
hogy nagyon nehéz előre látni a következő hetek vagy következő hónapok történetét. Lehet, 
hogy a következő öt-tíz évre már tudunk valamit mondani, de hogy a következő 5-6 hétre 
vagy hónapra, az nagyon nehéz. Ezért azt hiszem, itt mindenféleképpen az a cél, hogy a külső 
bizonytalanságokat a saját bizonyosságainkkal próbáljuk ellensúlyozni.  

Ami egyébként az Európai Bizottsággal fönnálló vitáinkat illeti - gondolom, a 
kérdések erre úgyis sort kerítenek -, egyetlenegy tételt érdemes talán megismételni. Ez az, 
hogy mi nagyon élesen különbséget tettünk és teszünk a jogi természetű viták és az általános 
politikai vádak között. Tehát a jogi természetű vitákat folytatjuk, ha szükséges, akár az 
Európai Bíróság előtt. Előadjuk az érveinket, sőt az esetek többségében megegyezünk, mint 
ahogy ez történt. Lesznek olyan esetek, ahol nem tudunk megegyezni, ott megy tovább az a 
rend, amit az európai integráció megteremtett 50-60 évvel ezelőtt, és ami úgy tűnik, hogy 
működik, nevezetesen a vitákat, a jogvitákat a végén az Európai Bíróság eldönti.  

De ugyanakkor az általános természetű politikai vádakat, különösen, ha ez a 
demokratikus elkötelezettségünket, a jogállamiság és az alapvető emberi jogok melletti 
elkötelezettségünket érinti vagy kétségbe vonja, akkor ezeket a leghatározottabban 
visszautasítjuk. Ez politikai vita, és ez egy más kérdés. 

A térségpolitikánkat nem tudom most egy ilyen rövid bevezetőben áttekinteni. 
Utaltam már arra, hogy egyrészt a közép-európai együttműködés jól működik a különböző 
tényezők nyomán, és ebben azért talán valami szerepe a magyar diplomáciának is volt vagy 
van, a közép-európai együttműködés új lendületet kapott, Visegrád jól érzi magát, sikeres. 
Sikeres az Európai Unión belül, sikeres a térségben, nagyon erős a kisugárzó hatása. 
Mindenki együtt akar velünk működni, érdekes módon ez most már nem csak a klasszikus 
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övezetekre vonatkozik, mondjuk a keleti partnerségre vagy Nyugat-Balkánra, az ember hallja 
a világban mindenütt, akár Délkelet-Ázsiában is, hogy ez a Visegrád egy érdekes dolog, és 
szeretnének vele kapcsolatot teremteni. Tehát van egy olyan brandje – ahogy ezt szokták 
mondani – a visegrádi együttműködésnek, ami kétségkívül a világban is egyre láthatóbb, és 
azt hiszem, ez Magyarország számára mindenképpen különleges lehetőséget jelent.  

Különleges kapcsolatokat építettünk ki Ausztriával, gondolok itt elsősorban a 
nagyköveti értekezletre. A horvát csatlakozásról beszéltünk, nyilván ott is vannak vitáink a 
gazdaságban, de egyébként azt hiszem, hogy itt azért a közös érdekek sokkal erősebbek, mint 
az adott esetben fel-fellángoló viták. Egyébként ugyanez vonatkozik arra a három 
szomszédunkra is, amelyekre az előbb utalni, hogy tudniillik új helyzettel állunk szemben. Az 
új helyzetnek kétségkívül vannak veszélyei és kockázatai, de ugyanakkor vannak kedvező 
jelek is. Gondolom, erről majd még esetleg beszélünk a kérdések kapcsán. Tehát azt hiszem, 
hogy nekünk a szomszédpolitikánk és a térségpolitikánk lényegén nem kell változtatnunk, 
nekünk továbbra is az az alapvető irányunk, hogy mi jó kapcsolatokat akarunk a 
szomszédságunkkal, különösen egy ilyen bizonytalan és veszélyekkel terhes világban. 
Ugyanakkor az érdekeinket – és itt megint vissza kell térném az értékmegközelítésekre – 
határozattan érvényesítenünk kell. Ez egyébként így történik, legyen szó állampolgársági 
törvényekről, legyen szó nyelvtörvényről, legyen szó esetleg olyan eljárásokról, amelyeket 
továbbra is erőteljesen sérelmezünk, melyek a bocsánatkérés ellenére mégis úgy tűnik, hogy 
még mindig nem értek véget. Vagy bármilyen más viszonylatban jelezzük azt, hogy nem jó 
az, hogyha egy előző kormány által meghozott kormányhatározatot felfüggesztő bírósági 
döntés ellen benyújtott fellebbezést az új kormány 24 órán belül visszavon. Ezt csak apró 
példaként mondom, ami persze korántsem apró jelentőségű kérdés, mert ezek mögött mindig 
politikai üzenetek is vannak.  

Tehát a kérdés nem egyszerű, de azt hiszem, hogy ez a külpolitika szépsége, hogy 
ilyen helyzetekben is megfelelő választ találjunk. 

Globális nyitásról most külön már nem beszélnék, csak egyetlenegy dolgot szeretnék 
hozzátenni, hogy persze, ennek a legfontosabb dimenziója a kereskedelem és a gazdaság, 
ideértve természetesen a befektetéseket is. Általában erről beszélünk, és ez így is van rendjén. 
Ugyanakkor ennek a globális nyitásnak van néhány nagyon sok más összetevője is, és ezek a 
külpolitika szempontjából mind nagyon lényeges dimenziók. 

Gondolok itt olyan területekre, amelyeket ma azért a kereskedelemtől és a gazdaságtól 
relatíve külön szoktak kezelni, ilyen például az energia, és ilyen természetesen a víz, ahol 
Magyarországnak egészen különleges adottságai, tapasztalatai és lehetőségei vannak. És aztán 
van még egy dolog, ami már nem kapcsolódik, vagy legalábbis csak távoli, közvetett módon a 
gazdasághoz, ez az oktatás és a kultúra. Csak egy példát szeretnék mondani. A brazil kormány 
hozott egy döntést, miszerint százezer brazil diákot küldenek a világ legkülönbözőbb 
felsőoktatási intézményeibe, brazil pénzen, brazil ösztöndíjjal. Most folyik annak a felmérése, 
hogy mi ebből a százezerből hányat tudunk fogadni. Nem mi fizetjük, ők fizetik. Minden iránt 
érdeklődnek, eddig érdekes módon brazil diákok Magyarországon döntően csak zenét 
tanultak, most tanulnának bármit. Nekünk kell megmondani, hogy hányat tudunk fogadni. 

Ez nem egy elszigetelt jelenség. Ezzel összefügg az is, hogy dolgozik a kormány egy 
átfogó ösztöndíjrendszeren, amit szintén globális irányba kell hogy megnyisson, feltehetően 
bizonyos célországokat külön kiemelve, ez egy további kérdés. De ez a jövő, és ez elsősorban 
biztosítaná azt, hogy a következő generációk esetében ez a fajta globális integráció, globális 
beleilleszkedés a rendszerekbe, ez a lehető legsikeresebb legyen. 

Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, betartottam 
az időkorlátot. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Különösebben nincs időkorlát. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki kíván kérdezni, véleményt nyilvánítani. Kovács alelnök úr! 

 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Mindenekelőtt én is köszönöm 
miniszter úrnak a beszámolóját. Azt hiszem, nem okozok meglepetést, ha nem pusztán 
kérdésekre szorítkozok, hanem rövid véleményt is mondok, hiszen olyan kérdésekről van szó, 
amelyek Magyarország boldogulása, rövidebb és hosszabb távú perspektívái szempontjából 
nagyon is fontosak, és meghatározhatják az ország sorsát. 

A problémát jelzi az, hogy az én tudomásom szerint nincs kormányszinten kialakított 
és elfogadott, és a parlament által jóváhagyott külpolitikai stratégia, vagy ha van, akkor nem 
tudok róla. Van egy tárcaszintű anyag, amit miniszter úr mutatott be a Külügyi Intézetben, 
ami nem állítom, hogy egy hibátlan, de egy jó vitaalap. Tehát azt hiszem, hogy ezzel érdemes 
tovább foglalkozni. De ez egy tárcaszintű anyag, ami nem helyettesíti a kormányszintű, és 
főleg nem a parlament által jóváhagyott irányvonalat. 

Ha figyelemmel kíséri az ember a magyar külpolitikát és ismeri ezt a tárcaszintű 
stratégiát, akkor a magyar külpolitika gyakorlati lépéseiben, nem állítom, hogy egyetlen 
eleme nem fordul elő, de nem ezek a meghatározó elemek. 

A külpolitika alapvető feladata - azt hiszem, ebben semmi vita nincs közöttünk -, hogy 
a külpolitika nyújtson hathatós támogatást az ország fejlődéséhez, az ország problémáinak 
megoldásához, ehhez szerezzen nemzetközi támogatást, biztosítson ehhez nemzetközi 
partnereket. 

Ez az, ami az én véleményem szerint - és a Szocialista Párt véleménye szerint - az 
Orbán-kormány hivatalba lépése óta szinte megoldhatatlan feladat. Megoldhatatlan azért, mert 
egy sor fontos külpolitikai döntés vagy a külpolitikára hatást gyakorló döntés nem a 
Külügyminisztériumban születik. Valószínűleg, nem ismerem a mechanizmust, de nem is ott 
fogalmazódik meg, legalábbis azok, amelyek a Külügyi Intézetben bemutatott stratégiában 
szereplő célok elérését szolgálnák. 

Húsz évre meghatározott cél az, amit miniszterelnök úr még az ellenzék vezetőjeként 
kötcsei beszédében megfogalmazott, ez a centrális politikai erőtér. Biztosan miniszter úr is 
találkozott azzal a dilemmával, hogy ezt Európa nyugati felében - és most nem földrajzi 
értelemben, inkább mondjuk a demokráciához való viszony kérdésében mondom ezt a 
megkülönböztetést - nem is értik, mert nem ismerik ezt a kifejezést. És ha figyelembe veszem, 
nem biztos, hogy szó szerint tudom idézni miniszterelnök úr még pártelnökként tartott 
beszédét, akkor ez egy olyan rendszer, amiben egy nagy erős kormányzópárt természetes 
módon, vita nélkül határozza meg az ország, a nemzet számára fontos prioritásokat és ezek 
érvényesítésének a módját. Valahogy így szólt ez a megfogalmazás. 

Vita nélküli demokráciát én nem tudok elképzelni. Számomra a vita a természetes 
módja a közös érdekek meghatározásának és nem a vita nélküli, egy központból történő 
döntés. Ennek a rendszernek a kiépítése, ennek a bebetonozása, a 9 évre, meg ennél is 
hosszabb időre választott tisztségviselőkkel azt hiszem, hogy teljesen természetesen mutatja, 
hogy mi ez az irány. Ez ellentétes az európai értékrenddel, a normákkal, a szabályokkal, és 
ennek eszköze a szabadságharc is. Ez a bizarr fogalom, ami azért furcsa, mert 
szabadságharcot vívni egy olyan közösség ellen, aminek mi is tagjai vagyunk, vagy mondjuk 
gyarmatosítást gyanítani egy olyan közösség részéről, amelynek mi is tagjai vagyunk, ha 
miniszterelnök úr itt lenne, biztosan örülne, hogy ilyen hasonlatot mondok, ez olyan, mint a 
futballban az öngól, ha valaki nem tudja megkülönböztetni a saját kapuját az ellenfél 
kapujától. 
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Ennek eszköze az a kettős beszéd. Mint kétszer volt külügyminiszter, elég jól meg 
tudom érteni a Külügyminisztérium előtt álló feladatok nagyságát és személy szerint a 
miniszter úr által megoldandó feladatok nagyságát. Hát nem lehet egy könnyű dolog a kettős 
beszédet megmagyarázni, hogy kedden miniszterelnök úr Barroso elnöknek azt mondja, hogy 
minden módosítást végrehajtunk az asztalon lévő kérdésekben, szerdán a Bizottság ezen 
fellelkesülve azt mondja, hogy zöld fény a tárgyalásoknak az IMF-fel és az Európai 
Bizottsággal, hiszen ne felejtsük el, hogy uniós tagként a kettővel közösen kell a tárgyalásokat 
folytatni. Ez a különbség néhány Fidesz-vezető által idézett egyiptomi meg fehérorosz meg 
egyéb példák között, ezek nem uniós tagállamok, rájuk más szabályok és más feltételek 
vonatkoznak. 

Szerdán a Bizottság, a Kollégium ülésén megszületik a támogató döntés, mindenki 
örül, a forint árfolyama aznap estére már jelentősen emelkedett, aztán péntek reggel elhangzik 
a Kossuth rádióban egy miniszterelnöki nyilatkozat, amely valahogy úgy szólt, hogy nem 
változtatunk semmit, nem módosítunk semmit, nem vonunk vissza semmit. Ha ez olyan 
vicces lenne, akkor még azon viccelődhetnénk, hogy Barroso elnök most azon gondolkodik, 
hogy akkor ő kivel tárgyalt kedden, aki mindent megígért, és úgy nézett ki, mint a magyar 
kormány feje. Lehet, hogy egy hasonmás volt, vagy ki volt, aki pénteken ennek az 
ellenkezőjét nyilatkozta a Kossuth rádióban? Lehet, hogy egy hangutánzó színész volt, aki az 
ő nevében beszélt, és ismerve öt évi együttdolgozás után Barroso elnök gondolkodásmódját, 
azt ő még mindig nem feltételezi, hogy egy kormányfő őt szándékosan félrevezette, és rajta 
keresztül félrevezette az egész Bizottságot. 

Tehát ez a kettős beszéd, amikor idehaza szabadságharcos attitűd és kokik és sallerek 
osztogatása, Brüsszelben együttműködési készség, tárgyalási készség, megegyezési készség, 
és mindezt úgy, hogy a befektetők és a nemzetközi pénzpiacok ebből semmit ne vegyenek 
észre. Ez a globális kommunikáció korában legfeljebb egy vagy két óráig megoldható, 
hosszabb távon nem. És ha figyelembe veszem, hogy az EU intézményeivel, a Bizottsággal és 
az Európai Parlamenttel, az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal, az Európai 
Központi Bankkal, az EBESZ-szel milyen viták alakultak ki, és milyen bírálatok hangzottak 
el, akkor azt hiszem, teljesen nyilvánvaló, hogy mire utalok itt konkrétan.  

És hát sokkal könnyebbnek látszó relációkban – mondjuk Oroszországgal, Kínával 
kapcsolatban is – nehéz megmagyarázni azt, hogy, ha jól emlékszem, egy nagyköveti 
értekezleten elhangzott az, hogy Oroszország és Kína is a szövetségesünk. Akkor a 
kérdésfeltevés lehetőségével élve megkérdeztem miniszterelnök urat, hogyan lehet, hogy ezek 
szövetségesek, hiszen a szövetség értékalapú. A gazdasági partnerség, ami fontos, és amire ő 
egyértelműen célzott, az érdekalapú. Az értékeket és érdekeket összekeverni a nemzetközi 
politikában súlyos hiba lehet. Talán ez az oka annak, hogy végül is azok a remények, amelyek 
az orosz és kínai kapcsolatokhoz fűződtek, egyelőre nem váltak be. Vagy lehet, hogy az orosz 
vezetés emlékszik arra, amikor miniszterelnök – még szintén ellenzéki pártvezetőként – azt 
mondta, hogy nekünk nincs dolgunk ezzel a despotikus hatalommal, és Oroszországot értette 
ez alatt. Vagy amikor mondjuk Tibet kapcsán Kínát az emberi jogok lábbal taposásával – nem 
ok nélkül – vádolták, hát hogyan lesz hirtelen szövetséges ugyanazzal a Kínával, miközben 
Kínában lényegében semmi nem változott.  

Tehát ezek azok a problémák, amelyeket nem lehet hálás feladat megmagyarázni. 
Hadd kérdezzem meg mindjárt, miniszter úr, hogy ha fölteszik azt a kérdést, amit 
miniszterelnök úr ezen a bizonyos nemzetközi konferencián mondott, hogy úgy kell 
tárgyalnunk az Európai Bizottsággal vagy az európai intézményekkel, hogy persze tudjuk, 
hogy nem fogjuk elfogadni azt, amit ők kérnek, fölsorolunk néhányat, amit már amúgy is 
megcsináltunk, csak ők nem vették észre. Hát persze, mert olyan szerencsések és ostobák, 
hogy ők nem veszik észre, hogy Magyarországon mi történik. Tehát ezt fölajánljuk, hogy ezt 
megváltoztatjuk, miközben ez már megvan, és a többit meg elutasítjuk, de mindezt úgy 



- 12 - 

csináljuk, hogy az a látszat keletkezzen, mintha mi barátkozni akarnánk. Hát durva hasonlat, 
amit mondok, tudom, de a helyzet is az, szóval nem láttam, csak olvastam hamiskártyásokról, 
de olyanról, aki azt is elárulja, hogy ő cinkelt lapokkal ült le az asztalhoz, nem hallottam és 
nem olvastam, és nem tudom, ha miniszter úrnak fölteszik ezt a kérdést, akkor mit tud erre 
mondani. Ilyenkor biztosan nem irigylem, és nem szeretnék a helyében lenni. És egyáltalán, 
ennek a kettős beszédnek a dilemmája, ami a hitelességet, a szavahihetőséget rontja. Ezzel 
hogyan tud megbirkózni a magyar külpolitika? Amelynek az a kényszerűen adódó feladata, 
hogy ezt az egészet valahogy elfogadhatóvá tegye azoknak az országoknak az irányába, 
amelyek igenis partnereink, és amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy mindazokat a célokat, 
amelyek az ország fejlődését, az itt élő emberek helyzetének a jobbítását szolgálják, hogy 
ezeket elérjük.  

Hát ez tulajdonképpen az én alapvető dilemmám a magyar külpolitikával, és 
zárójelben teszem hozzá, ezt már sokszor megvitattuk: biztosan nem használt az, hogy igen 
nagy számban küldtek el a külügyből olyan embereket, akik az önök korábbi kormányzása 
alatt is, de még az Antall-kormány alatt is és azóta is magas szakmai színvonalon szolgálták a 
magyar nemzeti érdekeket. Olyan magas színvonalon, hogy van köztük olyan volt nagykövet, 
volt helyettes államtitkár, akit, ha jól tudom, referensnek fokoztak le – ki tudja, miért –, azóta 
a NATO főtitkárhelyettese. A külügyben nem volt jó többre, a NATO főtitkárhelyettesének 
megfelel, szerintem is megfelel. Tehát ez külön nehezíti a képet, bár kétségtelen, hogy egy 
jórészt lecserélt apparátussal talán ezt a szerintem feloldhatatlan ellentmondást, legalábbis a 
felszínen meg lehet oldani.  

Ha miniszter úr esetleg azt válaszolná, hogy amikor mi kerültünk kormányra, akkor 
ugyanennyi embert tettünk utcára, akkor erre azt mondanám, hogy igen, Párizs, Helsinki, 
London, Athén és más fővárosok utcáira, mert akik a külügy központi apparátusából távoztak, 
azok többnyire nagyköveti beosztást kaptak, akik hazahívásra kerültek, azok meg itthon 
kaptak vezető beosztást. Nem utcára kerültek, nem kényszernyugdíjba vagy megalázó 
beosztásba kerültek.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagy Gábor alelnök úr, utána Harangozó képviselő úr.  
 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter Úr! 

Köszönjük szépen a tájékoztatást, én is azt hiszem, hogy ezek a bizottsági beszámolók, 
meghallgatások mindig nagyon érdekes lehetőséget is adnak arra, hogy első kézből halljunk 
valamit a magyar diplomácia, a magyar külügyek alakulásáról, irányításáról, illetve hogy 
tényleg feltehessünk olyan kérdéseket, amelyekre máskor nemigen jut idő vagy lehetőség. 

Nekem nagyon tetszik, és fontosnak is tartom, amit miniszter úr a bevezető elején már 
hangsúlyozott, hogy Magyarországnak az össznemzeti érdekeket kell képviselnie, amikor a 
nemzetközi diplomáciai kapcsolatokban gondolkodik. Elhangzott az is, hogy micsoda konzuli 
és közigazgatási teljesítmény az állampolgárságok nagy száma, illetve az eskütételek. Két-
három konkrét kérdést szeretnék feltenni, és ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy 
mennyire készült fel akár a konzuli szolgálat a lehetőségeken belül, akár a magyar 
közigazgatás arra a változásra, amit a választási törvény, a választási reform fog jelenteni. 
Nevezetesen a kettős állampolgárságból és a külföldön élő magyarok szavazati jogával 
kapcsolatos változásokból milyen módon lehet majd előre felkészülni 2014-re? Terveznek-e 
valami olyan módosítást a korábbi hagyományos, az egy központban leadható szavazásokhoz 
képest, ami megkönnyíti azt, hogy a magyar állampolgárok éljenek választójogukkal?  

A másik kérdés, amire miniszter úr utalt a bevezetőben, az lenne, hogy melyek azok a 
pozitív elemek vagy pozitív remények, amelyek a szomszéd országokban történt politikai 
változások kapcsán esetleg láthatók. Illetve, ha most megkérdezhetem így első kézből, hogy 
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akár Lajčák külügyminiszter úrral vagy a miniszterelnöki találkozó során Orbán Viktor és 
Fico miniszterelnök úr között történt megbeszélések során milyen hozzáállás, milyen 
problémafelvetés volt érzékelhető. Tehát én örülök annak, hogy általában a jószomszédi 
kapcsolatokra törekszünk, de mi egyelőre nem nagyon látjuk a partnerek jóindulatát ebben a 
kérdésben. Kíváncsi vagyok, hogy miniszter úr ezt miként látja.  

A harmadik pedig, amit csak nagyon röviden szeretnék mondani, mert nem a mi 
dolgunk most, hogy itt politikai ütközeteket vagy vitákat lefolytassunk a bizottságon belül, 
amikor a lehetőség az, hogy a Külügyminisztérium vezetésétől kérdezzek, de nem tudom 
megállni, hogy egy mondattal ne reagáljak arra, amit Kovács alelnök úr mondott. Nekem a 
kettős beszédnek egy másik példázata jutott eszembe, az a fajta kettős beszéd, ami az 
ellenzékről és a kormánypártról szóló kettős beszéd vagy a pozícióváltás kettős beszéde. 
Mindazok a problémák, amelyeket alelnök úr most itt említett, egészen másképp látszottak 
akkor, amikor az MSZP volt hatalmon, és nyilvánvalóan tele volt olyan csúsztatásokkal, 
hamis állításokkal, amelyekkel kapcsolatban azt gondolom, miniszter úr már előre megadta a 
választ. Az alaptalan politikai vádaskodásokat teljesen külön kezeljük, mint a jogi természetű 
vitákat, kár ezeket összemosni. Csak ennyit szerettem volna erről mondani.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További hozzászólás van-e? (Jelzésre.) Harangozó 

képviselő úr, majd Csóti képviselő úr.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Először szeretném én is 

megköszönni miniszter úr beszámolóját, valamint szeretném megköszönni miniszter úrnak 
azokat az erőfeszítéseit, amiket az alapvető emberi jogok kérdésében, illetve jogvédelmi 
kérdésekben tett akár január óta.  

Miniszter úr, mint egészséges jogérzékkel rendelkező miniszter, talán ebben a 
kormányban az egyedüli, aki érti azt, hogy miért nem lehet Európa közepén lebontani a 
demokráciát, hogy milyen súlyos külpolitikai és gazdasági következményekkel jár, ha az 
alapvető jogállami normák nem teljesülnek, itt alapvetően elsősorban az igazságszolgáltatás 
függetlenségére gondolok, a nagy tömegekhez eljutó közmédia egy párt alá rendelésére, 
illetve hogy a választójogi törvény képes-e a választópolgárok akaratát tükrözni, azt hiszem, 
ezek olyan alapvető kérdések valóban, amelyek meghatározzák, hogy egy országban még 
európai polgári értelemben vett demokrácia van-e vagy nincs. 

Gondolom, miniszter úr is látva azt, hogy ezen a területen nagyon aggályos a helyzet, 
nagyon súlyos problémák vannak, januárban személyesen fordult a Velencei Bizottsághoz, és 
kérte ki a Velencei Bizottság jogi véleményét az igazságszolgáltatási törvényről, az 
egyházügyi törvényről, a választási törvényről, valamint kérte az Európa Tanács szakértői 
támogatását a médiatörvény átdolgozásához. 

Miniszter úrnak igaza volt, valóban nagy a baj, és valahogy ki kellett ugrasztani a 
nyulat a bokorból. Azt hiszem, hogy a Velencei Bizottság véleménye ezt a célt el is érte, 
hiszen az igazságszolgáltatás terén egyértelmű a helyzet. A Velencei Bizottság példátlanul 
kritikus hangvételű jelentésben kimondta, hogy a reform sérti az igazságszolgáltatás 
függetlenségét, és a tisztességes eljáráshoz való jogot, és ameddig a kormány nem teljesíti 
legalább a Markert-féle „non paper”-ben jelzett öt pontot, illetve a Velencei Bizottság egy új 
jelentésben nem jut más konklúzióra, addig azt hiszem, tényként kell kezelnünk, hogy 
Magyarországon nem lehet független igazságszolgáltatásról beszélni. 

A médiatörvény esetében miniszter úrnak a januári ígérete nem teljesült, hiszen a 
kormány nem vonta be a törvény módosításába az Európa Tanácsot. Kiszivárgott egy előzetes 
jelentés, ami szintén példátlanul kritikus pontokon fogalmazott meg súlyos kritikákat, 
egyrészt a törvénnyel szemben, másrészt azt javasolta, hogy leginkább egy új médiatörvényt 
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kellene készíteni. Ezeket az új módosítás nem vette figyelembe, tehát ez a kérdés sem 
megoldott. 

A választási törvényt jelenleg vizsgálja a Velencei Bizottság, annyit lehet azért a 
kollégáktól már hallani, hogy maga az eljárás, hogy nem vontak be senkit, illetve hogy eléggé 
önkényesen határozták meg a választási körzetek határát, ez majd minden bizonnyal kritika 
tárgyát fogja ismételten képezni. 

Szóval a kérdésem az lenne, hogy valóban a nyulat sikerült-e kiugratni a bokorból, 
kiderült, hogy Magyarországon ezek a legalapvetőbb jogi kérdések, jogállami kérdések 
sérülnek, nem biztosítottak. Miniszter úrnak mik a tervei, hogy ha már a nyúl kiugrott a 
bokorból, akkor hogyan lehet, milyen lépéseket terveznek esetleg annak érdekében, hogy 
helyre lehessen állítani ezeket az alapvető jogállami kérdéseket? Hogy Magyarország 
elkerülhesse, hogy októberben meginduljon az európai tanácsi monitoring eljárás az országgal 
szemben, aminek azt hiszem, nemcsak súlyos külpolitikai következményei lehetnek, hanem 
nagyon súlyos gazdasági következményei is lehetnek, mint ahogy eddig is láttuk, hogy 
ezeknek az ügyeknek súlyos gazdasági következményei vannak. 

Azt gondolom, hogy miniszter úr a bevezetőjében azt mondta, hogy el kell különíteni 
egymástól a jogi és a politikai jellegű kritikákat. Gondolom, hogy az ön által kezdeményezett 
velencei bizottsági vélemények nem a politikai jellegű kritikák sorába sorolandók, tehát még 
egyszer kérdezem, miniszter úr, egyrészt köszönöm szépen az eddig tett erőfeszítéseit, de van-
e ötlet, hogy hogyan lehet megoldani a helyzetet, mert az még hiányzik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Elnökként nem akartam különösebb politikai vitára terelni az itteni 

beszélgetésünket, meg a tájékoztatást, de nem hagyhatom szó nélkül. A választójogi 
törvénnyel kapcsolatban több olyan felvetése volt Harangozó képviselő úrnak, az, hogy önök 
nem vettek részt a törvényjavaslatok előzetes egyeztetésein, illetve a különböző 
vitafórumokon, illetve azokon a fórumokon, ahol az egyeztetést le lehetett volna folytatni. 
Úgy gondolom, hogy ez az önök felelőssége, nem a kormányzat és a kormánypártok 
felelőssége. Tehát ebbe az irányba eltolni az ügyeket, azért szerintem több mint túlzás. 

Másrészt pedig úgy gondolom, hogy azokban a kérdésekben, amikor demokrácia-
kérdésekről beszélünk, én azért visszaemlékezve 2006 eseményeire, október 23-át követően, 
szerintem van annak némi bája és van némi cinizmus abban, amit képviselő úr elmond, hogy 
milyen demokrácia-deficit… (Harangozó Gábor: Ezek szerint le lehet bontani a jogállamot! 
– Csenger-Zalán Zsolt: Lövettetek!)… nem jogállam-lebontás, és úgy gondolom, hogy azokat 
a kérdéseket, amelyeket felvetett, ebben a bizottságban szerintem senki nem kérdőjelezte meg 
eddig, azt, hogy demokrácia és demokratikus folyamatok zajlanak Magyarországon. Az tény 
és való, hogy vannak viták, ami a demokráciának a lényege. És ha nem lenne demokrácia egy 
országban, akkor ön például most nem vitatkozhatna ilyen kérdésekben, vagy adott esetben 
nem szólalhatna meg ellenzéki hangon, ha ez így működne, ahogy ön próbálja beállítani. 

Tehát úgy gondolom, hogy azért ildomos lenne egy kicsit ebből a kérdéskörből azért 
visszavenni, mert azok az emberek, akikkel 2006. október 23-a után, szemkilövetett, sérült 
emberekkel beszél (Harangozó Gábor közbeszól.), ne haragudjon, de ön beszél olyan 
dolgokról, amelyekben persze, vannak viták és zajlanak viták, csak egyértelműen állításokat 
megfogalmazni úgy gondolom, hogy túlzás. De ezt most mint fideszes országgyűlési 
képviselő mondom el önnek, ezen kívül van véleményem más hozzászólásokkal kapcsolatban 
is, de ezt majd a későbbiekben elmondom. 

Engedje meg, hogy csak azért, mert olyan kérdéseket vetett fel, ami véleményem 
szerint részben csúsztatás, másrészt pedig természetes dolog, hogy (Harangozó Gábor: 
Idéztem a jelentésből.) vannak vitatott kérdések, amelyeket meg kell vitatni és pont erről 
beszélt miniszter úr, mind a politikai, mind a jogi kérdésekben a vitákat le kell folytatni. 

További kérdések? Csóti képviselő úr, őt követően Németh képviselő úr. 
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CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Minisztériumi Magas Rangú Tisztviselők, Személyiségek! Köszönöm szépen. Lehet, hogy 
nem volt pontos ez a meghatározás, nem akartam felsorolni valamennyiüket. 

Mindenekelőtt én is megköszönöm a miniszter úr felvezető beszámolóját, ismertetőjét, 
és szeretném elismerésemet kifejezni az egész minisztérium erőfeszítései iránt, különösen 
amit az elmúlt egy-másfél évben tettek. Hihetetlenül nehéz feladat ilyen külső és belső 
körülmények között, amikor a globális válság, pénzügyi, gazdasági válság, a belső magyar 
válság és a magyar ellenzék néhány prominensének külföldön is kifejtett nyílt és burkolt 
támadásait kivédeni. Úgyhogy ez tényleg hihetetlenül nehéz, és ilyen körülmények között is 
úgy gondolom, hogy a Külügyminisztérium több sikert, mint sikertelenséget tudott 
elkönyvelni az elmúlt két esztendőben. Ehhez szeretnék gratulálni! 

Három kérdésem lenne. Az első Kínával kapcsolatos. Világos mindenki előtt a magyar 
kormány nyitása kelet felé, ismeretes a kezdő lépések, az indító lépések sorozata. Egy kicsit 
többet szeretnék tudni arról, hogy Kínában milyen esélyeink vannak gazdasági, pénzügyi 
vonatkozásban. Kína meghatározó tényezője, megkerülhetetlen tényezője a világgazdaságnak, 
elsősorban az érdekelne, hogy a magyar áruk elhelyezése Kínában mennyire tud bővülni a 
következő időszakban, és milyen kínai befektetőkre számíthatunk a közeljövőben? 

A másik kérdésem Horvátországgal kapcsolatos. A horvátországi választások előtt úgy 
gondoltuk, hogy a választási kampány része a MOL-INA-val kapcsolatos kérdéskör, ami 
különösen a horvát sajtóban, de részben a politikusok részéről is állandóan napirenden volt. 
Most legutóbb, nem kis meglepetéssel olvastam Davor Stern-nek, a felügyelőbizottság 
elnökének a nyilatkozatát, korábban 12 évvel ezelőtt az elnöke volt az INA-nak, tehát az a 
támadás, ami a MOL ellen irányult és most is tart, ez mennyire befolyásolja, mennyire terheli 
a kétoldalú kapcsolatokat, és milyen kimenetele várható? 

A harmadik kérdésemet könnyebben tenném föl zárt ülésen úgyhogy diplomatikus 
választ is nagyon szívesen elfogadok Ukrajnával kapcsolatosan. Nagyon nehéz eldönteni, 
hogy ki jobb Magyarország számára és az ott élő magyar nemzeti közösség számára, 
Janukovics vagy a Timosenko által fémjelzett vonal. Egyik inkább keleti elkötelezettségű, 
oroszbarát politika, a másik pedig nyugati irányultságú, de a magyar nemzeti közösség 
szempontjából a Janukovics-féle nyelvtörvény, illetve nyelvhasználat kérdése pozitív dolog 
számunkra, ugyanakkor nem sikerült elérni – egyébként érthető, hogy milyen okokból, csak 
számunkra nem elfogadható –, hogy a választási körzetet nem lehetett Kárpátalján úgy 
kialakítani, hogy magyar képviselő részt vehessen a kijevi parlamenti munkában. Milyen 
lépések vagy milyen fejlemények várhatók, mi a fő irány Ukrajna felé ezekben a 
kérdésekben?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Németh képviselő úr! 
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is köszönöm szépen a 

beszámolót. Pár felvetésem és kérdésem nekem is lenne. 
Az első, és örülök, hogy szocialista képviselőtársam után kaptam szót, mert ezekbe a 

politikai vitákba nem mennék bele, és mivel a külügyi bizottság ülésén vagyunk, csak egy kis 
megjegyzést fűznék hozzá. Júliusban lesz az EBESZ következő parlamenti közgyűlése, ahova 
egy lengyel képviselőtársunk beterjesztett egy indítványt, hogy azt szeretné, ha az EBESZ 
elítélné Lengyelországot. Számomra – nem lengyelként – nagyon visszás, hogy egy lengyel 
képviselő szeretné, hogy saját országát elítéljék. Gondolom, mindenki érzi a párhuzamot, ezt 
le is zárnám. (Derültség a kormánypárti oldalon.)  
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Mi nem rejtettük véka alá sosem, hogy mi a magyar függetlenségbe és a magyar 
belpolitikába való beavatkozásként tekintünk különböző európai uniós, európai bizottsági 
eljárásokra, ebbéli véleményünket már többször kifejtettünk, itt jobb, karakánabb kiállást 
vártunk volna. Aminek viszont örülünk, és miniszter úr is már tett rá célzást, az a keletre 
nyitás, hogy megnyitjuk a keleti kapukat, és részben Csóti György képviselőtársam már 
rákérdezett arra, amire én is szerettem volna rákérdezni, ez a kínai kérdés, hogy ott milyen 
lehetőségeket lát miniszter úr, illetve milyen döntések születtek eddig. Zárójelben jegyezném 
meg azért, hogy nem terhelik-e valóban ezeket a kapcsolatfelvételeket vagy ezeket a 
tárgyalássorozatokat Orbán Viktor miniszterelnök úrnak még a kampány előtt, 2008-2009-es 
kijelentései.  

A másik kérdésem pedig arra vonatkoznak, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 
március 22-én hozott egy olyan határozatot, hogy a palesztinok helyzetét vizsgálná az Izrael 
által megszállt területeken, és itt a 47-ből tíz ország tartózkodott, köztük Magyarország is, 
további 36 igennel szavazott, egy nemmel, hogy itt a magyar fél miért tartózkodott. Erre 
szeretnék választ kapni.  

A másik pedig: miniszter úr már felvetette, hogy biztosan elő fog jönni a kérdések 
sorában, hát a kikerülhetetlen Nyírő-ügyről van szó. Itt milyen intézkedéseket tervez a magyar 
fél? Most már tegnap azt olvashattuk a médiában, hogy a román Szenátus és a román 
Parlament elnöke levélben kérte az Országgyűlés elnökét, hogy ne látogasson el Erdélybe. 
Attól függetlenül, hogy vannak belpolitikai viták, azért mégiscsak furcsának tartom, hogy egy 
másik ország meggátolja talán azt, hogy a mi Magyar Országgyűlésünk elnöke magyarokat, 
magyar nemzettestvéreinket látogasson meg Székelyföldön. Nem tudom, ez már azért talán 
elég lesz arra, hogy mi is behívassuk a román nagykövetet. 

A másik, már kisebb jelentőségű  kérdés, amit tegnap is felvetettem plenáris ülésen, az 
eszéki főkonzulátus. Megígérte Németh Zsolt államtitkár úr hogy megnyitják újra az eszéki 
konzulátust, amit a szocialisták 2006-ban bezárattak. Történt-e már bármilyen lépés ennek 
újranyitása érdekében? 

Még azt szeretném elmondani, hogy kérem, miniszter úr, bocsássa meg, ha nekem el 
kell mennem esetleg a válasza közben, de felszólalási kötelességeim vannak a plenáris ülésen, 
és ha kapok egy sms-t, el kell mennem, kérem, bocsássa meg, nem tiszteletlenségből megyek 
el.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Gruber képviselő úr jelentkezett.  
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen, és örülök, hogy a kezdeti, 

Harangozó képviselőtársam már-már Cohn-Bendit Daniel magasságába törő hozzászólása 
kicsit szakmai irányba fog elmenni. 

A kérdésem: miniszter úr nagyon sokszor és nagyon nyomatékkal jelezte hazánk 
energiapolitikáját, energiastratégiáját, és ennek a külpolitikai kapcsolatait. Elhangzott már itt 
az INA belső feszültsége, és nyilvánvalóan Stern úr, felügyelőbizottsági tag valószínűleg nem 
a saját véleményét, hanem inkább a kisebbségi szavazattal bíró horvát érdekeket hangoztatta, 
ugyanakkor az LNG-terminálok kérdése tényleg a visegrádi négyek projektjének egy igazán 
szép projektje is lehetne. Úgy tudom, hogy mégis kedvező változások és kedvezőbb 
hozzáállás van. Jelent-e valamiféle feszültséget a Déli Áramlat körében a nyomvonalváltozás, 
illetve az abban lévő lehetőség, illetőleg a Nabucco elbizonytalanodó megépítése? Illetőleg a 
horvát szélerőműprogramba való magyar bekapcsolódásnál tudunk-e esetleg valami erősítést 
ebben a projektben kapni? Hiszen tudjuk jól, hogy a 2010-11 második féléve között a 
27 uniós tagországban a lakossági gázárak 12,6 százalékkal, az áram pedig csak mindössze 
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6,3 százalékkal nőtt, tehát ezek a gázprojektek valószínűleg sokkal hangsúlyosabban 
jelentkeznek.  

Még egy kérdés: nem csak energiabiztonság, energiapolitika kérdésében lehetnek 
jelentős külpolitikai lehetőségek, hanem a közlekedési rendszerekben is. Tudjuk jól, hogy a 
légi közlekedés jelenleg meglehetősen foghíjasan működik, de ha jól emlékszem, két év 
múlva lesz az európai vasúti közlekedés jelentős liberalizációja, és itt a Bundesbahn 
térnyerése ugyanúgy sértheti nem csak Magyarország, hanem Ausztria, illetve a V4-ek 
esetében az egész térség érdekeit. Lehetséges-e külpolitikai eszközökkel – vagy azzal 
ráerősítve – a nagy közlekedési rendszerekben a regionális vállalkozások, regionális 
szemléletmód megerősítése a közeljövőben, hiszen azt hiszem, ez a gazdaságpolitikánk 
elsőrendű érdeke lenne?  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szabó képviselő úr!  
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter 

Úr! Államtitkár Urak! Először azt szeretném megjegyezni kormánypárti képviselő 
kollégáimnak – elnök urat is beleértve –, hogy nem kellene ezt az álságos megjegyzést és 
érvelést felhozni, hogy itt most nem illik politikai vitát folytatni. Szeretném a figyelmüket 
felhívni, hogy a külügyi bizottság, amióta létezik, azóta – miniszteri és államtitkári 
beszámolóknál különösen – ezt tette, ön is, elnök úr egyébként, amikor ellenzéki volt, és azok 
is, akik régebben itt vannak. Akik pedig nincsenek, azoknak a figyelmébe ajánlom, hogy az 
archívumból olvassák el a jegyzőkönyveket, különösen Németh Zsolt elnök úr, alelnök úr – 
éppen milyen funkciót töltött be a külügyi bizottságban –, de ezt elismerőleg is mondom, mert 
azt gondolom, nincs ebben semmi különös, sőt akkor lenne rossz, ha ez nem így lenne, mert 
azt gondolnám, hogy akkor már tényleg baj lenne a demokráciával. Elnök úrnak azt is 
szeretném mondani, hogy de igenis, mi, ellenzéki képviselők, magam is többször tettem már 
megjegyzést, és mondtam véleményt a demokratikus deficitről, és az antidemokratikus 
folyamatokról az elmúlt két évben, mint ahogy ezt ma is fogom tenni.  

Szeretném megköszönni miniszter úrnak a beszámolót, és azt gondolom, hogy 
egyébként azok a globális dilemmák, amelyekről szólt mind európai, mind tágabb értelemben 
vagy térségi értelemben is, azok nagyon fontosak, és azt hiszem, megéri, hogy arról közösen 
is gondolkozzunk, ha erre lehetőség van. Miközben osztom Kovács László alelnök úr 
kritikáját a Külügyminisztérium személyzeti politikájáról, ugyanakkor szeretném 
elismerésemet is kifejezni a Külügyminisztérium dolgozóinak, diplomatáinak mindazokért az 
értékes tevékenységükért, amelyet európai ügyekben – térségi, nyugat-balkáni integráció, és 
nem sorolom végig – tettek az elmúlt időszakban vagy akár az elmúlt két évben is.  

Tulajdonképpen, amikor készültem és megnéztem a legutóbbi találkozónkról szóló 
feljegyzéseimet, arra jutottam, hogy tulajdonképpen túl sokat nem kellene változtatnom, 
elmondhatnám azt is, amit egy fél éve vagy háromnegyed éve elmondtam. 

Miniszter úr utalt a nemzeti konszenzusra való törekvésre, és azt gondolom, hogy ez 
egy fontos gondolat. Valóban nagyon jó lenne, ha szélesebb értelemben véve a külpolitikában 
tudnánk nemzeti konszenzusra törekedni, és mondjuk nemcsak az a nagyon-nagyon kevés 
pont maradna meg, mint mondjuk éppen tegnap is tárgyaltunk az afganisztáni missziónk 
meghosszabbításának a kérdéséről, vagy van még néhány ilyen kérdés. Azt tudom erre 
mondani miniszter úr, hogy így kellene kormányozni. Tehát tessék odahatni a kormányban a 
miniszterelnök úrnál, két éve kormányoz a Fidesz, hogy így kell kormányozni. Ha így 
kormányoznak, és nyitottak arra, hogy konszenzusra törekedjünk és beszéljünk erről, akkor 
azt gondolom, hogy a Magyar Szocialista Párt nem lesz ennek akadálya. Két éve viszont 
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egyáltalán nem ebbe az irányba megyünk, sőt azt gondolom, hogy az ellenkező irányba 
kifejezetten. 

Amit itt alelnök úr Harangozó Gábor kollégám, képviselő úr megszólalására mondott, 
tényeket idézett. Lehet vitatkozni a 2006-os eseményekről, a Velencei Bizottság azonban 
meghozott törvényekről mondott véleményt, amit a külügyminiszter úr is kért, vagyis a 
kormány is kért nyilván, miniszter úr nem saját személyében kérte ezt a Velencei Bizottságtól, 
ezek meghozott törvények. Ezek nem események, amelyeket így meg úgy értelmeznek, ezeket 
a parlament az önök kétharmadával elfogadta. 

Ezekről mondott véleményt a Velencei Bizottság, tehát illik ezt úgy venni, és nem 
összekeverni a szezont a fazonnal. 

Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy konszenzusról beszéljünk, az nagyon fontos lenne, 
hogy erről a bizonyos demokráciadeficitről beszéljünk, erről egyeztessünk, egyeztessenek az 
ellenzékkel. Nem úgy, ahogy eddig, mert az nem érdemi egyeztetés volt. 

Hogy csak két dolgot mondjak most aktuálisan. Éppen tegnap szavazta meg a többség 
a parlamentben, hogy az átmeneti törvények alkotmányos erejűek legyenek, az alaptörvény 
részévé váljanak. Nyilvánvalóan így az Alkotmánybíróság nem vitathatja őket, és a bírók 
függetlenségétől kezdve sok minden olyan van benne, amivel egyébként foglalkozna az 
Alkotmánybíróság, nota bene a Velencei Bizottság is foglalkozik vele, meg mások is. De 
hogyan tartsa hitelesnek a konszenzusra törekvést egy ellenzéki párt, amikor ebben az 
átmeneti törvényben éppen bűnöző szervezetként van aposztrofálva? Mondja, miniszter úr, ön 
el tudja képzelni, ha ez fordítva lenne? Ön itt ülne most képviselőként, a Fidesz 
képviselőjeként, és éppen az a többség a Fideszt bűnöző szervezetként beemelné az 
alkotmányba, és akkor egyébként azt mondanák, hogy üljünk le, beszéljünk erről, 
egyeztessünk, teremtsünk konszenzust. 

Hát persze, vagy minden egyeztetés nélkül, a miniszterelnök úr bejelenti, hogy esetleg 
a következő két évre felfüggesztik a pártok anyagi támogatást, mert ezt kívánja meg a helyzet. 
Erről most tárgyal a Fidesz-elnökség, hogy tárgyal, nem tárgyal, nem tudjuk, most megnézte, 
és majd biztosan el fognak valamit fogadni. 

Kérdezem én önöket, hogy így lehet? Ez egy hiteles hozzáállás? Lehet így arról akár 
külpolitikai kérdésben is, vagy a választójogi eljárási törvényről, hogy most előzetes 
regisztráció, levélben szavazás? De ezt csak azért mondtam el, mert ezek nagymértékben 
összefüggenek, mint tudjuk, a belpolitika összefügg a külpolitikával, és így nehéz komolyan 
venni, és nehéz azt is elfogadni, hogy nem szabad külső fórumokon, nem szabad az Európa 
Tanácsban vagy az Európai Parlamentben vagy az EBESZ-ben vagy máshol szóvá tenni, mert 
ez akár már nemzetárulásnak is felfogható. Ezt nem miniszter úr mondta, legalábbis miniszter 
úrtól ezt nem hallottam.  

Ami az általános tendenciákat illeti, és most már egy kicsit a külpolitikára térve: azért 
mondtam, hogy túl sokat nem kellene változtatnom, mert amiről az elmúlt két évben többször 
beszéltem, legalábbis amikor a miniszter úr itt volt, megfogalmaztam, hogy azt a folyamatot 
látjuk, ami a magyar külpolitika elszigetelődését, Magyarország elszigetelődését jelenti a 
nemzetközi térben, befolyásának csökkenését, eljelentéktelenedését, és ez a tendencia tartóssá 
vált. Ez most már egy állapot. 

Ebben vagyunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz helyzet, egyébként 
mindenkinek nagyon rossz, az egész országnak. 

Sajnos, ez a nemzetpolitikára is igaz, rengeteg szimbolikus lépés történt, ezek között 
olyan is, amelyeket a Szocialista Párt is megszavazott, egyetértett a parlamentben vagy akár a 
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumában vagy éppenséggel a Magyar Állandó 
Értekezleten.  

Egészében azonban azt kell mondanom, hogy a kormány nemzetpolitikája egypárti 
jellegű, mint egyébként a belpolitikája általában, és egy olyan célt fogalmaz meg, ami kivetíti 
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a belpolitikáját, egy múltba forduló, rengeteg szimbólummal operáló, sok esetben itt is a 
Horthy-korszakot visszahozó, beavatkoznak a nemzeti közösségek életébe, megosztják a 
nemzeti közösségeket. Ha nagyon egyszerűen akarnám fogalmazni, akkor mindegyik határon 
túli nemzeti közösségben egy kormánypárthoz, a Fideszhez hű politikai elit kialakításán 
fáradoznak, és ennek rendelik alá egyébként a politikájukat. 

Sajnos, úgy tűnik, hogy a kétoldalú kapcsolatainkban is ez a dolog egyre erőteljesebbé 
válik. Mintha figyelmen kívül hagynák annak a fontosságát, ami mondjuk a szlovák-magyar 
vagy magyar-szlovák, magyar-román vagy magyar-ukrán vagy más kétoldalú kapcsolatokat 
illeti. E tekintetben minimum azt meg kell állapítanom, hogy összehangolatlan a külpolitika. 
Mintha a Külügyminisztériumnak vagy nincs erre befolyása, vagy nem tud mit tenni, részben 
a miniszterelnök úr, de említhetném a Házelnök úr ténykedését. Úgy látom, hogy legalábbis a 
kétoldalú román-magyar politika porcelánboltjába beszabadult az elefánt, miniszter úr, és 
törnek a porcelánok. Ez elég nagy baj, mert ez elég drága lesz, azt gondolom, 
mindannyiunknak. 

Ha az előfordul, nyilván nem vitatja miniszter úr, az már a diplomáciának azért egy 
minősített esete, ha a miniszterelnök Bukarestben van, akkor valahogy nem sikerül összehozni 
a kétoldalú találkozót. Azt halljuk, hogy tulajdonképpen egyik fél sem akarta. Ez így rendjén 
is van nyilvánvalóan, mindenki külön fogalmazta meg az álláspontját. A román 
miniszterelnök nem akarta a kétoldalú találkozón feltenni a kérdését, inkább azt mondta, hogy 
nem most akarja ezt megbeszélni, a magyar miniszterelnök pedig nem akart úgy válaszolni. 
De azért ez nem marad nyomtalanul, és nem fog nyomtalanul maradni az sem, ha ezt a 
politikát folytatja, márpedig most úgy látjuk, és az látszik, hogy folytatja a magyar parlament 
elnöke. 

Tulajdonképpen miniszter úr azt mondta, hogy a térségpolitikában, a visegrádi 
négyekben, igen, én is azt gondolom, hogy a visegrádi négyek jól vannak, de azt meg kell 
állapítanom, hogy a magyar aktivitás, a magyar befolyás csökkenése mellett. Miniszter úr, az 
elmúlt két évben, leszámítva talán valamennyire az európai elnökségünket, az Európai Unió 
vezetői hivatalos látogatáson nem jártak Magyarországon. A magyar miniszterelnököt se 
hívják. Ez példátlan! 

Hogy a német-magyar, magyar-német barátsági szerződés 20. évfordulóján a berlini 
ünnepi megemlékezésen a magyar nagykövetségen a német külügyminisztériumot képviselő 
államtitkár, miközben elismeri a kétoldalú kapcsolatok sikereit, emellett arról beszél, hogy 
milyen kritikai pontjai vannak és milyen nyílt viták vannak a két ország között, azt gondolom, 
hogy ez is példátlan. Nem lehet ezt máshol megbeszélni? Ezek szerint talán nem lehet. 

Mint ahogy azt gondolom, hogy a keleti politika, ez a keleti szél vizet áraszt politika is 
gyakorlatilag válságban van, miniszter úr. Látványos, nagyon szép események vannak, 
nagyon helyesek egyébként, például a kínai magas szintű látogatások, a miniszterelnök úr 
várható látogatása, de valójában, ténylegesen, érdemben az elmúlt két évben nem történt 
semmi.  

Azt csak most a végére hagytam, hogy tulajdonképpen azt el kell dönteni, hogy most 
az Unióban vagyunk vagy azon kívül. Ugyanis nemcsak kettős beszédről van szó, hanem 
kettős politikáról. Tehát el kell döntenie a kormánynak, el kell döntenie a miniszterelnöknek a 
kancellári külpolitika jegyében, hogy meghatározza, hogy igen, az Unión belül vagyunk, ez az 
alappillére továbbra is a magyar külpolitikának, a nemzeti érdekeink képviseletének, és akkor 
ebből indulunk ki. 

És nem kibeszélünk, kilépünk a Nabuccóból, kritizáljuk, válságban levőnek, 
dekadensnek nevezzük Európát, rossz irányba haladónak és nem tudom, micsodának. Ez 
hitelességi problémát vet fel egyébként nem csak az Európai Unióban, ez hitelességi probléma 
Moszkvában meg Washingtonban meg Pekingben is. Nyilvánvaló, hogy a keleti politikában – 
akár Moszkvában, akár Pekingben, akár Azerbajdzsánban vagy Kazahsztánban – a magyar 
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érték az lehet, hogy mi erős befolyással rendelkezünk az Európai Unióban. Hát ők ezt tekintik 
nyilvánvalóan elsősorban a saját szempontjukból is fontosnak, és nyilván persze a kétoldalú 
kapcsolatokat is annak tekintik. Ezért hát azt tudom csak megfogalmazni, hogy rossz irányba 
haladtunk és haladunk, és rossz irányban is van az ország, az Európai Unióban 
elszigetelődtünk, a szomszédságban egyre több irányban hűvös a viszony. A szlovák–magyar, 
magyar–szlovák viszony kapcsán nagyra értékelem Lajčák miniszter úrral való találkozóját, 
és kívánok is sikeres további munkálkodást, ő tulajdonképpen professzionális, kitűnő 
diplomata is, de hát azért ez egy befagyott állapot, ahol éppenséggel az elmúlt két évben 
érdemi dolog nem történt. Nem tudjuk, hogy hová jut a magyar–román viszony így, és hát az 
ukrán–magyar viszonyban is vannak pontok.  

A nemzetpolitikát ilyen értelemben szintén rossz iránynak, elég zavarosnak tartom, és 
hát a keleti politika is érdemben – csak zárójelben teszem hozzá, hogy ugye, azok az 
egyezmények, amelyeket most újra aláírtak, azoknak egy részét aláírták már egy évvel ezelőtt 
is – nem hiszem, hogy ez egy olyan, amivel nagyon lehet dicsekedni.  

Ez hát a mérleg, és még egyszer mondom, tényleg szerencsés lenne, ha kialakulna egy 
légköre az együttműködésnek. Azonban az együttműködéshez partner kell. Miniszter úr, önök 
vannak kormányon, méghozzá jelentős többségben vannak. Olyan feltételeket kell teremteni, 
ami nem arra irányul, hogy egyáltalán kicsukják, és ha kritizál az ellenzék, akkor 
nemzetárulónak nevezik, nem nevezik a nemzet részének, olyannak, aki tulajdonképpen nem 
szolgálja a nemzet érdekét. Ez így nem megy.  

Végezetül azt gondolom, hogy a Külügyminisztérium helye, befolyása is csökkent, ha 
jól figyelem és követem az eseményeket. Abból is látom, hogy a miniszterelnöki látogatáson 
viszonylag kevés külügyminisztériumi vezetőt látok vagy egyáltalán nem látok 
külügyminisztériumi vezetőt a kíséretében, akik jelen vannak, de hát a gyakorlati politikában 
is ezt látom, és nyilvánvaló, hogy a Külügyminisztérium anyagi helyzete pedig – 
hasonlóképpen az ország helyzetéhez – nem rózsás, hiszen a forint/euró-árfolyam tartósan 
300 forint körüli vagy átlagosan úgy lehet tekinteni. Tehát nyilvánvaló, hogy a 
Külügyminisztérium vezetésének elég nagy küzdelmet fog jelenteni, hogy év végéig 
biztosítják a működést. Gondolom, hogy az általános tartalék megsegítése nélkül nem is 
fogják ezt tudni.  

Sajnálom, hogy ezt kellett elmondanom, de jó munkát kívánok miniszter úrnak, 
államtitkár uraknak és a Külügyminisztérium dolgozóinak, és csak remélni tudom, hogy ha 
félév múlva újra találkozunk, akkor esetleg pozitívabb összefoglalót is tudok mondani.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kalmár képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én nem leszek 

ilyen hosszú, és nem gondolom azt, hogy a minisztérium tevékenysége csupa negatív, és nem 
találunk benne pozitív dolgokat. Nekem teljesen más a véleményem, de hadd térjek át arra, 
amit szeretnék mondani, kérdezni.  

Először is, tisztelt miniszter úr, tisztelt helyettes államtitkár urak, államtitkár urak, 
hölgyem, meg szeretném köszönni a beszámolót magam is, és ezen túl meg szeretném 
köszönni a minisztériumnak és a minisztériumi apparátusnak azt a munkát, amivel mindig 
ellátnak minket háttéranyagokkal, akár az Interparlamentáris Unió keretén belüli 
találkozóinkra vagy akár Európa tanácsi munkánkra vagy bármilyen külügyi találkozónk vagy 
munkánk során. Nagyon jó anyagokat kapunk önöktől, és ezt a segítséget köszönjük. 

Rátérnék a kérdéseimre. Az első: nemrégiben a sajtóban megjelent egy olyan hír, hogy 
Kína, India és Brazília összefognak, és gyakorlatilag egy alternatív IMF-et szeretnének 
létrehozni. A kérdésem az, hogy ha ez létrejön – vagy milyen híreink, közelebbi információnk 
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vannak erről –, lehetséges-e, hogy ez egy valós és erőteljes új pénzügyi központot fog 
jelenteni a világban, vagy egy hamvába holt kezdeményezés. 

A másik kérdésem Európára vonatkozik. Úgy néz ki, hogy Görögország után 
Spanyolország is nehéz helyzetbe kerül. Mennyire képes ez az újabb helyzet, ami 
hozzáadódik a görög helyzethez, felborítani – mondjuk így – az európai szekeret? Nem 
bánnám, ha miniszter úr kitérne válaszában Görögországra valamennyire, mert éppen a 
parlamentbe jövet ma reggel a HírTv-ben olvastam egy olyan hírt, hogy az egyik görög párt 
elnöke azt nyilatkozta, hogy a bankokat államosítani fogja, és a bankok épületéből pedig 
hajléktalanszállót fog kialakítani. Ezek elég durva kijelentések, és előrevetítenek egy érdekes 
helyzetet Görögországban, ha betartják a választási kampányban elhangzott ígéreteket. 

A következő kérdésem a visegrádi országokra vonatkozik. Emlékezetem szerint én 
már felvetettem azt a kérdést, hogy Horvátország csatlakozása után lehetne-e a visegrádi 
formációt bővíteni Horvátországgal. Mi volna ennek az ideológiája, vagy mire lehetne 
alapozni? Annak idején, mikor a visegrádi országok elhatározták, hogy létrehozzák a 
visegrádi négyeket, ennek az alapja a középkori – már nem tudom pontosan, mikor volt 
(Közbeszólás: 1335-ben.) – magyar, lengyel és cseh királyok visegrádi találkozója volt. Ha 
ebből indulunk ki, akkor Horvátország a magyar Korona országa volt, úgyhogy esetleg ezzel 
lehet érvelni.  

A környező országokkal kapcsolatos politika: igen, hát úgy néz ki, törnek a porcelánok 
a magyar–román porcelánboltban, de én nem hiszem, hogy jó irány, hogyha mindig magunkat 
okoljuk. Ez azért nem vezet jóra, azért meg kell nézni, hogy a másik fél is mit csinál, és 
miben változott a politikája, hiszen a kormányváltás után jelentősen változott az új román 
kormánynak a nemzetiségekkel és a magyarsággal kapcsolatos politikája. Most azt szeretném 
megkérdezni, hogy ez az egyelőre úgy néz ki, többnyire retorikában más politika a tettek 
mezején kezd-e formát ölteni, vagy egyelőre ilyen győzelmi kiáltásoknak vagy a választási 
kampánynak tudhatjuk be ezt az új politizálást. Nekünk volt egy találkozónk Vejkey Imre és 
Firtl Mátyás kollégáimmal két hete a román nagykövettel itt, a parlament épületén belül, aki 
azt az ígéretet tette, hogy az eddig elért eredmények tabuk, és ahhoz nem fog hozzányúlni az 
új román kormány. Hát meglátjuk majd, hogy mit lesz. Szóval érdekelne, hogy milyen 
visszajelzései vannak a minisztériumnak ezzel kapcsolatosan.  

Körülbelül ennyi kérdést szerettem volna feltenni, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki szólni? Horváth képviselő 

úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Miniszter Úr! Tanácsolom, miniszter úr, 

hogy az Interparlamentáris Unió olyan szerepeket is végezzen, ami több a jelenleginél. 
Amikor én ezt így, ilyen röviden fogalmazva, és az udvariassági köszönéseket elhagyva 
mondom, azt persze hogy tudom és mindnyájan tudjuk, hogy a parlament, ez az intézmény, 
ahol vagyunk, ennek az Interparlamentáris Uniónak az egyik szervezete, illetve 
megnyilatkozása, és a parlament törvényalkotó, politikaformáló. Ugyanakkor az 
Interparlamentáris Unió lehetne ennél hasonlóbb a kormányzáshoz, tehát nem csupán a 
törvények alkotása és formálása, hanem a külpolitika szférájában a parlamenti diplomácia 
egyfajta aktivitás. Hasonlíthat a diplomáciához, ahogy a kormány azt végzi. 

Ennek persze hogy vannak instrumentumai a külügyminisztériumi apparátus mellett is, 
ugyanakkor az Interparlamentáris Unió egy jelentősebb valami lehet meglátásom szerint, és 
tanácsolom, hogy ebbe nézzen bele a minisztérium, a parlament, és hívjunk meg okos 
embereket vagy intézményeket, és akkor több jóakarat és jó kapcsolat teremtődik, mert ez is 
egy eszköz lehet.  
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Jól működik az Interparlamentáris Unió száz esztendeje, vagy több, és azok a 
társadalmi és politikai tanácskozások is hasznosak. Azt javaslom, azt gondolom, hogy ennél 
több is lehet, a politika formálásán túl a diplomácia operációjának is eszköze. 

Ahhoz is hozzászólnék, ha szabad, egy pár szót, amit itt képviselőtársaim a külpolitika 
politizálása, nemzetközi kapcsolataink politizálódása kapcsán említettek, Szabó Vilmos 
képviselő úr, Harangozó képviselő úr. Valóban járva a világot és hallgatva sok mindenkire, 
úgy tűnik, hogy a magyar politikai ellenzék, ahogy a magyar nép létrehozott egy parlamentet, 
ez a magyar politikai ellenzék a nagyvilágban hangosabban hangoztatja, mondja el 
véleményét, kritikáját a magyar világról, mint a nemzeti szolidaritás ezt indokolná. Időnként 
járva itt meg ott a világban, úgy tűnik nekem, hogy a pártszolidaritás felülmúlja a nemzeti 
szolidaritást, gyakran, nem ritkán ellenzéki képviselőink részéről, ahogy ők járják a világot. 

Lehet, hogy ez egy általánosítás, egyelőre az, hiszen rendezhetnénk ankétot és 
szemináriumot és eseteket járhatnánk végig. (Szabó Vilmos: Igen, meg tudnánk nézni oda-
vissza!) Mégis engedtessék meg, hogy ezt a témát idehozzam, és a külügyminiszter úr 
jelenlétében és az apparátus jelenlétében, hogy igen, ilyenfajta gondolkodás bátorítását a 
külügyi apparátus részéről is szívesen vennénk, és akkor ilyen kölcsönös „synergistic” javulás 
várható ebből, ha csináljuk és jól csináljuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, 

megadnám a lehetőséget miniszter úrnak a válaszok megadására. 
 

Dr. Martonyi János külügyminiszter válaszai 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm 
szépen a kérdéseket, felvetéseket, hozzászólásokat. Nem az én tisztem, hogy a vitát 
értékeljem, de azt azért elmondhatom, hogy számomra ez nagyon hasznos és tanulságos 
véleménycsere volt. Megpróbálok minden egyes felvetésre, kérdésre válaszolni, ha sikerül. 

Az első dolog az - és ez egy lényeges kérdés -, hogy valóban van egy külpolitikai 
stratégiai dokumentum, van egy gazdasági stratégia, ami közben szintén elkészült, és készül 
egy külkapcsolati stratégia, ami valóban a kormány külkapcsolati stratégiája lesz. Ebben 
nyilván benne van a külpolitika, a biztonságpolitika, az Európa-politika, és benne van a 
külgazdaság-politika természetesen markánsan, már csak a kettő szoros összefüggése miatt 
sem lehet ezt kettéválasztani, benne van a kultúra, benne lesz, és mindaz a többi elem, amiről 
itt beszéltünk. Ezt én őszre tudom ígérni a tisztelt bizottságnak is. Világos, hogy ezt magának 
a kormánynak kell megtárgyalnia és elfogadnia, és ez túlnő a klasszikus külpolitika körén, 
azért is nevezzük majd külkapcsolati stratégiának. 

Azt hiszem, hogy erről említést tettünk már, amikor a Külügyi Intézetben folyt ez a 
vita. Ezt most akkor megismétlem, ígéret formájában is.  

Minden konkrét felvetésre nem tudok válaszolni, de mondjuk én arra nem emlékszem, 
hogy a magyar miniszterelnök valaha is azt mondta volna, hogy a centrális politikai erőtér azt 
jelenti, hogy ez vita nélkül van. (Kovács László: De, biztos!) Akármilyen erőtérről beszélünk, 
a vita nem zárható ki. Egyébként a vita, ha jól értem, folyik, minden lehetséges szinten folyik. 
Folyik a sajtóban, folyik a parlamentben, folyik itt, folyik mindenütt. Tehát nem hiszem, hogy 
bárki is arra gondolt volna, hogy itt a vitát ki kell zárni. 

A centrális politikai erőtér nehezen fordítható le egyébként, de önmagában az, ha egy 
párt egyrészt minél erősebb akar lenni, azt hiszem, ez egy természetes dolog, másrészt pedig a 
centrumban akarja magát elhelyezni. Ez ma az európai politikának egy abszolút általános és 
jellemző vonása. Sajátos módon ez Magyarországon bekövetkezett, hiszen a mai vita is 
számomra azt üzente, hogy vannak baloldali bírálóink és vannak jobboldali bírálóink, 
következésképpen akár tetszik, akár nem, én itt most középen vagyok, kénytelen vagyok 
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középen lenni, és az érveimet egyszerre kell adott esetben a baloldali és a jobboldali 
kritikákkal szemben megjelenítenem. 

Azt javaslom, ne térjünk vissza az etimológiai kérdésekre, szövetség, emlékezetem 
szerint ezt is már megbeszéltük, több jelentése van ennek a szónak. Itt egy picike kis 
kérdésben vitatkoznék. Nem vagyok abban biztos, hogy a szövetség, akár a katonai szövetség 
is, a történelemben mindig értékazonosságot is jelentett. Csak félve mondom, hogy talán 
vannak ellenkező példák is. A katonai szövetség sokszor tiszta érdekalapú, semmi köze az 
értékekhez, egyszerűen két vagy három állam úgy érzi, hogy akkor tud legyőzni egy 
harmadikat vagy negyediket, ha egymással katonai szövetségre lép. Erre is voltak példák. 

Még egy apró megjegyzés, de ezt tulajdonképpen alelnök úr is jelezte, és én nem 
akarok itt most semmiféle érzékeny kérdésbe belemenni, de azt azért nehéz elképzelni, hogy 
egy hamiskártyás kiteríti a lapjait. Akkor vagy hamisan játszik vagy pedig kiteríti a lapjait és 
megmutatja, és ennek megfelelően jeleníti meg az álláspontját. 

Én ezt csak azért mondom példaként, hogy azért sokszor úgy érzem, hogy excesszívek 
ezek az értelmezések. 

A személyzeti politikát sokszor megbeszéltük már. Hozzáteszem, hogy azt nem rónám 
a jelenlegi kormánynak, még kevésbé a Külügyminisztériumnak vagy a külügyminiszternek a 
szemére, hogy szakállamtitkárokat nem tudott megtartani. Tudniillik nem mi döntöttünk úgy, 
hogy a helyettes államtitkárokból szakállamtitkárokat csinálunk, akiket viszont politikai 
tisztséggel ruházunk fel. Hogy ez most helyes volt-e vagy helytelen, ezt most nem akarom 
megítélni, de mindenesetre ez óhatatlanul következményeket vont maga után. Ami meg a 
NATO főtitkárhelyettesét illeti, hát a legegyszerűbb szerintem őt megkérdezni. Úgy érzem, 
hogy nekünk elég jelentős szerepünk benne – ha úgy tetszik, saját magamnak is –, hogy ő 
végül is a NATO főtitkár-helyettesi tisztet elnyerte, és én ennek nagyon örülök, és a magyar 
pozíciók ezáltal a NATO-n belül erősödtek, különös tekintettel arra, hogy egy olyan területet 
kapott, ami kifejezetten érdekes számunkra, a nem hagyományos veszélyek, kockázatok 
témáját. Úgyhogy szerintem ezt nyugtázzuk úgy, hogy ez pozitív esemény. 

A további kérdések. A konzuli szolgálat eredetileg is nagyon erősen felkészült a 
feladatokra, elég jelentős létszámbővítést kapott, különösen a kiemelt helyeken, Csíkszeredán, 
és így tovább. Azt is látni kell, amiről nem beszéltem, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, 
hogy le kell bonyolítani az állampolgársági kérelmek befogadását, továbbítását, az eskütételt, 
és így tovább, hanem az állampolgárok számának a nagymértékű növekedése miatt 
többszörösére nő és majd még tovább fog nőni az úgynevezett konzuli ügyek száma. Tehát ők 
magyar állampolgárok, nekik egy sor olyan ügye lesz, amely a magyar állam ilyen vagy olyan 
formában történő közreműködését igényli, és ezt pedig a konzulátusokon keresztül fogják 
csinálni. Tehát nem egy ad hoc feladatról van szó, itt hosszú távú feladatról van szó, és ennek 
hosszú távon kell megteremteni a személyi, pénzügyi, intézményi feltételeit.  

A választási eljárásról szóló törvény elfogadása fogja világosan megválaszolni azt a 
kérdést, hogy mi lesz a konzulátusok feladata ebben a körben. Ha igaz az, ami a jelenlegi 
álláspont, hogy tudniillik bizonyos biztosítékok mellett, de levél útján lehet szavazni, akkor ez 
mindenféleképpen megkönnyíti a dolgot. Elég sok szakértő mondja azt, hogy minden más 
megoldás fizikailag, technikailag rendkívül nehéz lenne, és ez is a levél útján történő szavazás 
mellett szól.  

A pozitív elemek a szomszédok esetében. Azt hiszem, azt azért látja mindenki, hogy 
ez a Fico-kormány nem az első Fico-kormány, ezt ő maga is mondta több alkalommal. Ők 
alapvetően az együttműködésre akarják helyezni a hangsúlyt. Nekem valóban az az 
álláspontom – nem diplomáciai udvariasság mondatja velem, de valóban az az álláspontom –, 
hogy a két ország között rendkívül szoros kapcsolatok vannak a mindennapi életben, a 
gazdaságban, és ezt nagyon sokszor valóban a nyugati barátainknak kell elmagyaráznunk, és 
örülök, ha ebben bárki segíteni tud. Mert azt azért kevesen tudják, hogy mondjuk a szlovák 
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kormány igazságügyi minisztere Magyarországon lakik, de azt is alig tudják, hogy mondjuk 
sok tízezer ember naponta jár egyik vagy másik országba dolgozni. Meg kell nézni a 
kereskedelmi adatokat, érdekesek, majdnem 8 milliárd euró, és különösen a magyar export, ha 
megnézzük, körülbelül három-négyszerese a kínainak, ezt csak halkan merem mondani. Tehát 
azért itt működik valami a Kárpát-medencében. Egyébként sajnálom, hogy nem emelte ki a 
sajtó Lajčák miniszter úrnak azt a mondatát, amit a sajtótájékoztatón is megismételt – előtte is 
mondta négyszemközt, de a sajtótájékoztatón is elmondta –, hogy igaz, hogy ők a státus quót 
akarják fenntartani a magyar kisebbség tekintetében, de ahol van lehetőség előrelépésre, ott 
előre is lépnek, például a korábbi népszámlálás eredményét veszik figyelembe a különböző 
kérdések – névtáblák, s a többi – esetében.  

Tehát azért látható az, amit most lehet mondani – minden korai következtetés nélkül –, 
hogy ez a szlovák kormány keresi az együttműködés útjait. Vannak vitáink, ezekről a vitákról 
beszélünk, de megegyeztem ugyanabban az új külügyminiszterrel, mint amiben megegyeztem 
a korábbi külügyminiszterrel, hogy tudniillik nem a sajtó és nem a nyugati sajtó útján 
kezeljük a vitáinkat, nem üzengetünk egymásnak, egyáltalán: nincs szükségünk közvetítőkre. 
Az állampolgársági kérdésben van egy alapvető vitánk, nagyjából tudjuk azt, hogy nekik 
milyen elképzeléseik vannak. Kénytelen voltam jelezni azt, hogy ez a felvidéki magyarok 
kérdését nem fogja megoldani, de hát ettől függetlenül folytassuk tovább a vitát, ezt úgy 
tűnik, személyes hatáskörben tartjuk, illetőleg adott esetben a jogi szakértőink közvetlenül, 
informális jelleggel tudnak különböző elképzelésekről, szövegekről egyeztetni. Tehát 
folytatódik tovább a dialógus, és keressük azt a megoldást – nem lehet valószínűleg másképp 
kompromisszum –, ami biztosítaná azt, hogy olyan esetekre ne kerüljön sor, amelynek tanúi 
vagyunk, mint a százéves asszony állampolgárságának az elvétele, és így tovább. Ezért 
mondtam azt külön, hogy olyan megoldás kell, ami nem jár egyéni, személyes sérelmekkel, 
mert az legalább olyan fontos, mint a politika, sőt adott esetben fontosabb. 

Voltak más kérdések is a szomszédság kapcsán, majd esetleg később visszatérek rá, itt 
most csak a pozitív jelekre akartam utalni, és a román kérdésre majd még visszatérünk. 

Harangozó Gábor képviselő úr fölvetéseivel kapcsolatban nekem elsősorban az a 
kérésem, hogy válasszák ketté a magyar törvényhozással szembeni kritikájukat és bírálatukat, 
amely nyilván nagyon sok kérdésben fönnáll, az olyan általános megállapításoktól, mint hogy 
például lebontottuk a demokráciát. Itt van szerintem mindenkinek itthon – politikusoknak, 
nem politikusoknak, jobboldaliaknak, baloldaliaknak egyaránt – egy nagyon fontos 
felelőssége, hogy miután láthatóan elszabadult a pokol – most már túl vagyunk rajta (Szabó 
Vilmos: Nem vagyunk túl.), de mondjuk korábban, az év elején meg előtte is –, és olyan 
mértékű gyalázkodásba fogott a nemzetközi sajtó és közvélemény egy része, ami egész 
egyszerűen elfogadhatatlan, és végtelenül sérti a mi nemzeti önérzetünket és büszkeségünket. 
Ezzel senki ne azonosuljon!  

Láthatóan itt továbbra is folyik a tények sokszor teljesen egyszerű és primitív 
meghamisítása. Amikor egy olyan lap, amit én évtizedekig csodáltam, és mondjuk két hét 
késéssel próbáltam olvasni, a Petőfi-szoborról azt írja, hogy Horthy Miklós szobra, akkor 
valami nincs rendben. De akkor ne csak a magyar nagykövet írjon levelet – mert megírta 
rögtön, aznap –, hanem esetleg szóljon ellenzéki politikus is. Nem történne tragédia, és 
valószínűleg jobban elhinnék. (Szabó Vilmos: Ezt megígérhetjük, hogy erről szólunk.) Mert ez 
csak egy szimptómája annak, hogy valami nincs rendben. Tehát egy olyan hamis kép alakul ki 
az országról – Horthy Miklós-szobrokkal meg egyebekkel –, ami egyébként hazugság, 
rágalom. És ezt ekként kell kezelni, és nem csak nekünk kell ekként kezelni, hanem 
mindenkinek a ténykérdésekben, és ez abszolút nem mond ellent annak, hogy valaki nem ért 
egyet az igazságszolgáltatásról szóló törvény számtalan rendelkezésével. Mint ahogy ezt a 
Velencei Bizottság meg is tette egyébként a fölkérésünkre, mint ahogy ezeknek a 
kifogásoknak most a 95-97 százalékát ki fogjuk igazítani, és van még esetleg két és fél kérdés 
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hátra, ami vitás, és ezeket is minden további nélkül meg lehet oldani. Ezt is. Mint ahogy 
egyébként a magyar Alkotmánybíróság is beavatkozik adott esetben – mondjuk például éppen 
a médiatörvény esetében, és ennek megfelelően a módosítása megtörténik. Tehát működik a 
magyar jogállami rendszer.  

Amikor egyszer arra hivatkoztam egy nyugati lapban, hogy hát igen, a itt a 
médiatörvénnyel kapcsolatban voltak viták, de hát látja, a magyar Alkotmánybíróság 
beavatkozott, és fontos kérdésekben változtatott a helyzeten. Erre azt a szemrehányást 
kaptam, hogy maga ezek szerint úgy védi a törvényt, hogy azt az Alkotmánybíróságnak meg 
kell változtatnia.Én soha nem konkrét törvényeket védek, én nem paragrafusokat védek, én a 
magyar jogállamiságot védem, amelynek szép példája az, hogy a magyar Alkotmánybíróság 
beavatkozott, és bizonyos rendelkezéseket ennek nyomán meg kell változtatni. Ez nagyon jól 
van így, mert működik a rendszer, és aki ennek a rendszernek a működését teszi vitássá, az 
vagy téved, vagy pedig akárhogy is, de árt az országnak. És ismétlem: ez nem változtat azon, 
hogy nagyon sok kérdésben nem értünk egyet, nagyon sok kérdésben helye van a vitának, a 
kritikának. 

A választójogi törvényt is felhozhatnám, mert a választójogi törvénnyel feltehetően a 
Velencei Bizottságnak semmi különösebb gondja nem lesz, nem is nagyon lehet. Nem tudom, 
hogy a választójogi törvénnyel mik az alapvető problémák, nem is értem, azt most tudom, 
hogy Romániában elfogadtak egy színtiszta brit rendszerű törvényt, ami azt mondja, hogy aki 
az első fordulóban relatíve a legtöbb szavazatot kapja, az lesz a parlamenti, illetőleg szenátusi 
képviselő. Azt is tudom, hogy egy ilyen rendszerrel a Fidesz-KDNP 2010-ben valószínűleg 
96-97 százalékos többségben lenne. Nem szeretnék ilyen rendszert. Ugyan most a románok 
valamit finomítottak rajta azzal, hogy 7 százalék kisebbségi arány esetén az első kisebbségi 
jelölt bekerül a parlamentbe, a számítások még nincsenek pontosan készen, de ez talán javít a 
helyzeten. Hozzáteszem: ez is csak a képviselőházra vonatkozik, a szenátusra nem, tehát ha 
már választójogi törvényekről beszélünk, akkor itt lehetnek gondok. De mindenesetre azt se 
nagyon értem meg, hogy „nem vontak be minket”. Én úgy tudom, bár nem veszek részt 
közvetlenül a parlamenti munkában, hogy ez nem így van. Az egy más dolog, és ezt viszont 
megint csak fájlalom, hogy az nem megoldás egyik esetben sem, hogy ilyen vagy olyan 
sérelmünk miatt mi nem veszünk részt valamilyen munkában. Ezt tartom a legrosszabb 
megoldásnak, elnézést kérek, de nem azért vagyok itt, hogy a pártok politikáját megítéljem 
vagy bíráljam. De ha már mondjuk ilyen alapvető kérdések felmerülnek, hogy nem vontak be 
minket, akkor kénytelen vagyok jelezni, hogy a bevonás azért mindig két félen múlik. 

A kínai piac. Egyrészt növekszik szépen az export. Közép-Európában, 
Magyarországon a legmagasabb összeget érnek el a kínai befektetések. Itt tartották a kínaiak 
az első regionális találkozójukat, mind a térség politikusai, mind pedig a térség üzleti világa 
számára, a másodikat tartották - mint tudjuk - Varsóban. Tehát úgy érzem, hogy itt nagyon 
konkrét dolgokról van szó. Egy sor ügyben folynak a tárgyalások a kínaiakkal, a 
legkülönbözőbb témákban, úgyhogy azt nehezen merném mondani, hogy a magyar-kínai 
gazdasági kapcsolatok területén az elmúlt egy-két évben kevés történt. 

Azt feltételezem, hogy mindenki különbséget tud tenni egy szándéknyilatkozat és egy 
effektív jogi kötőerővel bíró megállapodás között, mert tudniillik ez történt Kína esetében, jó 
néhány esetben, itt van rögtön ez az egymilliárdos hitelkeret. Először valóban aláírták itt 
ünnepélyes körülmények között, igaz, itt a parlamentben, de az csak egy szándéknyilatkozat 
volt, abból még egy megállapodást kellett csinálni, amit ha jól tudom, most írtak alá 
nemrégen, és most lehet ebből megfelelő projektekre forrásokhoz jutni, ami az adott 
pillanatok forrásszegény világában szerintem nem egy hátrányos dolog. Most már csak az a 
kérdés, hogy kellenek ehhez megfelelő projektek. 

Az INA-MOL vita. Ha ironizálni akarnék, akkor azt mondanám, hogy Davor Stern 
azért a régi kormány idején is ugyanezt a posztot töltötte meg, meg most is ezt a posztot tölti 
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be, és az álláspontja akkor is világos volt, meg most is. Ha jól látom, a MOL üdvözölné azt a 
megoldást, ami az Európai Bizottságnak nem olyan nagyon tetszik, hogy a kormány 
gazdasági és nem is tudom, milyen minisztere, talán pénzügyminisztere kerüljön be 
közvetlenül a felügyelőbizottságba. Ez a MOL-nak azért volna jó, mert akkor világosan látná 
azt, hogy mi a horvát kormány politikája. Akkor nem egy érdekcsoport képviselné ezt a 
politikát, ami vagy ez, vagy az. Szeretném jelezni, hogy azért a korábbi horvát kormányban is 
voltak eltérő megközelítések, adott esetben attól függően, hogy az ember melyik miniszterrel 
beszélt, és ez lehet, hogy máskor is előfordul. 

Tehát a lényeg az, hogy itt megoldást kell keresni. A MOL tudomásom szerint 
kompromisszumkész, mi ezt alapvetően a MOL ügyének tekintjük, azzal, hogy természetesen 
a politikai támogatást megadjuk, de miután a magyar eset eltér a horváttól annyiban, hogy a 
MOL nem egy állami tulajdonban lévő vállalat, 24 százaléka van benne maximum a magyar 
államnak, ezért ez alapvetően egy MOL-kérdés. 

Az ukrán ügyben mi sérelmezzük a választási körzetek ügyében hozott döntést. Ez 
nem szerencsés. Nagyon sokszor kértük, hogy legyen egy magyar többségű választókerület, a 
legkülönbözőbb szinteken. Magam is jó párszor tettem ezt szóvá külügyminiszter 
kollégámnak, kijevi látogatásomkor másoknak is. Még azt is merném mondani, hogy lehet, 
hogy nem egészen konkrét vagy egyértelmű, de azért bizonyos halovány ígéreteket is kaptam 
erre nézve. Ez nem történt meg. Ez nem jó dolog, ez nem segít a magyar-ukrán 
kapcsolatokon. 

Egyébként pedig az ukrán kapcsolatainknak van egy európai dimenziója is, ettől nem 
tudunk eltekinteni, mint ahogy van egy visegrádi dimenziója is. Tehát mi egyrészt 
egyeztetünk a visegrádi szövetségeseinkkel, másrészt pedig egyeztetünk természetesen az 
Unió tagállamaival is.  

Az Uniónak gondjai vannak. Nem kívánjuk aláírni a társulási megállapodást, 
alapvetően a Timosenko-ügy, de azért azzal összefüggő más, jogállamiságot érintő problémák 
miatt sem. Abban egyetért mindenki, hogy az Unió és Ukrajna kapcsolata nem szűkíthető le 
Timosenko ügyére, de ettől függetlenül, miután vannak általános problémák, azt hiszem, hogy 
ezt látni kell. Ez nem jelent választást az ukrán politikai élet szereplői között, egyébként 
hozzáteszem némi szarkazmussal, hogy nem is hiszem, hogy egy ilyen választásnak a 
lehetősége jelenleg adva lenne, miután az egyik fél börtönben van. De ettől függetlenül mi a 
saját problémánkra is koncentrálni vagyunk kénytelenek, ez pedig az, hogy mindenféleképpen 
indokoltnak tartottuk volna egy magyar többségű választókerület létrehozását. Ennek semmi 
akadálya nem lett volna. Megjegyzem: természetesen mindenki dolgozik azon, hogy ennek 
ellenére valamilyen technikával, valamilyen jogi megoldással mégiscsak kerüljön be magyar 
képviselő a képviselőházba. 

Azt nem tudom, hogy az MSZP-t bűnöző szervezetnek nevezte-e bármilyen okmány 
vagy törvény (Szabó Vilmos: El kell olvasni!), de nem akarok most ebbe belemenni. 
Szóhasználat kérdése. Lehet, hogy így is lehet értelmezni, de azért ez megint olyan dolog, 
hogy ha mindig mindent excesszíven értelmezünk, és mindig mindent a legszélsőségesebb 
megközelítésben fogunk fel, akkor mindig csak távolodunk egymástól, akkor nem kerülünk 
közelebb, mindig messzebb kerülünk egymástól. 

Hogy a visegrádiak között a magyar befolyás csökkenne, ezt én nem érzékelem. Ezzel 
szemben lesz egy kiemelt közép-európai évünk, amire most rögtön felhívnám a figyelmet, 
2013-ban. Átvállaltuk az albánoktól a Közép-Európai Kezdeményezés elnöki tisztét, ez 
részben egybeesik a visegrádi elnökséggel, mert azt pedig át fogjuk venni július 1-jén a 
következő évben. Ezért is vállaltuk el a KEK-elnökséget, mert úgy érezzük, hogy a kettőnek a 
szinergiája általában véve egyrészt segíti a Közép-Európai Együttműködést, másrészt pedig 
ad egy különleges, kivételes magyar szerepet, legalábbis erre az időszakra nézve az 
országnak. Én úgy érzem, hogy mi közreműködtünk a visegrádi együttműködés erősítésében, 
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éspedig azért, mert az elnökségünk alatt mindent elkövettünk annak érdekében – ez egyébként 
épp a szlovák elnökség idejére esett -, hogy a visegrádi jelenlét, a visegrádi vizibilitás, ha úgy 
tetszik, az Európai Unión belül erősödjön. 

Tehát a magyar elnökség, azt hiszem, ilyen szempontból is hasznos vagy eredményes 
funkciót töltött be.  

A kínai piacról már beszéltem. Ami az elszigetelődést illeti, hát kérdés, hogy miben 
vagyunk érdekeltek mint ellenzéki párt vagy pártok. Azt hiszem, az elszigetelődés senkinek 
sem érdeke, és itt térek vissza ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy a szélsőséges, egyoldalú, 
torz megállapítások semmi esetre sem segítenek. Volt egy médiaössztűz, ami messze túlment 
minden józan mértéken. Már akkor is érdemes lett volna szólni, hogy ez túlzás. Aztán ez 
lenyugodott, és most van jó néhány józan hang. Érdekes módon van, akinek nem tetszenek a 
józanabb hangok. Mondjuk itt van Wolfgang Schüssel, aki mond egy elegáns, ékesszóló, 
barátságos beszédet, ez már szinte visszatetszést szül. Ha valaki az országról jót mond, mint 
mondjuk egy volt német alkotmánybíró vagy különböző professzorok, mert most már azért 
megszólal az értelmiségnek is jó néhány képviselője, akkor ez szinte bírálatot vált ki, mert 
hiszen nem jó az, hogyha ezt az országot valaki dicséri. Ebben az országban kétségkívül 
újszerű dolgok történnek, és soha nem mondta senki, hogy ebben nincsenek hibák. De azok a 
megállapítások, amelyek messze túlmennek minden józan megfontoláson, és kizárólag 
politikai indulatokból táplálkoznak, nem segítenek senkin.  

Köszönöm az aggodalmat a Külügyminisztérium anyagi helyzetével kapcsolatban, 
egyébként az egész központi közigazgatás kicsit hasonló helyzetben van. Eddig megoldottuk 
a gondjainkat, és meg fogjuk oldani a jövőben is. Nem könnyű, azt nem mondom, egyidejűleg 
kellene – képviselő úr már elment – Eszéken is nyitnunk, ez valóban igaz, megígértük, nyitni 
is fogunk, de hát itt is vannak bizonyos anyagi feltételek. Egy sor területen kellene 
előrelépnünk, egy sor területen kellene erősödnünk, bővítenünk, ami megint csak mutatja, 
hogy van egy sor lehetősége a magyar diplomáciának, a magyar külpolitikának, és vannak 
anyagi korlátok. De ugyanakkor eddig is megoldottuk a dolgot, és nyugodtan mondhatom itt, 
a bizottság színe előtt, hogy a jövőben is meg fogjuk oldani a költségvetési, anyagi 
kérdéseket.  

Még van itt néhány kérdés, amelyek persze elég lényegesek. A Kína–India–Brazília 
ügy nem alternatív IMF, az egy valamiféle sajátos befektetési vagy akár biztonsági alap. A 
kettőt nehezen hasonlíthatnánk össze. Egyébként az IMF-en belül van egy átrendeződés, 
éppen ezeknek az országoknak a „javára”, ez elkerülhetetlen, és ez a nemzetközi 
szervezeteknek a való világ változásaihoz való fokozatos hozzáigazítása jegyében történik, de 
nem hiszem, hogy itt bárki versenyző vagy alternatív IMF-et tudna vagy akarna létrehozni.  

A spanyol ügy komoly, a lényege a bankok helyzete. Valamilyen módon a bankokat 
kell megfelelő forrásokkal ellátni, ez a vita jelenleg folyik. Egy következmény, ami most elég 
jól látszik az elmúlt napok, egy-két hét fejleményei alapján, az az, hogy a fiskális unió mellett, 
mentén, mögött létrejön egy bankunió, aminek a lényege lenne egy nagyon erős központi, 
egységes európai bankfelügyelet, lényeges beavatkozási, ellenőrzési jogokkal. Lenne egy 
egységes betétbiztosítási rendszer – ma is van ilyen tagállamonként, de ez most egységes 
rendszer lenne, ami valóban unióba hozná a bankokat, valószínűleg nem mindegyiket, csak 
azokat, amelyeknek európai jelentősége van –, és itt jön az igazi kérdés: és valamilyen 
közvetlen forrásellátási mechanizmus is működne a bankok felé. Ez most egy vitás kérdés, de 
mindenesetre ez új dolog, és itt elsősorban a spanyol helyzet adja föl a leckét, arra kell 
valamilyen megoldást találni, mert a spanyoloknál a sajátosság az, hogy nem a szuverén 
adóssággal van a baj. Azzal is, de igazából a bankok likviditása a bankok pénzügyi helyzete 
az, amelyik nagyon-nagyon problematikus, és amit, ha összeadnak, hogy ez mennyi pénz, 
akkor kiderül, hogy ennyi valószínűleg nincs benne, de nem akarok most belemenni a 
részletekbe. 
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Elég nagy gondot jelent Görögország, hát az egy érdekes ötlet, hogy a bankokat meg 
kell nyitni a hajléktalanok számára. (Derültség.) Én remélem, hogy nem ez következik be, 
mert akkor az azt jelenti, hogy a bankokban egy fillér sem marad, illetve azért jönnek, mert 
már nincs, úgyhogy várjuk meg most már, azt javasolom, viszonylag nyugodtan – és a 
piacoknak is mindenki ezt próbálja magyarázni, hogy várjuk meg – a június 17-ét. Lesz egy 
eredmény, és valószínűleg nem az az eredmény lesz a döntő, hanem az, ami utána következik, 
hogy tudniillik az új görög kormánnyal hogyan lehet megállapodni. Én egyébként 
változatlanul azok közé tartozom – lehet, hogy tévedek most is, de azok közé tartozom –, akik 
azt mondják, hogy valamilyen megoldást kell keresni és találni velük, mert mindenfajta más 
megoldás, még egy rendezett kilépés is nagyon komoly következményekkel járna.  

A magyar érdekek szempontjából azt tudom mondani, hogy az első magyar érdek az , 
hogy Görögország bent maradjon. Mert ha Görögország kiválik, akkor az az európai 
bankszférát egy olyan teherrel sújtja, aminek a következményei egészen biztosan 
Magyarországra is elérnek. A francia, német, holland bankok – most nem beszélek Ciprusról, 
mert az csak az első áldozat – minden körülmények között megszenvednék ezt, és ennek a 
hatása Magyarországon is mindenféleképpen megjelenik. Ha nem történik ez meg, akkor a 
második megoldás, ami még mindig jobb, az a rendezett kiválás, és persze a legrosszabb 
nyilván a rendezetlen kiválás, ami kaotikus következményeket vonna maga után. Tehát azt 
hiszem, hogy nekünk itt is nyugodtan, higgadtan kell felkészülnünk minden lehetséges 
változatra, azzal persze, hogy ahol tudjuk, ott inkább azt segítsük, hogy a görögök maradjanak 
bent a rendszerben, és igenis a szolidaritás egy nagyon fontos tényező ebben a helyzetben. 
Mert hogyha a szolidaritás elillan a rendszerből – legyen szó kohéziós politikáról vagy bármi 
másról –, akkor egymás után jönnek az áldozatok. Az első áldozatot nagy valószínűséggel 
követné a további is, következésképpen az egész rendszer kerülne veszélybe, ami nekünk – 
ismétlem, és talán ez kiderült a korábbiakból – nem érdekünk. 

A V4 bővítése örökzöld kérdés, azóta van napirenden, amióta a V3 létrejött. 
Horvátország esetében valóban érdekes a történelmi érv, de ettől függetlenül én ezzel nem 
értek egyet. Ennél fontosabb az, hogy senki nem ért egyet, mert ha a V4-et elkezdjük bővíteni, 
akkor nem tudjuk abbahagyni. Tudniillik a következő teljes joggal lenne Szlovénia. Miért ne? 
Ők ugyan nem voltak része a Magyar Királyságnak, csak egy sávban, de ettől függetlenül 
menne tovább a vita. Mi ezért azt mondjuk mindenkinek – és itt van az egész Nyugat-Balkán 
–, hogy igen, a V4 az a V4, ez most már így alakult ki, ez egy történelmi tény, ezzel szemben 
mindenkivel együttműködik. Ezért is hivatkoztam a V4 pluszra, a V4 eastern partnership 
együttműködésre, tehát a V4 igyekszik a lehető legnyitottabban viselkedni, de a tagsági körét 
nem tudja bővíteni, mert akkor nem tud hol megállni.  

A román esetben – ez volt az utolsó kérdés, ígértem, hogy erre visszatérek – azért itt 
történtek negatív fejlemények, ezeket nem lehet tagadni. Az első az egyetem, amire a 
bevezetőmben utaltam, aztán a választási törvényről persze lehet vitatkozni, hogy akkor ez 
most pontosan mit jelent, de hát mindenesetre érdekes dolog választás előtt mondjuk 4-5 
hónappal egy új törvényt hozni, ami azért egy alapvetően más rendszert jelent.Tehát most 
nem akarom itt összehasonlítani a magyarral, de a magyar rendszer végül is megőrzi a fele-
felét, a fele egyéni, fele arányos pártlista rendszert, tehát tulajdonképpen a lényeg ugyanaz 
marad, önmagában véve a fordulók számának nincs döntő jelentősége. 

A román egy teljesen új helyzetet hoz létre, nem is nagyon lehet kiszámítani még, 
hogy ez mit jelent, de az biztos, hogy ha van egy erős párt, akkor az szinte mindent visz. Ez 
van. És pillanatnyilag van egy adott helyzet, ahol úgy tűnik, hogy van egy erős párt, akkor 
ezek szerint ez most szinte mindent vinni fog, talán a kisebbségi ügyet tompítja ez a bizonyos 
7 százalékos szabály. 

Aztán kivették a törvényjavaslatból a kulturális autonómiát, mint fogalmat. Persze, 
most önmagában véve egyik sem változtatja meg az életet, hiszen az a törvényjavaslat már 
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amúgy is, nem tudom, mióta ott van a törvényhozás előtt, de összességében mégiscsak azt 
kell mondanom, hogy ezek negatív politikai üzenetek, és én nagyon bízom abban, hogy 
lesznek pozitív üzenetek is, és lesz egy olyan pozitív dialógus, amelyik azért a helyzetet 
megfelelő ellenőrzés alatt tartja. 

Köszönöm szépen az IPU-ra való figyelemfelhívását Horváth János képviselő úrnak. 
Természetesen ezt figyelembe vesszük a jövőben is. 

Volt még ezek szerint, én ezt LNG-nek értettem, szélerőmű volt vagy pedig LNG? 
(Dr. Gruber Attila: Is-is.) Mind a kettő. Az első volt a Nabucco. 

A Nabuccónak van egy ifjúsági változata, ez a Nabucco West. Úgy tűnik, hogy ez a 
töredékébe kerülne az eredeti koncepciónak. Az eredeti koncepcióval egyébként az az 
alapvető gond az én szerény véleményem szerint - nem vagyok a kérdésnek szakértője -, nem 
az az elsődleges gond, hogy kerül-e bele gáz vagy sem, hanem az, hogy túl drága. Tehát az 
adott helyzetben ennek a finanszírozása rendkívüli nehézségeket vetne fel, és úgy tűnik, hogy 
erre nincs igazán jelölt. Ettől függetlenül ennek a korlátozott változata továbbra is napirenden 
van. A lényeg az, hogy a diverzifikáció mind az útvonalak, mind pedig a források tekintetében 
menjen előre. Egyébként mind az LNG, mind pedig ez a szélerőmű-program ehhez tudna 
hozzájárulni. 

A közlekedési rendszer európai integrációs téma. Jó néhány ilyen összekötő rendszer 
szerepel a nagy projektek között. Az egy más dolog, hogy szeretjük-e vagy örülünk-e annak, 
hogy ennek a forrásait részben a kohéziós politika forrásaiból akarják lecsípni, de az biztos, 
hogy Magyarország ebben a rendszerben érdekelt, és megjegyzem: ezen a téren azért elég sok 
minden történt is. Itt az összeköttetések megteremtése, a magyar-horvát, a magyar-szlovák is 
elkezd épülni a közeljövőben, most erről is beszéltünk. A magyar-román viszonylatban ez egy 
nagyon fontos kérdés, és az ehhez szükséges európai források növelése mindenféleképpen egy 
alapvető nemzeti érdek. 

Horváth János képviselő úr mondta, hogy a pártszolidaritás és a nemzeti szolidaritás 
ütközhet egymással. Ez igaz, én is úgy érzem, hogy az egy teljesen legitim dolog, hogy ma 
európai szinten is folyik a pártok versenye. Ennek a legfőbb színtere az Európai Parlament, és 
ez egy természetes dolog. Úgy érzem, hogy van egy határ, az igazság határa, és ott pedig azt 
hiszem, hogy bizonyos helyzetekben mégiscsak a nemzeti összetartozásnak, vagy ha úgy 
tetszik, szolidaritásnak kell elsőbbséget kapnia. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kovács alelnök úr jelezte, hogy egy 

tájékoztató jellegű mondatot szeretne elmondani. 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Hogy ne maradjon félreértés köztünk, amit én idéztem 

miniszterelnök úrtól, ez a budapesti konferencián elhangzott pár mondat volt, ami nem arról 
szólt, hogy ő a tárgyalásokon kiteríti a lapjait, akkor nem is szóltam volna, hanem arról szólt, 
hogy mik azok a lapok, amivel a kezében ő tárgyal, egy kicsit durván fogalmazva: hogyan 
próbálja félrevezetni az európai uniós tárgyalópartnereket. Erről szól, ha megnézi, miniszter 
úr pontosan ezt az idézetet. Őszintén szólva nem is értem, hogy ezt miért mondta, lehet, hogy 
nem ezt akarta mondani, de a sajtó szerint ezt mondta. 

 
ELNÖK: Miután további kérdés, vélemény nincsen, köszönöm szépen miniszter 

úrnak, kabinetfőnök asszonynak és államtitkár uraknak, minden jelenlévőnek a részvételt a 
mai bizottsági ülésen. Röviden összefoglalva: azért vannak olyan politikai viták úgy látom, 
amit a bizottság keretein belül is most már lassan meg kellene vitatnunk egymással, hiszen 
ahhoz, hogy közelítsünk konszenzusos kérdésekben, talán a helyére kellene tennünk a 
dolgokat, hogy ne legyen lehetőség különböző fals vagy csúsztatott gondolatokra, illetve 
tisztába kell tenni a vélemények helyességét vagy helytelenségét. 
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Egyebek 

A mai ülésünk végén egy rövid bejelentenivalóm van, hogy a következő héten, 
várhatóan hétfőn lesz bizottsági ülésünk, mert beérkezett néhány nemzetközi szerződés. 
Ehhez kérem majd képviselőtársaim jelenlétét, a titkárság majd tájékoztatja 
képviselőtársaimat. 

Miután napirendi pontjaink végére értünk, még egyszer nagy tisztelettel megköszönöm 
a mai tájékoztatást, további jó munkát kívánok, szép napot kívánok mindenkinek. Ezzel a mai 
bizottsági ülésünket bezárom. 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 17 perc)  
  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szoltsányi V. Katalin és Pavlánszky Éva  

 


