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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend ismertetése 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Megállapítom a 
határozatképességet, mivel Kovács László helyettesíti Szabó Vilmost, Csenger-Zalán Zsolt 
Gruber Attilát, Horváth János Nagy Andort, Pintér László Mihalovics Pétert, Tilki Attila 
Kalmár Ferenc Andrást, jómagam Nagy Gábor Tamást.  

Írásban megkapták mai napirendi ajánlásunkat. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

Konfliktusok és megoldások: Szíria, Líbia, Egyiptom, Tunézia 

Első napirendi pontunk a Konfliktusok és megoldások: Szíria, Líbia, Egyiptom, 
Tunézia címet viseli. Meghívott vendégeink között köszöntöm Takács Szabolcs globális 
ügyekért felelős helyettes államtitkár urat. Kérem, hogy röviden foglalja össze a témával 
kapcsolatos észrevételeit, illetve a Külügyminisztérium által megfogalmazott tájékoztatót 
tartsa meg.  

Elnézést kérek, hogy egy kicsit hiányosak a padsorok, de Európa tanácsi hét van, és 
ahogy nézem a listánkat, nagyjából azok a képviselő urak hiányoznak, akik éppen a héten a 
mai naptól kezdve Strasbourgban tartózkodnak. Tehát nem az érdektelenséget bizonyítja a 
létszám, hanem azt, hogy a képviselőtársainknak ilyen irányú feladataik vannak. Köszönöm 
még egyszer, és kérem, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Ezt követően képviselőtársaim 
kérdéseket tehetnek majd fel. Parancsoljon! 

Takács Szabolcs bevezetője 

TAKÁCS SZABOLCS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Asszony! Képviselő Urak! Mindenekelőtt nagyon szépen köszönöm a 
meghívást a Külügyi bizottság mai ülésére. Megtisztelő, hogy érdeklődnek a 
Külügyminisztérium álláspontja iránt az arab világ országaival fenntartott kapcsolatokat 
illetően, amelynek természetesen nagy örömmel teszek eleget. Tisztában vagyok azzal is, 
hogy egy picit csúszásban vagyunk és 11 órakor a bizottság 2. napirendi pontját kell majd 
tárgyalniuk, amikor a ciprusi nagykövet úr fog érkezni. Nyilván nem szeretném az ő idejét 
sem rabolni, úgyhogy ha megengedik, el is kezdeném ezt a beszámolót, amit úgy 
strukturálnék engedelmükkel, hogy az első részben egy általánosabb értékelést adnék arról, 
hogy a Külügyminisztérium milyen politikai kapcsolatépítést folytat az átalakuló arab világ 
országaival.  

A napirendi pontnak megfelelően amennyiben időm ezt lehetővé teszi, akkor picit 
részletesebben beszélnék a Líbiához, Tunéziához, Egyiptomhoz, Szíriához, illetve adott 
esetben ha van egy kis időnk, akkor az Irakhoz fűződő kapcsolatainkról a legutóbbi időszak 
fejleményeiről, az új helyzet értékeléséről, aktualitásokról.  

Arról is szeretném tájékoztatni a Külügyi bizottságot, amiről szerintem önök nyilván 
értesülhettek, hogy a napokban Budapesten tesz látogatást az arab világ nagyon meghatározó 
vallási személyisége, a keleti kereszténység egyik fő képviselője, a maronita pátriárka, aki 
tegnap az ország vezetőivel folytatott kétoldalú tárgyalásokat, illetve volt lehetősége 
megjelenni a parlament ülésén is.  

Ennek kapcsán szeretnék néhány szót mondani arról is, hogy a magyar kormány 
hogyan látja az arab világban élő keresztény közösségek helyzetét, illetve mi az, amit az ő 
védelmük érdekében igyekszünk megtenni kormányzati, illetve külügyminisztériumi szinten 
is.  
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Nos, ha visszatérhetnék a bevezetésre, szeretnék néhány átfogó gondolatot megosztani 
önökkel, hogy hogyan látjuk az arab világ egészét. Nyilvánvalóan ismert mindenki számára, 
hogy az arab világ hagyományos relációs csoportot képez a magyar külpolitika számára, 
amelyhez külpolitikai, külgazdaság-politikai, kulturális kapcsolatok sokasága fűzi hazánkat. A 
térség biztonságpolitikai megfontolások miatt is nyilván kiemelten fontos számunkra. A 
kapcsolatok fenntartása, elmélyítése, a demokratikus értékek képviselete fontos magyar érdek, 
a külpolitikánk kiemelt feladata mind nemzeti, mind európai uniós szinten.  

Az arab tavasz 2011 elején indult folyamata mindemellett a törekvéseinket minden 
korábbinál összetettebb és bonyolultabb kontextusba helyezte, amelyre megfelelő válaszokat 
kell adnunk. Az Országgyűlés képviselői előtt külön hangsúlyt érdemel az is, hogy a 2011-
ben elkezdődött politikai átalakulás az arab világ számos országában kiemelt és a korábbinál 
talán hangsúlyosabb szerepet biztosított az ottani törvényhozásoknak, az alkotmányozásnak, 
általában a parlamenti struktúra kialakulásának, és ebben számos ország számít azokra a 
rendszerváltó tapasztalatokra, amelyeket Magyarországon megélhettünk az utóbbi több mint 2 
évtized során. Tehát: egy demokratikus értékrendű államban a parlament hogyan működik, 
milyen szervezeti struktúrája van, egyáltalán milyen tapasztalataink vannak erről? 

Azt gondolom, hogy az arab országok vonatkozásában az Országgyűlésnek, az 
Országgyűlés egyes bizottságainak, különböző szervezeteinek hangsúlyosabb szerep juthat, és 
ebben nyilván ahogy eddig, folyamatosan kértük, kérjük meg kérni fogjuk az önök segítségét, 
támogatását is, természetesen. 

Néhány relációs alapvetés. Úgy gondoljuk, hogy a magyar diplomácia a globális 
nyitás, keleti nyitás - ahogy tetszik – szellemében sikeresen alkalmazkodik az arab világban 
gyorsan változó feltétekhez, és az érdekeinket, úgy gondoljuk, megfelelően tudtuk képviselni 
eddig. Az arab politikai hatalomváltás zavaros körülményei ellenére el tudtuk érni, hogy 
erősödött a kapcsolatrendszerünk, amit számos reláció esetében konkrét gazdasági 
eredmények is alátámasztanak.  

Az egész arab világot alapvetően 3 szubrégióra tudnánk bontani. Egyrészt az észak-
afrikai arab országok, a Maghreb-Mashreq-térség országaira; a Közel-Kelet országaira, 
Libanon, Szíria, Jordánia, Izrael; illetve az Arab-, illetve iráni megközelítésben a Perzsa-öböl 
országaira. Mi azért következetesen igyekszünk az Arab-öböl térségeként definiálni ezt a 
világot. 

Úgy gondoljuk, hogy Magyarország láthatósága megmaradt az előző 2 év fejleményei 
ellenére vagy azok mellett, sőt, bizonyos értelemben tovább is tudtuk növelni a magyar 
láthatóságot ezekben az országokban.  

Az arab tavasz okozta mélyreható változásokról néhány tétel: az arab tavasz 
társadalmi robbanása és politikai forradalma nagy hatást gyakorolt az arab világ nemzetközi 
megítélésére természetesen. Ez egy ma is nyílt végű folyamat, amelynek a politikai, 
társadalmi kifejletét egyelőre nem tudjuk pontosan prognosztizálni, de ez nem jelenti azt, 
hogy a nemzetközi közösség minden tagja így gondolja. Nyilván új kockázatokat is látunk, 
látjuk az utóbbi hetek nagyon negatív fejleményeit, a Mohamed próféta meggyalázását jelentő 
film ismét megmutatta, hogy milyen erők, milyen indulatok rejlenek az arab világ 
társadalmaiban, és ezzel a kockázattal folyamatosan számolni kell.  

A fő kihívás ebben az éleződő helyzetben az, hogy be tudjuk azonosítani az arab 
embereket közvetlenül érintő célokat, hogy egyáltalán a társadalmaknak milyen elvárásaik 
vannak. Általában elmondható egyébként, hogy az arab tavasz kirobbantója alapvetően egy 
mélyülő társadalmi válság, amely az előző néhány évtized eredménye. Olyan autoriter 
rendszerek működtek az arab világban, amelyek a saját társadalmuk jövőjével nem 
foglalkoztak a stratégiai vízió szintjén. Csak egy példát kiemelve: Egyiptom társadalmára 
jellemző, hogy egy fiatal társadalomról van szó, amelyik ráadásul egy viszonylag jól képzett 
társadalom, nagyon sok fiatal szerzett diplomát egyiptomi egyetemeken, Kairóban, 
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Alexandriában, de sokan nyugaton, viszont az államnak nem volt válasza arra, hogy ezeknek 
a társadalmi rétegeknek milyen jövőképet tud felvázolni. Tunéziában is egy társadalmi 
robbanás nyitotta az egész folyamatot, de ezekről egy kicsit később beszélnék. 

Regionális következmények: Észak-Afrikában - Tunéziában, Egyiptomban, Líbiában - 
az arab tavasz kézzel fogható eredménye, hogy többpárti választásokat tartottak, amelyek 
megteremtették a legitim kormányzás feltételeit. A kihívás itt is a demokratikus politikai 
átalakulás, a gazdasági stabilizáció elősegítése. Közel-Keleten a szíriai helyzet remélhetőleg 
hamarosan történő lezárása gyakorlatilag döntő jelentőségű lesz az arab demokratikus 
átalakulás szempontjából, mert lezárná az autoriter rendszerek elleni felkelések sorozatát. Ez 
az utolsó állam, ahol - Egyiptom, Líbia, Tunézia után - felszámolják a korábbi autoriter 
berendezkedést.  

Az Öböl-térség országai - Szaúd-Arábia, Katar, Kuvait, Bahrein, az Emirátusok, 
Omán - sajátos politikai berendezkedésűek nyilvánvalóan, gazdasági, pénzügyi 
eredményeiknek köszönhetően ott ezek a folyamatok nem indultak el, és várhatóan nem is 
fognak elindulni. Ott a monarchiák továbbra is stabilitást tudnak biztosítani a térségnek azzal 
együtt, hogy hajlamosak vagyunk mi is, meg általában a nemzetközi politikai közösség és a 
nemzetközi közvélemény az Arab-öböl térségét egy homogén egységként kezelni, de hogyha 
egy picit mélyebbre ásunk, azért látni kell, hogy komoly különbségek vannak az egyes 
országok között mind a társadalmi, vallási berendezkedésük tekintetében, mind a társadalmi 
megosztottság tekintetében.  

Az igazán homogénnek mondható ország talán Katar, ahol egy viszonylag kis 
lélekszámú társadalom létezik, és ők vallásilag sem megosztottak, szinte száz százalékban a 
szunnita irányzat egyik ágazatához, a vahabizmushoz tartoznak. Ezzel szemben például 
Bahreinben, de Kuvaitban is a síiták jelenléte már megüti azt a szintet, ami komoly politikai, 
társadalmi feszültséghez vezethet. Bahrein esetében az utóbbi néhány hétben ki is éleződtek 
ezek az emberi jogi problémák, amelyek megjelentek a különböző nemzetközi fórumok 
napirendjén is, például az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa napirendjén. 

Az arab világban az Öböl-térségen kívül is találhatunk stabilnak mondható 
monarchiákat, például Marokkóban, illetve Jordániában. Ugyan ez egyelőre csak prognózis, 
vagy egy jelen pillanatfelvételt elemző megállapítás, de úgy tűnik, hogy az arab világban a 
klasszikus monarchiák stabilabb politikai és társadalmi rendszereket tudnak felmutatni, mint 
azok a korábbi prezidenciális rendszerek, mint például Tunézia, Líbia, Egyiptom vagy Szíria, 
ahol gyakorlatilag az elnökök nem voltak klasszikus monarchiák, de úgy viselkedtek, mintha 
monarchiák lettek volna, és láthatóan ezekben az országokban robbant az arab világ bombája, 
tehát az arab tavasz valójában ezekben az országokban zajlott le. 

Ezzel együtt azt is el kell mondanunk, hogy itt is kell diverzifikálni, és majd egy picit 
beszélnék az Aszad-rezsim megítéléséről is, de Aszad volt talán az egyedüli, ahol a vallási 
determináltság kevésbé jelent meg az államberendezkedésben. Ez nagyon érdekes a 
keresztény közösségek szempontjából, mert a többi országban az iszlamista politikai erők 
jutottak hatalomra, az Iszlám Testvériség, illetve az ehhez hasonló pártok; Líbiában nem, de 
erre majd külön kitérek. Azt látjuk azonban, hogy egyrészt az iszlamista politikai erőknek is 
különböző kategóriái vannak, vannak szélsőségesek, és vannak mérsékeltebb politikai erők. 
Nyilvánvaló, a nyugati világnak, az Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak, 
Magyarországnak az az érdeke, hogy az iszlám politikai erők mérsékelt szárnyával találja meg 
az összhangot, és ezeket a politikai erőket próbálja különböző eszközökkel közelíteni a mi 
értékrendünkhöz, a mi nyugati világunkhoz és percepcióinkhoz.  

Úgy látjuk, hogy igazából az iszlamista vezetésnek egyelőre még nincsen valódi 
politikai programja, vagy az nem annyira ismert, viszont van egy radikális szárnyuk, amely 
folyamatosan hatást gyakorol a mérsékeltekre, és ez állandó feszültségeket generál különböző 
országokban. Indokolt ezért, hogy az Európai Unió részéről megfogalmazott és kifejtett 
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különböző formájú, tartalmú támogatások elvi alapját úgy fogalmazzuk meg, hogy többért 
többet adunk, tehát gyakorlatilag ne egy koncepciótlan támogatási struktúra jöjjön létre, 
hanem meg kell fogalmaznunk, hogy cserébe mit várunk ezektől a politikai erőktől, milyen 
intézményi reformokat, milyen politikai, társadalmi, gazdasági döntéseket. Az Európai Unió 
az eltelt másfél évben, úgy látjuk, hogy stabilizálta politikai szerepét elsősorban a dél-
mediterrán térségben, és egy következetes politikát folytat a demokratikus folyamatok 
bátorítása tekintetében.  

Az Egyesült Államokat legalábbis a felületi politikai értékelések szintjén váratlanul 
érte az arab világban lezajlott folyamatok sokasága. Nyilvánvalóan itt különböző 
fejtegetésekre is lehetne időt szentelni, hogy mondjuk az amerikai titkosszolgálatok mennyire 
tudtak ezekről a folyamatokról, mennyire generálták ezeket a folyamatokat, de azt hiszem, ez 
nem ennek a fórumnak a témája. 

Mi úgy látjuk, hogy az Egyesült Államok vezetése számára is az a fő kihívás, hogy 
megtalálja a hangot a mérsékelt iszlamisták szárnyaival, különböző politikai pártok 
képviselőivel. Nagyon sokat mondó volt az az üzenet, amit az amerikai elnök megfogalmazott 
az új egyiptomi elnöknek küldött üdvözletében, amikor is azt nyilatkozta, hogy azt reméli, 
hogy az Egyesült Államok és Egyiptom viszonya az elkövetkező időszakban a kölcsönös 
tiszteleten fog alapulni. Ez egy elég világos politikai üzenet. Nyilván jelzi, hogy nincs 
értékközösség, adott esetben érdekközösség sincsen, viszont a kölcsönös tisztelet 
mindenképpen elvárható mindkét fél részéről. 

Oroszország szerepe a térségben érdekes kérdés. Oroszország gyakorlatilag 
elveszítette a befolyását először Irakban; Irakból szorultak ki – egyrészt a politikai befolyás, 
másrészt a gazdasági befolyás – az orosz cégek, amelyek Jordániába, Szíriába települtek át, és 
úgy látjuk, hogy gyakorlatilag Oroszország számára Szíria az utolsó bástya, ahol még tudja 
tartani a befolyását, és ez nem lesz közömbös az orosz belpolitikának sem adott esetben, ha 
elveszítik a szíriai szövetségest.  

Oroszország egy haditengerészeti kikötőt is fenntart Szíriában Tartusban, ez egy 
stratégiai kérdés számára. Nem véletlen, hogy szemben mondjuk Líbiával, ahol azért igaz, 
hogy NATO-keretekben, de volt egyfajta nemzetközi egység a katonai beavatkozást illetően. 
Szíria ehhez semmilyen tekintetben nem hasonlítható, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
tagjai, a nagyhatalmak megosztottak Szíria jövőjét illetően. Kína és Oroszország merev 
magatartást tanúsít, legalábbis nyugati olvasatban. Moszkvából, illetve Pekingből ezt egy picit 
másként látják. Szíriáról picit részletesebben beszélnék, de alapvetően azért azt elmondanám, 
hogy a moszkvai megítélés szerint a szíriai válság elhúzódása, az erőszak megfékezésére tett 
kísérletek kudarca annak tudható be, hogy a nyugati hatalmak nem hajlandóak végrehajtani a 
nyáron Genfben elért megállapodást, amely nemcsak az Aszad-rezsim hadseregét, hanem a 
felkelők fegyveres erőit is felszólították volna a fegyverek letételére. Pekingben és 
Oroszországban úgy látják, hogy ennek a végrehajtása jelenthetne érdemi előrelépést a szíriai 
válságból való kilábalás tekintetében. 

Fontos regionális szereplő Törökország, amelynek szerepe, úgy látjuk, nagymértékben 
megnövekedett nemcsak Szíria kapcsán, hanem úgy generálisan. Ennek áraként viszont 
megromlott a kapcsolata Izraellel, amely korábban ennél sokkal jobb volt. A szír válság 
kapcsán Törökország azért nagy nemzetközi elismerést tudhat magáénak, egyrészt a 
humanitárius helyzet kezelése tekintetében. A szíriai menekültek legnagyobb része 
törökországi menekülttáborokban talált átmeneti menedéket. Viszont a török politikai modell 
átvételére, egy szekuláris állam megteremtésére nem nagyon látunk lehetőséget, realitást az 
arab világ egy országában sem.  

Izrael számára nyilván az arab tavasz teljesen másfajta percepciót eredményezett vagy 
fogalmazott meg. Izraeli diplomaták, politikusok úgy fogalmaznak, hogy az arab tavasz 
számukra kőkemény téllé változott. Érdekes módon a maronita pátriárka tegnap úgy 
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fogalmazott, hogy az arab tavasz a keresztény közösségek életében borongós ősz lett. Azt 
hiszem, hogy ezek a szimbolikával átitatott mondatok sokatmondóak. Nyilván a nyugati 
világnak is az lenne az érdeke, hogy az arab tavasz valóban tavasz maradjon és egy 
kibontakozó, demokratikus fejlődés induljon el a térség országaiban. 

Magyarország kapcsolatairól az észak-afrikai és közel-keleti térség országaival több 
évtizedes kapcsolatunk volt, a különböző politikai rendszerek logikája mentén épült, ami 
manifesztálódott a gazdasági kapacitásaink tekintetében is. A mai napig az arab országokkal 
folytatott államközi kapcsolataink, úgy gondoljuk, hogy kiegyensúlyozottak, rendszeres 
kontaktusokra kerül sor államfői szinten, kormányfői szinten, külügyminiszteri szinten.  

A magyar kormányfő is ellátogatott már a térségbe: az arab tavaszt követően Szaúd-
Arábiában tett látogatást tavaly októberben, a külügyminiszter rendszeresen találkozik a 
partnereivel, legutóbb a múlt héten, New Yorkban az ENSZ Közgyűlésének margóján 
folytatott Martonyi János külügyminiszter úr kétoldalú megbeszélést a palesztin 
külügyminiszterrel, illetve Egyiptom külügyminiszterével, akivel egyébként már több ízben is 
találkozott. Ellátogatott Szaúd-Arábiába, ellátogatott Líbiába, és Magyarországon is fogadjuk 
a különböző arab országok különböző szintű vezetőit. 

A magyar válaszok az arab tavasz utáni kihívásokra. Úgy látjuk, hogy az arab 
forradalmak idején a magyar külpolitika hiteles és sok esetben nagyon operatív válaszokat 
tudott adni. Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége során olyan konstruktív lépéseket 
tudtunk megtenni, amire egyébként az elnökség nyilván objektív okokból is lehetőséget adott, 
amit elismertek Európában, illetve az euro-atlanti térségen kívül is. Ilyen konkrét operatív 
lépés volt például az – ami önök előtt is nyilván ismert -, hogy Líbiában a magyar 
nagykövetség volt az, amely képviselte a nyugati érdekeket, és nemcsak az európai uniós 
érdekeket, hanem az Egyesült Államok érdekeit is. Nagyon ritka az, hogy az Egyesült 
Államok külügyminisztere személyes levélben mondjon köszönetet egy magyar 
diplomatának. Ez megtörtént Líbia esetében: Marton Béla nagykövet úr helytállását az 
amerikai külügyminiszter külön levélben köszönte meg. Amerikai állampolgárok, újságírók 
kiszabadulásához tudtunk érdemben hozzájárulni, amelynek az volt az alapja, hogy egyrészt 
Magyarországnak folyamatosan megvolt a kapcsolata az egyre kiszoruló korábbi líbiai 
vezetéssel, a Kadhafi-rezsimmel, de ugyanakkor az ellenzékkel is folyamatosan, és azt 
gondolom, hogy ez mindenképpen eredményes diplomáciai tevékenységet feltételez. 

Szíriában is jelen vagyunk még, ez is ismert önök előtt. Damaszkuszban az Európai 
Unió delegációján kívül 3 európai uniós tagállamnak működik még képviselete. 
Magyarország mellett Romániának és Csehországnak. A magyar külpolitika térségbeli 
beágyazottságát, az ottani meglévő kapcsolatrendszerünket támaszthatja az alá, hogy a 
nemzetközi közösség komoly szereplői – az Egyesült Királyság, Ausztrália és Kanada is – 
úgy ítélték meg, hogy Magyarország érdemes, képes és kész arra, hogy ennek a 3 országnak a 
politikai érdekeit képviselje Szíriában. Az úgynevezett védőhatalmi megállapodások révén ezt 
a 3 országot is képviseljük Szíriában a szír vezetés irányában. 

Úgy látjuk, hogy megtaláltuk a hangot az új, mérsékelt iszlamista vezetőkkel is. Erre 
majd utalnék például az egyiptomi kapcsolatépítés tekintetében. A demokratikus átmenet 
során szerzett tapasztalataink – amelyekre már utaltam a beszámoló elején – növelték a 
hitelességünket az arab országok egyes szereplői tekintetében, sőt, azt gondolom, hogy 
Magyarország és a térség egyéb más országai is potenciálisan mindenképpen komparatív 
előnnyel bírunk a nyugati partnereinkkel szemben, ugyanis ez a demokratikus átmeneti 
tapasztalat, ami nekünk megvan, nyilván Nyugat-Európában nincs meg. A hitelességünk ezért 
nagyobb az arab világ politikai vezetői számára. Könnyebben beazonosítható partnerként 
tekintenek ránk.  

Kilátásainkat így kedvezően határozza meg ez a több évtizedes viszony. Összefüggő 
érdek és cél lehet az emberi jogok érvényesülésének segítése, a biztonság megszilárdítása, a 
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gazdasági talpra állásban történő segítségnyújtás, úgyhogy a feladataink továbbra is a politikai 
kapcsolatok szintjének fenntartása, lehetőség szerinti javítása, a gazdasági-kereskedelmi, 
befektetési kapcsolatok növelése.  

Nyilvánvalóan felmerül minden ország esetében, így a mi esetünkben is, hogy a 
magyar diplomácia mindenkori lehetőségeit személyi, anyagi és egyéb kapacitásainkat 
figyelembe véve valahol priorizálnunk kell, hogy mely országokkal kívánjuk 
hangsúlyosabban építeni a kapcsolatokat. Mi úgy gondoljuk, hogy az Öböl-térségben Szaúd-
Arábia, Katar lehet ilyen ország, illetve a Közel-Keleten Egyiptom, esetleg Jordánia, illetve a 
Maghreb-térség, az észak-afrikai térség országai.  

Részletesen tudnék beszélni természetesen Líbiáról, Egyiptomról, Tunéziáról, 
Szíriáról, de azt gondolom, hogy mivel az idő előreszaladt, én ettől most eltekintenék 
engedelmükkel. Hogyha úgy döntenek, szívesen részletesebben is elmondanám a 
gondolataimat bármelyik ország tekintetében, de azt hiszem, hogyha a 11 órát tartanánk, 
akkor - elnök úr engedelmével - visszaadnám a szót, és amennyiben van a képviselő 
asszonynak, képviselő uraknak kérdése, arra igyekszem válaszolni.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Először is egy kicsit szégyellem magam, és szeretnék elnézést kérni Mihályi Géza 

főosztályvezető úrtól, a térségért felelős főosztályvezetőtől, megmondom őszintén, nem jutott 
eszembe a keresztneve, és így teljesen elbizonytalanodtam. Még egyszer elnézést kérek öntől, 
hogy az elején nem köszöntöttem. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen rövid, illetve általános összefoglalót 
kaptunk a térségről, és mielőtt képviselőtársaimnak megadnám a lehetőséget a kérdések 
feltételére, bennem felmerült egy kérdés. Hogyha az elmúlt időszakok típusait nézzük, melyek 
azok az országok, amelyek előrébb járnak, ha rangsorolni kellene a biztonság, a 
demokráciafejlődés szempontjából, hogy egyáltalán hol tartanak, milyen szinten állnak a 
probléma, a konfliktus, akár a polgárháború megoldásában. Tehát lehet-e egyfajta rangsort 
felállítani, hogy hol látjuk azt, hogy a közeljövőben rendeződik a helyzet, és hol látjuk azt, 
ahol hosszabb távra kell tervezni, hogy továbbra is konfliktusos ország vagy konfliktusos 
térség marad, hiszen ez sok szempontból az odafigyelést, illetve az események rendszeres 
követését feltételezi a bizottság részéről. Hol látjuk azt, hogy az arab tavasztól annak idején 
elvárt fejlődés, illetve normalizálódás a közeljövőben egyértelművé tehető, vagy hol van az, 
ahol ez már meg is történt. 

További kérdések? Kovács alelnök úr, majd utána Gyöngyösi alelnök úr.  
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Teljesen 

egyetértek államtitkár úrnak azzal a véleményével, ami nyilván, tapasztalatokon alapszik, 
hogy a monarchiák nem szükségképpen kevésbé demokratikusak, mint az elnöki rendszerek. 
Hogyha pozitív oldalról akarom közelíteni, mondhatjuk úgy is, hogy az elnöki rendszerek 
gyakran sokkal kevésbé demokratikusak, mint a monarchiák. Ez egyébként nem az arab 
világra jellemző egyedül, összességében is azt mondhatjuk, hogy vannak kivételek, van, 
amikor egy monarchia demokratikusabb, mint egy kvázi egypártrendszerként működő ország, 
még akkor is, hogyha az formailag többpártrendszer. 

A kérdésem arra vonatkozik, hogy a Külügyminisztérium ismeretei szerint volt-e 
valami jelzés arra, hogy azok a rendszerek, ahol végül is az arab tavasz meglehetősen 
váratlanul bekövetkezett, volt-e például a magyar hírszerzés, vagy a hírszerzési 
együttműködés keretében jelzés arra, hogy ilyesmi bekövetkezhet; ez az egyik része a 
kérdésnek. A másik, hogy emlékezetem szerint két magyar közjogi méltóság - Orbán Viktor 
miniszterelnök úr és Schmitt Pál akkori köztársasági elnök - is ellátogatott két országba, az 
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egyikük Líbiába, a másikuk Egyiptomba, és úgy emlékszem, hogy mind a két látogatás után 
nagyon pozitív nyilatkozatok hangzottak el a két országról, hogy ezek nagyon szilárd, stabil 
demokráciák, amelyet én akkor erős kétkedéssel fogadtam. De lehet, hogy én emlékszem 
rosszul, és nem ez volt a nyilatkozatokban, de ha mégis ez lett volna, akkor ebben játszott-e 
szerepet a Külügyminisztérium? Hiszen a Külügyminisztérium dolga, hogy ezeket a magas 
szintű látogatásokat egy alapos tárgyalási dossziéval elősegítse, és az a dosszié kellett, hogy 
tartalmazzon, vagy kellett volna, hogy tartalmazzon kritikai elemeket is, amelyeket nem 
biztos, hogy a tárgyaláson a partner képébe kell vágni, de abban feltétlenül segít egy ilyen 
dosszié, hogy utána ne hangozzon el olyan nyilatkozat, ami - ez a sors iróniája - heteken belül 
megdől. Ez ilyen szempontból akár véletlennek is tekinthető, de azt gondolom, hogy ha nem 
következik be az arab tavasz, akkor sem helyes.  

Hadd tegyem hozzá, ez nem a magyar politikára, a magyar vezetésre jellemző, hanem 
a Magyarországnál lényegesen szorosabb kapcsolatot tartott néhány uniós tagállamra, 
mondjuk, Franciaország kapcsolatát említve például Líbiával. Ebben az évben jó néhány 
nemzetközi konferencián vettem részt, ahol általános volt az a vélemény, hogy le kell vonni 
mindabból, ami történt, azt a tanulságot, hogy nem szabad kizárólag a stabilitáson mérni egy 
országnak a partnerségre való alkalmasságát, mert a stabilitás lehet, hogy csak látszólagos, 
lehet, hogy csak a felszínen van, általában az elnyomó rendszerek mindaddig stabilnak 
tűnnek, amíg össze nem omlanak.  

Tehát ez egy általános tanulság a demokratikus országok körében, és gondolom, hogy 
Magyarországon is le kell vonni ezt a tanulságot, és ebben megint a Külügyminisztériumnak 
kell kezdeményező szerepet játszania. Önmagában az, hogy egy rendszer nagyon stabilnak 
tűnik, ugyanakkor az általánosnak tekinthető - zárójelben hozzáteszem, hogy persze, tudom, 
hogy a demokrácia mást jelent egy iszlám országban, mást jelent egy ázsiai országban -, és 
vannak bizonyos általános normák, amelyek mondjuk az ENSZ-ben elfogadottak, és ha egy 
ország ezt nagyon látványosan lábbal tiporja, akkor ott óvatosan kell a kapcsolatépítéssel is 
bánni, és a kapcsolatépítés alkalmas lehet arra, hogy bizonyos kritikákat megfogalmazzon 
Magyarország is, nem feltétlenül a nyilvánosságnak, de legalább a tárgyalópartnernek igen.  

 
ELNÖK: Engedje meg, államtitkár úr, hogy összegyűjtsük a kérdéseket és a 

véleményeket. Gyöngyösi alelnök úr jelentkezett, majd Vona képviselő úr következik.  
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Először is szeretném 

megköszönni a lehetőséget, hogy itt, erről a nagyon fontos kérdésről beszélhetünk, és nagyon 
szomorú, hogy erre ilyen kevés idő van. Erről hosszan lehetne beszélgetni, és igazából az arab 
tavasz, mint egy összefogó fogalom, egy kicsit félrevezető is, hiszen államtitkár úr utalt arra, 
hogy itt nagyon különböző országokról beszélünk, amelyek mind vallásilag, etnikailag törzsi 
viszonyokat tükröznek. Nyilván, a jelenség maga általánosítható, tehát valóban, végigsöpört 
ezen a térségen egy bizonyos átalakulás, de mindennek a mélyén azért más és más típusú 
háttér van ezek mögött a megmozdulások mögött.  

Éreztem államtitkár úr beszámolójában is azt a fajta bizonytalanságot, amivel a nyugat 
küzd, amikor erről az arab tavaszról beszél, hiszen nem igaz az, hogy ezekben az országokban 
csak úgy önmaguktól autoriter rendszerek működtek. Ezekben az országokban a nyugati 
érdekeknek megfelelően bizonyos autoriter rendszerek működtek, szerintem ez talán közelebb 
áll a valósághoz, hiszen nem lehet attól eltekinteni, hogy Ben Ali rendszerét Tunéziában, 
Kadhafi rendszerét Líbiában, Mubarak rendszerét Egyiptomban milyen erők legitimálták, és 
milyen erők biztosították azt a stabilitást, amiről Kovács László is beszélt.  

Nem lehet eltekinteni attól sem, hogy a nyugat valószínűleg a Szuezi-csatorna 
hajózhatóságát vagy Izrael biztonsági helyzetét előrébbvalónak tartotta, mint azt az egyébként 
nagyon sokat hangoztatott értékrendet, amit a nyugat folyamatosan sulykol, és igyekszik 
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képviselni. Tehát én azt látom, hogy az a fajta demokratikus értékrendre való hivatkozás 
mögött - amitől úgy tűnik, a nyugat nem akar eltántorodni - nagyon súlyos ellentmondások 
húzódnak a nyugati érdekképviseletek között és aközött az értékrend között, amit hangoztat, 
és amit úgy gondol, hogy képvisel.  

Itt a hitelességi deficitre szeretnék valahol rámutatni, hiszen az Európai Unió, az 
Egyesült Államok meg a Nyugat úgy általában nagyon szereti magát úgy feltüntetni, mint egy 
válságkezelő, válságmegoldó vagy egy válságot esetleg megelőző része a világnak, és úgy 
gondolom, hogy akkor, amikor az arab országokban egyfajta ellenállásba ütközünk akár a 
Mohamed prófétáról megjelent karikatúrák kapcsán, akár más dolgok kapcsán, pont erre a 
legitimitási válságnak az okaira kell rávilágítanunk, hiszen a világnak ez a része bizony védi a 
saját értékrendjét, védi a saját vallását meg a saját értékeit, és rossz tapasztalatai vannak a 
Nyugat beavatkozásával meg a Nyugat érdekérvényesítésével kapcsolatban a saját részében.  

Ami kérdésként fogalmazódott meg bennem Szíria kapcsán, hiszen talán ez az, ami 
egy előttünk álló és egyre növekvő probléma talán Líbiában, Egyiptomban elindultak azok a 
folyamatok, amelyek valamerre kifutnak. Szíriában még ezen probléma előtt állunk. 
Ahányszor Szíriára gondolok, kérdőjelként fogalmazódik meg bennem, kinek állhat 
egyáltalán az érdekében az, hogy az Aszad-rezsim megdőljön. Azt látom, hogy egy olyan 
országban, mint Szíria, ahol elképesztően összetett etnikai, vallási, törzsi viszonyrendszer van, 
az Aszad-rendszer valamilyen szinten valami relatív stabilitást megvalósított.  

Nagyon sokáig lehetne kritizálni az Aszad-rendszert, de én azt látom, hogy ami az 
Aszad-rendszer után jön, az csak rosszabb lehet. Egy olyan ellenzéket fegyverrel, pénzzel 
támogatni, ami mögött - nagyon jól tudja itt mindenki, bár a CNN keveset beszél róla, hogy - 
ezek a legszélsőségesebb irányzatai az iszlámnak előretörnek, ha az Aszad-rendszer megdől, 
akkor egy olyan szalafista, vahabita, nem tudom, milyen irányítás alatt működő ország jön 
létre, amely sem Törökországnak nem lesz érdeke, sem Izraelnek nem lesz érdeke, a 
Nyugatnak a legkevésbé.  

Ennek ellenére azt látom, hogy az ellenzéket a Nyugat erkölcsileg, pénzzel és minden 
minőségben támogatja. Ezzel kapcsolatban nagyon kíváncsi lennék az államtitkár úr 
véleményére meg egypár szóban arra is kíváncsi lennék, hogy a magyar nagykövetség, úgy 
tudom, működik Damaszkuszban. Amikor utcai harcokról, zavargásokról meg instabilitásról 
hallunk, akkor az ottani nagykövetségünkkel – úgy tudom, nagyon sok nagykövetséget 
evakuáltak – mi a helyzet? Mi a helyzete a magyar diplomatáknak Szíriában? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Egy gyors megjegyzést engedjenek meg. 

Felvetődött, hogy a témával részletesebben is érdemes lenne foglalkozni. Szeretnénk a 
jövőben a Külügyi Intézet bevonásával is tartani beszélgetéseket, illetve kvázi szakmai 
háttérbeszélgetéseket, és akkor természetesen ezt a témát tudjuk folytatni, és természetes 
dolog az is, hogy ezzel a kérdéssel talán nagyobb részletességgel, akár egy-egy országra 
lebontva is érdemes lesz foglalkozni a következő időszakban. (Jelzésre:) Vona képviselő úr 
jelezte szólási szándékát. Tessék! 

 
VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nagyon sok szeretettel 

köszöntöm államtitkár urat, főosztályvezető urat. Nagyon örülök, hogy ezzel a témával 
tudtunk foglalkozni. Nekem egy konkrét kérdésem és két rövid meg egy középhosszú 
megjegyzésem van. 

A konkrét kérdésem a Mohamed-karikatúrákkal kapcsolatos. Az lenne a kérdésem, 
hogy ebben az ügyben a Külügy tett-e bármilyen konkrét lépést. Amire én személy szerint 
gondolnék vagy gondoltam volna, az valamifajta elítélése ennek karikatúra-botránynak. 
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Amennyiben ez megtörtént, annak nagyon örülök, amennyiben nem, akkor gondolom, hogy 
ez egy nagy hiba volt a magyar Külügy részéről. 

Ezzel kapcsolatos az egyik megjegyzésem. Az államtitkár úr is úgy fogalmazott, hogy 
a karikatúraügy mennyire bebizonyította a térségben rejlő kockázatot, feszültséget. Szerintem 
ez téves megfogalmazás. Úgy gondolom, hogy az a reakció, ami erre a filmbotrányra történt, 
ismerve ennek a térségnek a társadalmi-kulturális berendezkedését, sajnos azt tudom 
mondani, hogy logikus válaszlépés volt. Ezért is gondolják sokan, hogy akik ezzel a 
botránnyal úgymond politikailag előálltak vagy akik e mögött sejthetőek, azok nagyon jól 
tudhatták is.  

Úgy gondolom, hogy nagyon nagy hiba, amikor európai szemszögből próbáljuk ezeket 
a társadalmakat, országokat értékelni, és úgy tekintünk rájuk, mint valami kissé elmaradott 
országokra, amelyek még a demokrácia dicsőséges útjára csak nagyon nehezen tudnak 
föllépkedni, még cammognak ezen a nagyszerű úton. 

Nem így kell őket tekinteni, szerintem. Ezek tradicionális társadalmak, ahol a vallás a 
mindennapi életet sokkal inkább áthatja természetesen, mint mondjuk a szekularizált európai 
vagy nyugati világban. Mi nem vagyunk jogosultak szerintem ítéletet mondani efölött. 

Nyilvánvalóan lehet mindenkinek személyes véleménye, de ha már olyan sokat 
beszélünk toleranciáról, a másság elfogadásáról, jó lenne, ha ezt a nagyszerű emberi 
képességünket, erényünket gyakorolnánk ezekkel a társadalmakkal kapcsolatban is. Nagyon 
úgy tűnik, hogy az arab tavasz ebben a fajta berendezkedésben nem fog rést ütni, sőt, úgy 
tűnik, hogy a vallási és társadalmi kölcsönhatások még inkább fölerősödhetnek. Tehát nem 
úgy tűnik, hogy az arab tavasz valamifajta szekularizálódás irányába mutat, hanem úgy tűnik, 
hogy éppen az ellenkező irányba, sokszor sajnos igen szélsőséges irányokat véve. Szerintem 
egy dolgot tehetünk: elfogadjuk és tiszteletben tartjuk ezeknek a társadalmak 
berendezkedését. 

A másik megjegyzésem szintén az államtitkár úr egyik mondatába kapaszkodna. 
Szóba került az iszlám mérsékelt és radikális szárnyának konfliktusa. Egyébként emiatt is 
nagyon káros volt ez a filmügy, hiszen azt a nyomást, amiről az államtitkár úr is beszélt, ami a 
szélsőséges iszlám szervezetek részéről megvan a mérsékelt iszlám irányába, még inkább 
felerősítette, és nagyon lehetetlen helyzetbe kerültek ezáltal a mérsékelt iszlám politikai erők. 

Ami ezzel kapcsolatban az én meglátásom, hogy ha Magyarország valóban látható 
akar lenni – államtitkár úr azt mondta, hogy megőriztük a láthatóságunkat, sőt, sikerült 
növelni is; ez biztosan így van -, ha ezt valóban érdemi eredménnyel szeretnénk elmondani, 
érdemi láthatóságot szeretnénk, akkor szerintem sokkal bátrabb politikai vállalásra volna 
szükség ebben a kérdésben, sőt, azt tudom mondani hogy Magyarországnak van egy 
nagyszerű lehetősége és előnye arra nézve, hogy az iszlám és ezen belül az arab világ és a 
keresztény Európa közötti párbeszéd élharcosává váljon.  

Ezt javasolnám a magyar Külügynek, és erre több indokolt is föl tudok sorolni. Az 
egyik az, hogy Magyarországot nem akadályozza semmiféle társadalmi-belpolitikai nehézség, 
ami ebben szerepet játszhat. Gondolok itt arra, hogy a nyugat-európai országokon belül az 
iszlám helyi jelenlét komoly belpolitikai probléma, tehát nagyon nehezen tudnának egy ilyen 
párbeszédben aktorként eljárni. Magyarországot ilyen gond nem nehezíti ebben, tehát nincs 
ilyen nehézség rajtunk.  

Azt viszont ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy némi mosollyal hallgatom mindig 
a Külügyminisztérium részéről, amikor az arab országokkal való kapcsolatunkban szóba kerül 
a mi demokratikus átalakulással kapcsolatos tapasztalatunk. Félig viccesen, de inkább 
komolyan arra kérem, hogy nehogy átadjuk az arab világnak ezt a tapasztalatot, mert abból 
világháború lesz. (Gyöngyösi Márton nevet.) 

A másik szempont, ami miatt arra bátorítanám a Külügyet, hogy ezt felvállalja, az az 
ott élő keresztény közösségek ügye. Nagyon fontos, hogy az ott élő keresztény közösségek ne 
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legyenek céltáblái annak az úgy tűnik, hogy sulykolt konfliktusnak, ami a világban ma 
tapasztalható az iszlám és a keresztény Nyugat között.  

Harmadik szempont: Magyarország keleti nyitása, gazdasági érdekei is azt hiszem, 
egyértelműen ebbe az irányba mutathatnak. A negyedik – erre már Gyöngyösi 
képviselőtársam félig-meddig már utalt rá – az, hogy úgy tűnik, hogy a vallási szélsőségesek 
megjelenése és egyre aktívabb fegyveres jelenléte között van valamifajta nemzetközi 
háttértámogatás is, sőt egyre több olyan információ lát napvilágot, hogy ezeket a 
szélsőségeseket Szaúd-Arábiában, amerikai háttérrel képezik ki és aztán küldik a megfelelő 
helyre. Nagyon jó lenne, hogy ebből kimaradnánk, már csak olyan szempontból is, hogy 
Magyarország terrorfenyegetettségét a Terrorelhárító Központ nagyszerű egységei ugyanezzel 
az eredményességgel tudják védeni, mint eddig.  

A javaslatom konkrétan az, és akkor ez is az utolsó mondatom, hogy a magyar Külügy 
európai színtéren vállalja fel és ezáltal valóban váljon láthatóvá az arab világban, vállalja fel 
kulturális, vallásközi kapcsolatokat erősítő programok, társadalmi programok kapcsán a 
keresztény Európa és az iszlám világ, az arab, iszlám világ közötti kapcsolatok erősítését. 
Szerintem ez egy nagyon fontos és az egész térségben valódi komparatív előnyt adható lépés 
lenne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Német képviselő úr! 
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak szeretném kiegészíteni Vona 

Gábor képviselőtársam gondolatait, illetve Gyöngyösi Márton képviselőtársam gondolatait.  
Az jutott eszembe, hogy államtitkár úr beszélt a bizalmi tőkéről, mely megvan 

Magyarország irányában, megvan az arab országok térségeiben, illetve országaiban, ezért jó 
lenne, ha ezt a bizalmi tőkét nem játszanánk el azzal, hogy például az Európai Unió vagy 
éppen az Egyesült Államok érdekeit próbáljuk védeni, hiszen itt már felmerült az, hogy 
értékekről vagy érdekekről van szó. Szerintem erről az irakiak, afganisztániak többet 
tudnának mondani, illetve arról, hogy mennyire képviselnek értéket vagy inkább érdeket, 
amiről például az amerikai 6. flotta is tudna beszélni, amely jelenleg is ott állomásozik a 
Perzsa-öbölben.  

Mondanék még egy esetleges tippet, vagy kérném inkább az államtitkár urat, hogy 
próbáljon a külügyminiszter úrral egyeztetni például az irányban, hogy felvállalhatnák sokkal 
jobban a palesztin kérdést. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa öt határozatott hozott, például a 
palesztin kérdés ügyében, melyből Magyarország csak kettőt támogatott. Az egész Európai 
Unió is csak kettőt támogatott, három kérdésben nemleges vagy tartózkodó álláspontot 
határoztak el, így Magyarország is, pedig, ha felvállalnánk - Vona Gábor képviselőtársam 
mondta ezt a kérdést is -, és itt is merőben más, vagy bátrabb álláspontot tudnánk képviselni, 
akkor ennek híre menne az arab országokban, és így talán ezt a bizalmi tőkét jobban tudnánk 
erősíteni, jobban tudnánk építkezni, és ezáltal gazdasági előnyökre is szert tudnánk tenni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Egy rövid megjegyzésem lenne az előbb elhangzottakhoz, hogy én úgy veszem észre, 

hogy több kérdésben nem értünk egyet, de azt érdemes rögzítenünk, hogy a Mohamed 
prófétával kapcsolatos film kapcsán az azzal kapcsolatos értékelésünk egyértelműen elítélő. 
Képviselőtársaimmal bárhol beszéltünk erről, illetve, amikor hallottunk erről, ebben 
természetesen bizottságunk egységes, de kíváncsi vagyok én is a Külügyminisztérium 
véleményére ezzel kapcsolatban. Tény és való, hogy nagyon káros bármilyen film, bármilyen 
karikatúra, amely erőteljesebben vallási érzéseket sérthet, mert annak természetes reakciójával 
is számolnunk kell, hiszen abban a pillanatban fölhördült az egész arab világ, és itt nemcsak 
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egyes radikális vagy fundamentalista szervezetek kapcsán láthattuk ezt. Tehát ebben a 
kérdésben úgy gondolom, hogy a bizottságunk végre egységes állásponton van.  

Államtitkár úrnak eléggé feszített az ideje, de Horváth képviselő úrnak még 
megadnám a szót. 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm.  
Egy kérdésem lenne az államtitkár úrhoz. Jó, hogy emlegette az arab világban való 

hitelességünket, mert ez igen sokat ér, talán többet is, mint a hozzászólásokból ez kitűnt. 
Tehát ezt megjegyzem, regisztrálom, jó, hogy van, de a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy 
ez egy tartható, remélhetőleg megmaradó valami? - lévén ez egy nagyon értékes valami. Ez 
mikor váltódik aprópénzre vagy nagypénzre? Talán sose, de még akkor is sokat ér, hogyha a 
pincének a legmélyebb részében van ez az aranytartalék, én valami ilyesmihez hasonlítom. 
Hogyan állunk ezzel? Ez megvan-e? (Takács Szabolcs: Megvan.) Megvan, örömmel hallom. 
Van ebben valami kockázat a tekintetben, hogy valakit emiatt jobban tisztelnek, vagy kevésbé 
tisztelnek, vagy többre becsülnek, vagy kevésbé becsülnek? Mert hiszen ilyenek megtörténtek 
a török-izraeli viszonyban, vagy más példák is utalhatnak erre. Nos, ezek a gondolatok 
foglalkoztatnak engem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még mielőtt megadom a lehetőséget államtitkár úrnak a 

válaszadásra, egy megjegyzésem lenne, hogy úgy látom, óhatatlanul, mindenféleképpen a 
közeljövőben műhelyszinten, akár bizottsági ülés keretében, vagy háttérbeszélgetés keretében 
ezzel a témában foglalkoznunk kell. Ma is lesz lehetőség egy olyan háttérbeszélgetésre, amely 
Romániával kapcsolatos, és szakértői intézeti vélemények hangozhatnak el; ez ma délután 
lesz. Tehát hasonló jellegű formátumot, fórumot minden további nélkül meg tudunk szervezni 
ebben a kérdésben bizottsági szinten is.  

Öné a szó, államtitkár úr. 

Válaszadás 

TAKÁCS SZABOLCS helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő Urak! Köszönöm szépen a kérdéseket.  

Valóban, én is úgy látom, hogy a téma mindenképpen érdeklődésre tart számot, és 
nagy örömmel, a jövőben szívesen folytatjuk ezt a beszélgetést, és különböző formációban, 
kontextusokban tájékoztatást adok önöknek arról, hogy a Külügyminisztérium mit végez ezen 
a területen. Hogyha megengedik, akkor időrendi sorrendben mennék végig a kérdéseken. 

Balla elnök úr azt kérdezte, hogy tudunk-e bármilyen sorrendet felállítani a 
tekintetben, hogy mely arab országokban látjuk leginkább reálisnak a stabilitást vagy a 
demokratikus struktúrák megerősítését; bár itt arról majd beszélnünk kell, hogy valóban, 
milyen elvárásokat kell megfogalmaznunk a demokráciafejlesztés tekintetében.  

A problémát abban látjuk és a dilemmát is, hogy ezek az országok valóban nagyon 
sokszor, sok esetben teljesen eltérő vallási megosztottsággal bírnak, más társadalmi, 
kulturális, politikai hagyományokkal, és nagyon érdekes, hogy ezek az autoriter rendszerek 
egymással korábban nem is annyira kommunikáltak. Tehát Ben Ali Tunéziája nem feltétlenül 
volt egy folyamatos kommunikációs viszonyban a térség más államaival, ilyen értelemben 
nem is egyértelműen összehasonlíthatók. Valóban azt kell először megnéznünk, hogy milyen 
mérőszámok alapján próbálunk valamiféle eredményt meghatározni. Mindegyik országban 
mást és mást várhatunk reálisan, mást és mást kell eredménynek tekintetnünk.  

Líbiában például nagyon nagy eredménynek tekinthetjük azt - talán az egyetlen ország 
-, hogy az arab tavasz átalakulásait követően nem az iszlamista pártok nyertek nagy befolyást, 
hanem a helyi megfogalmazás szerint is egy liberális párt, de ez a liberalizmus nyilvánvalóan 
nem összehasonlítható a nyugat-európai értelemben megfogalmazott liberalizmussal. Tehát 
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hogyha úgy nézzük, akkor ez egy eredmény, viszont látjuk, hogy Líbia korántsem stabil, 
vannak olyan törzsi törésvonalak, amik az országot szétfeszíthetik már rövid és középtávon is, 
és látjuk azokat a feszültségeket, amik a társadalmakban megvannak. A Mohamed prófétát 
gyalázó film kapcsán Líbiában történtek a legtragikusabb események, ahol az Egyesült 
Államok diplomatái is áldozatául estek ennek a reakciónak. Tehát Líbiát nem sorolnám az 
első helyre.  

Ha valakit mégis az első helyre kell tennem, akkor azt hiszem, hogy az Tunézia lehet. 
Tunéziában, amit most látunk, ott van egy nagyon nagy szakadék, szinte áthidalhatatlan 
szakadék a választásokat megnyert párt mérsékelt és szélsőséges szárnya között. Tehát 
Tunézia az egyik ország, amelyik a leginkább kötődött a nyugati világhoz a francia gyarmati 
múlt miatt, és azok a struktúrák, amelyek ott már megvoltak, léteztek, azok egy nagyobb 
stabilitást adnak, mondjuk úgy, lehetőséget, de a lényeg az, hogy az ottani politikai pártok 
képviselői az államérdeket a pártérdekek elé helyezzék, viszont a stabilitás mindenképpen 
Tunéziában prognosztizálható leginkább.  

Második helyre én Egyiptomot tenném az átalakuló országok közül, ahol a 
nemrégiben megválasztott elnök, illetve miniszterelnök láthatóan növelni akarja a civil erők 
befolyását a hadsereggel szemben, a hadsereg átalakítása is erre utal, de a társadalmi 
feszültségek ugyanúgy megvannak, mint például Líbiában. Líbiát sorolnám a harmadik 
helyre, és Szíriát a negyedik helyre értelemszerűen. Most arról a négy országról beszélek, 
ahol valódi átalakulások és erőszakos cselekmények során történtek meg azok a változások, 
amik megtörténtek.  

Beszéltünk kell még a térség többi országáról, Marokkóról, Jordániáról, ahol ezek a 
folyamatok nem indultak el, és várhatóan nem is fognak elindulni.  

Algériáról nem beszéltünk, de ha már felsorolásnál tartunk, akkor megemlíteném, 
hogy bizonyos értékelések szerint Algériában az arab tavasz lezajlott 20 éve a polgárháború 
idején, tehát az volt az első fecske, ha úgy tetszik. Pillanatnyilag ott is egy viszonylag stabil 
rendszernek lehetünk tanúi. Úgyhogy röviden ennyit tudnék válaszolni erre a kérdésre. 

Kovács László alelnök úr kérdésére – azt kérdezte tőlünk, hogy a Külügyminisztérium 
menyire volt felkészülve azokra a változásokra, amelyek az arab világ országaiban lezajlottak. 
Valóban voltak magas szintű látogatások Egyiptomba, illetve Líbiába is a kormányfő, illetve 
az államfő részéről. Úgy gondolom, nem emlékszem pontosan a nyilatkozatokra, de nyilván 
felkutatható, nem tudom, hogy azt mondták-e akkor, hogy stabil demokráciák. Az tény, hogy 
a stabilitás szó elhangzott és ez, azt gondolom egyébként, hogy bizonyos értelemben releváns 
is volt, illetve reális volt. Ugyanis Szaddám Huszein rendszere is stabilitást kölcsönzött a 
térségnek.  

Azt is tudjuk, hogy miután nyilvánvalóan nyugati hatalmak úgy gondolták, hogy 
Szaddám Huszein elmozdítása már nem tartható az ő értelmezésük szerint, ez mit 
eredményezett. Sok mindent, de stabilitást biztos nem. Azáltal, hogy megszüntették azt az 
erőegyensúlyt, ami kialakult ott a síita Irán és egy szuni kisebbség vezette Irak között, az 
valóban instabilitást eredményezett a térségben. Bizonyos értelemben tehát, amikor a 
Mubarak-rendszerről úgy nyilatkoztunk akkor, 2011 elején, hogy Mubarak a stabilitás 
egyfajta garanciája, azt hiszem, akkor nem álltunk olyan nagyon messze az igazságtól.  

Nyilvánvalóan az alelnök úrnak jogos a kérdése, hogy a Külügyminisztérium és egyéb 
szolgálatok mennyire látták vagy láthatták ezeket a folyamatok. Azt gondolom, hogy a 
társadalmi feszültségekkel kapcsolatos értékelések megszülettek már akkor is, tehát mindenki 
tudta, hogy ezeket az országokat társadalmi feszültség feszíti egyre inkább. Az nehezen volt 
prognosztizálható, hogy ez mikor jut el egy robbanáspontig. Általában azt hiszem, hogy a 
forradalmakat sem tudják olyan pontosan prognosztizálni. Azt látják, hogy vannak 
feszültségek, de hogy adott esetben véletlenszerű folyamatok milyen generálisabb 
eredményeket hoznak, azt nehéz megmondani.  
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Nehezen tudta szerintem bárki megjósolni azt, hogy Tunéziában alapvetően szociális 
probléma kapcsán, ahol egy tunéziai idős bácsi úgy gondolta, hogy felgyújtja magát, mert 
éppen nem olyan válaszokat ráadásul egy hölgy alkalmazottól egy bürokratikus 
intézményben, hogy ez milyen reakciókat generál mondjuk a szélsőséges iszlamisták részéről, 
mennyire állnak be az ő ügye mögé, illetve ez a tűz mennyire terjed, milyen sebességgel, 
milyen mélységgel, milyen gyorsasággal, ezt nagyon nehezen lehet prognosztizálni.  

Azt gondolom, hogy ilyen értelemben mindenki hibázott. Tehát az Egyesült Államok 
és a nyugati hatalmak sem tudták valóban beazonosítani, hogy ezek a rendszerek meddig 
támogathatók, meddig hiteles, meddig vállalható, hogy egy nyugati politikus nyilatkozataiban 
kiáll bármelyik autoriter arab rendszer mellé. Emlékeztetnék és azt hiszem, alelnök úr is 
értékelte, hogy ez nemcsak Magyarországra, más országokra is jellemző, hogy 
Franciaországban egy miniszter lemondásához vezetett az, hogy Ben Ali Tunéziájában 
igénybe vette az akkori tunéziai elnök magán-repülőgépét és magánszabadságát töltötte ott 
közvetlenül az előtt, hogy Tunéziában kitört volna a forradalom. A nyugati világ részéről 
valóban volt tehát egy kicsit álságos, álszent megközelítés az egész térség iránt, és valóban az, 
hogy mennyire tekinthetők demokráciáknak meg a nyugati demokráciafelfogás mennyire 
alkalmazható az euro-atlanti térségen kívüli világban, szerintem semennyire. Ez picit 
magánvélemény is, bár tárcavélemény is, mert az ázsiai országokban mondjuk Malajziát mi is 
inkább diszfunkcionális demokráciának hívunk, ha van ilyen. Vagy Szingapúrt. 

Igazából a nyugati értelemben vett demokráciafelfogás Ázsiában a Fülöp-szigeteken, 
Indonéziában érvényesül, az arab világon belül kevés helyen, és azt is látjuk, hogy 
amennyiben egy nyugati értelemben vett demokratikus választásra kerül sor mondjuk a 
palesztin területeken, utána dilemmát okoz a nyugati világnak az, hogy a győztes Hamász 
pártot elfogadja-e partnernek vagy sem.  

Ezek tehát valóban folyamatos dilemmák, amikkel küzdenünk kell, és 
Magyarországnak több érdeke van. Magyarországnak elementáris érdeke az, hogy az Európai 
Unió tagjaként felelős európai értékek szerinti külpolitikát folytasson az arab világ iránt is, de 
ez nem jelenti azt, hogy mindig minden esetben feltétlenül egyet kell értenünk a brüsszeli 
döntéshozókkal. Azt hiszem, hogy Magyarországnak alakítania kell egy kicsit a nyugat-
európai, az Európai Unió külpolitikáját az arab világ tekintetében is.  

Elnézést, lehet, hogy itt különböző más kérdésekre is válaszolok akarva-akaratlanul, 
de például a keresztény közösségek védelme! Azt hiszem, hogy Magyarország elég sok 
mindent tett ez ügyben. Egy konkrét példával is tudok szolgálni. Egyiptom esetében a magyar 
külügyminiszter javaslatára fogalmazódott meg az Európai Unió külpolitikai nyilatkozataiban, 
hogy az egyiptomi kopt keresztények védelme érdekében nemcsak általános emberi jogi 
alapon léptünk fel, hanem deklaráltan, expressis-verbis mint vallási közösség védelmében 
léptünk fel.  

A maronita pátriárka mostani látogatása miniszterelnök-helyettes úr tegnapi 
nyilatkozatai, azt hiszem, mind alátámasztják azt, hogy Magyarország a keleti keresztény 
közösségek védelme érdekében igyekszik határozottan és konkrétan fellépni. Azt látjuk - és 
most visszatérnék Irakra -, hogy a destabilizálódott Irakban a 1,5 milliós keresztény 
közösségből 1 millió ember tűnt el azok után, hogy a nyugati világ által elítélt Szaddám 
Huszein-rendszer megbukását követően gyakorlatilag biztonsági szempontból teljesen 
kaotikus állapotok állnak fenn Irakban a mai napig, és ennek az első számú céltáblájává pont 
a keresztény közösségek váltak. Ugyanez a probléma fennáll egyébként Szíria esetében is. 

És ha az Aszad-rezsimről szólunk, alelnök úrnak is egy picit válaszul, el kell mondani, 
hogy hogyan látjuk, kinek lehet érdeke az Aszad-rezsim megbuktatása. Azt hiszem, hogy ott 
egy komoly dilemma van, és a megoldást pillanatnyilag nem látják sem a partnereink, sem mi. 
Líbia esetében könnyen be tudtuk azonosítani, hogy ki a jó és ki a rossz, ki áll a jó és ki áll a 
rossz oldalon.  
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Kadhafinak egy viszonylag beazonosítható, nem fragmentált egységes ellenzéke volt, 
amit katonailag támogatott a NATO szövetsége. Szíriában ilyet nem láttunk. Szíriában a 
felkelők nagyon fragmentálódtak, és fennáll a veszélye annak, hogy egy bizonyos ponton túl a 
nyugati közösség valójában nem az Aszad-rezsim katonasága ellen kell hogy harcoljon, 
hanem valóban egy szélsőséges, szalafita, adott esetben terrorista sejtekhez, az al-Kaidához 
köthető ellenzékkel, felkelőkkel állunk majd szemben.  

A keresztény közösségek szempontjából egyáltalán nem közömbös az, hogy mi fog 
történni Szíriában. Mot a maronita pátriárkának alakult ki egy sajtónyilvános vitája a francia 
vezetéssel az utóbbi hetekben, ott azzal vádolta a francia kormányzat, hogy az Aszad-rezsimet 
támogatja. Az ő válasza az volt, hogy ő nem az Aszad-rezsimet támogatja, hanem a stabil 
államot támogatja. Ugyanis ha nincsen állam, nincsen stabilitás, akkor gyakorlatilag 
kontrollálatlan módon, különböző szélsőséges csoportok olyan befolyásra tehetnek szert, ami 
létükben veszélyeztet különböző közösségeket. 

Szíria esetében egyes felmérések szerint a társadalom 70 százaléka támogatja Aszad 
rezsimének fennmaradását, és csak 30 százaléka nem. Ez nyilván nagyon nagy dilemma elé 
állítja a nyugati közösséget és a nyugati világot is. Én azt hiszem egyébként, hogy ezzel 
együtt az Aszad-rezsim legitimitása megszűnt a nyugati világ szemében. A 25-30 ezer áldozat 
mindenképpen olyan szám - valószínűleg az 1 is olyan szám egyébként -, hogy a rezsim 
átlépett mindenféle olyan határon, ami elfogadhatóvá teszi a nemzetközi világ szemében. A 
kérdés az, hogy sikerül-e azoknak a hatalmaknak, akik befolyással bírnak a térségben - 
Iránnak, Szaúd-Arábiának, Katarnak, Törökországnak - megtalálni azt a személyt, aki stabilan 
tudja továbbvinni Szíriát. Ezt pillanatnyilag nem tudjuk megmondani.  

Az Európai Unió, illetve Magyarország reakciója a Mohamed prófétát gyalázó film 
kapcsán. Magyarország külön nyilatkozatban nem ítélte el a filmet, ezt egyetlen európai uniós  
tagállam tette meg, azt hiszem, Németország, amelynek a kartúmi nagykövetsége ellen volt 
egy támadás, és a német külügyminiszter ezzel összefüggésben szólalt meg. 

Viszont az Európai Unió külügyminisztere, Catherine Ashton részéről volt egy 
nyilatkozat. Tehát ez mindig egy dilemma minden egyes nemzetközi esemény, fejlemény 
tekintetében, hogy a magyar Külügyminisztérium önállóan megszólal-e, vagy a Lisszaboni 
Szerződést követő európai struktúra tagjaként van egy formálható közös európai uniós 
külpolitika, erről nem tudunk és nem is akarunk nem tudomást venni, tehát Magyarország 
igyekszik hozzájárulni az európai külügyi szolgálat, a közös európai külpolitika 
evolúciójához. Amennyiben nincsen olyan eminens magyar érdek egy adott kérdés kapcsán, 
hogy a Külügyminisztérium önállóan szólaljon meg, akkor mindig mérlegeljük, hogy 
elegendőnek tartjuk-e azt, hogy Catherine Ashton az Európai Unió nevében megszólal-e. Ez 
esetben megtörtént, elítélt minden olyan cselekedet, amely más kultúrák, más vallások 
meggyalázását célozza, és azt is kifejtette ebben a külügyi főképviselő asszony, hogy ezek a 
cselekedetek nem járulnak hozzá a térség békéjének, stabilitásának megőrzéséhez, hanem 
pont ellentétes folyamatokat generálnak. Tehát mi úgy látjuk, mint ahogy rajtunk kívül 25 
európai uniós tagállam is, hogy önállóan nem kellett megszólalnunk, de ez tényleg mindig 
egy dilemma, egy vitakérdés, hogy önállóan megszólaljunk-e, vagy sem, vagy elegendő-e az, 
hogy európai uniós színekben szólalunk meg.  

Mi nem akartuk Magyarországra felhívni a figyelmet ennek kapcsán, és ennek 
nyilvánvalóan biztonsági megfontolásai is vannak. Egyébként az összes magyar misszió 
kapott egy olyan utasítást, hogy a biztonsági helyzet függvényében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. Itt visszautalnék - és most már elnézést, a kérdésekre nem az elhangzás 
sorrendjében válaszolok - a Damaszkuszban működő magyar misszió helyzetére. Ahogy 
említettem, valóban, három európai uniós tagállamnak működik nagykövetsége 
Damaszkuszban, rajtunk kívül Románia és Csehország tart fenn nagykövetséget. Öt 
diplomatánk van a helyszínen, illetve vannak szíriai helyi alkalmazottaink is. Volt már olyan 
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helyzet, hogy abban a negyedben, abban az utcában is voltak harcok, ahol a nagykövetség 
működik, de a magyar missziót célzott katonai támadás soha nem érte. A biztonsági helyzet 
egy esetben alakult úgy, hogy a nagykövetség teljes állományát átmenetileg Libanonba vittük 
át néhány napra, majd néhány nap elteltével vissza tudtak menni. Szíriában a Damaszkusz-
libanoni út, illetve bejrúti út az, amelyik biztonsággal járható, ez körülbelül 100 km-es 
távolság. Egyébként a libanoni határ 20-22 km-re van, egy autópálya visz oda, és ezen az úton 
járhatnak még a diplomaták. A vörös vonal számunkra is az, természetesen, hogy ha olyan 
fenyegetés éri, vagy érheti a nagykövetség állományát, hogy az nem tartható, akkor ki fogjuk 
őket vonni, de egyelőre ezt még nem látjuk, pillanatnyilag nem tartunk itt.  

Azt is meg kell, hogy említsem, és örülök, hogy erre most lehetőségem van, hogy az 
ott szolgálatot teljesítő diplomatáink mind szakmai, mind emberi tekintetben nagyon komoly 
minőségről tettek tanúbizonyságot. Nemcsak a közelmúltban kiszabadult három magyar 
állampolgár tekintetében, hanem, ami kevésbé érdekes, mondjuk a magyar sajtó, a magyar 
közvélemény számára, hogy több nyugati állampolgár evakuálásához is érdemben hozzá 
tudtak járulni; kanadai, ausztrál, fülöp-szigeteki állampolgárokat rendszeresen segítettek 
átjutni a libanoni oldalra, adott esetben ezzel emberéleteket is mentve. Politikailag nem látjuk 
még elérkezettnek az időt, hogy el kellene jönnünk Damaszkuszból. Az Európai Unió 
delegációjának az ott tartózkodása ebben a tekintetben mindenképpen orientációként szolgál 
számunkra is, és valóban ellátjuk három ország képviseletét Damaszkuszban, tehát mi úgy 
látjuk, hogy van politikai haszna és hozadéka. 

A hitelességünk megőrzése, hogy mennyiben tudjuk ezt konkrét, gazdasági 
eredményekre lefordítani, mit teszünk ez ügyben, és egyáltalán, a nyugati demokratikus 
érdekeket mennyiben akarjuk mi elterjeszteni. Azzal egyetértek, hogy valóban, mindig 
értékelni kell, hogy egy adott fogadó országnak milyen politikai, társadalmi, kulturális 
hagyományai vannak, a nyugati értelemben vett demokratikus elvek mennyiben honosíthatók 
meg. Ez így van, és ez egy komoly érzékenységet meg szofisztikáltságot igényel, ezzel együtt 
én azt hiszem, hogy Magyarország egy nyugati értelemben vett demokratikus berendezkedésű 
állam, hitelesen ezt a politikát kell, hogy képviselje, és amikor az emberi jogokról, a 
kisebbségi jogokról beszélünk, akkor úgy gondoljuk, hogy pont ezeknek a sulykolása, 
hangsúlyozása az, amely mondjuk, a keresztény közösségek védelméhez érdemben hozzá tud 
járulni.  

Nem feltétlenül kell mindig elfogadni egy adott ország kulturális, vallási 
hagyományait, és amikor azt látjuk, hogy csak ez alapján szerveződne, akkor a keresztény 
közösségek léte teljes mértékben veszélyben lenne. Tehát ebben a megközelítésben én azt 
hiszem, az a hiteles, hogyha a nyugati típusú demokráciapercepciót próbáljuk, ha nem is 
lenyomni a torkukon - elnézést a kifejezésért -, de mindenképpen abba az irányba sulykolni 
őket, hogy amennyiben ezt nem fogadják el, akkor mik azok a garanciák, amit mondjuk, egy 
keresztény közösség védelme érdekében ők fel tudnak mutatni számunkra. Tehát ez egy 
folyamatos játék.  

Egyébként a demokratikus tapasztalataink átadása, nyilvánvalóan megközelítés 
kérdése, hogy mi az, amit érdemes átadnunk, mi az, amit nem, de én azt hiszem, hogy egy 
intézményi struktúra felállítása, hogy egy parlament hogyan működik, milyen bizottságok 
működnek, egy ombudsmani hivatal hogyan működik, fontos, és nyilván ezt fazonírozni kell 
az adott ország kulturális, vallási helyzetére, kontextusára, de érdeklődés van. Amit látunk 
Tunéziából, Egyiptomból, Líbiából, Irakból, hogy van érdeklődés ezen tapasztalatok iránt, és 
amennyiben van érdeklődés, akkor úgy gondoljuk, hogy ez reális és releváns, hogy mi valamit 
elmondjunk nekik, de az, hogy mennyit tudnak ebből hasznosítani, az nyilvánvalóan majd az 
ő megítélésük kérdése is.  

Konkrét ügyek: például Egyiptomból a biztonsági szektor, a hadsereg, a rendőrség, a 
titkosszolgálatok rendszerváltás utáni átalakítása. Ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos 
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kérdés, és Magyarország hitelessége is, ők ugyanis úgy gondolják, hogy Magyarországon 
történtek olyan változások, legalábbis intézményi szinten, amik bizonyos értelemben 
adaptálhatók számukra. A budapesti központi Demokratikus Átalakításért Intézet, az ICDT 
ebben központi szerepet játszik, nekik megvannak azok a programjaik is, amik mentén 
próbálunk ezekkel az országokkal együttműködni.  

Egyébként ezt a hitelességet, ezt a bizalmat kell lefordítani a gazdasági érdek 
nyelvezetére is. Fel tudok sorolni több olyan konkrét gazdasági sikert, mondjuk Egyiptom 
vonatkozásában, ami számokban kimutathatóan az arab tavasz változásai után valósult meg. 
Egy picit visszautalnék itt arra a kérdésre, hogy amikor a Mubarak-rezsim bukása előtt jártunk 
Egyiptomban, azok a szereplők, akikkel a kapcsolatokat akkor építettük, a gazdasági élet 
vezetői, azok továbbra is ott vannak, megmaradtak, és utólag is úgy gondoljuk, hogy ez egy 
mindenképpen indokolt látogatás volt, mert annak talaján alakultak ki olyan gazdasági 
projektek, amik az előző másfél évben valósultak meg. Tehát a rendszer legfelsőbb 
vezetőinek távozása nem jelentette a rendszer teljes összeomlását és minden szereplő 
kikerülését, tehát folyamatosságot ilyen tekintetben is igyekszünk és igyekeztünk megőrizni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Azzal, hogy erre a témára még más keretek között és más szakértői vélemények 

bevonásával fogunk még beszélgetéseket, találkozókat tartani, a napirendi pontunkat lezárom. 
Még egyszer nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt, és 
tájékoztatott bennünket. Köszönöm szépen.  

Tájékoztató a ciprusi EU-elnökség programjáról és prioritásairól - Meghívott: 
Őexc. Vassos Chamberlen úr, a Ciprusi Köztársaság nagykövete 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, de mielőtt elkezdjük, tartunk egy technikai 
próbát a fordítás miatt.  

Köszöntjük a lehetőséget, hogy tájékoztat bennünket a ciprusi elnökség prioritásairól. 
Elnézést kérünk, hogy egy kicsit később kezdjük ezt a napirendet, de az előző napirendi 
pontunkban az arab tavaszról volt egy tájékoztatónk a Külügyminisztériummal közösen. Ezt 
azért is tartom fontosnak, hogy jelezzem, mert két héttel ezelőtt Cipruson volt a nemzeti 
parlamentek külügyi bizottságainak, illetve védelmi bizottságainak a találkozója, és erről a 
kérdésről elég sokat beszéltünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy türelmes volt, és 
köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk tájékoztatni bennünket a ciprusi EU-elnökség 
prioritásairól. 

Öné a szó, és az ön tájékoztatóját követően képviselőtársaim kérdéseket fognak 
föltenni. Köszönöm szépen. 

Őexc. Vassos Chamberlen nagykövet tájékoztatója 

ŐEXC. VASSOS CHAMBERLEN, a Ciprusi Köztársaság nagykövete (A tájékoztató 
szinkrontolmácsolással zajlik.): Igen Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm, hogy 
meghívtak minket erre a mai találkozóra, ahol bemutathatjuk a ciprusi elnökség prioritásait az 
Európai Unió Tanácsában.  

A legutóbbi fejlemények sok európai uniós tagállamban nyilvánvalóan megmutatják, 
hogy az egyszerű megszorító intézkedések elégtelennek bizonyulnak a gazdasági válsággal 
szemben. Minden nap szemtanúi vagyunk a megszorító intézkedések bevezetésének, amely 
negatív hatással van az európai emberek mindennapi életére, és ezzel aláássa a szociális 
kohéziót. 

Elöljáróban szeretnék köszönetet mondani a ciprusi elnökség nevében, hogy 
beszélhetek önök előtt elnökségünk prioritásairól. A déli szomszédainkkal való kapcsolat 
nagyon fontos eleme azoknak a prioritásoknak, amelyeket a ciprusi elnökség listaszerűen is 
felsorolt. Az arab tavasz országai déli szomszédaink, és a régióban való fejlemények 
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reményeket és elvárásokat is generálnak, ugyanakkor viszont a stabilitással kapcsolatban, a 
békével és biztonsággal kapcsolatban fenntartásokat is megfogalmazhatunk. 

Tisztelt Parlamenti Képviselők! Az elnökség nagy kihívást jelent országunk számára, 
de egyben óriási esély és lehetőség is. Ciprus az Európai Unió Tanácsának elnökségét igen 
nehéz időszakban vette át, ugyanis soha nem látott pénzügyi válság terheli az Európai Uniót, 
és éppen ezért az elnökség még nagyobb kihívást jelent. A különböző európai uniós 
tagországok legutóbbi fejleményei azt mutatják, hogy a puszta megszorító intézkedés nem 
kielégítő a válság leküzdésében. Naponta tanúsítható az is, hogy a megszorító intézkedés 
végrehajtása az európaiak mindennapi életét negatívan befolyásolja és a szociális kohéziót is 
aláássa. Szilárdan hiszünk abban, hogy az Európai Unió szempontjából nagyon fontos, hogy 
sokkal erősebben kerüljön ki a válságból, és ezt úgy éri el, hogyha mélyíti az európai 
integrációt. A több integráció erősíti a szociális kohéziót, és jobb életminőséget biztosít 
Európa népeinek.  

Erőfeszítéseinket egy jobb Európára kell összpontosítani a fiatal generációk számára, 
és pontosan ez a ciprusi elnökség célkitűzése és mottója is egy jobb Európa, a jó kilátások és 
remény Európája felé. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a cél elérése 
érdekében növekedésre kell összpontosítanunk, a foglalkoztatási lehetőségek erősítésére, 
különösen a fiatalok körében. Ciprus úgy döntött, hogy az elnöksége idején a jobb Európa 
érdekében való munka keretében a fenntartható növekedésre és munkahelyteremtésre 
összpontosít. A jobb Európa érdekében végzett munka azt is jelenti, hogy sok olyan területre 
kell kitérni a munka során, amely a világ és az állampolgárok számára sokkal relevánsabb.  

Négy prioritásunk van, de két tengely körül, két dimenzió körül mozognak. Az első 
tengely a szolidaritás és a szociális kohézió, a második pedig a hatékonyság és növekedés. Az 
elnökség szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal és erőfeszítéseit a növekedésre 
összpontosítja, és megpróbálja a pénzügyi konszolidációt a stabilitással összhangba hozni. A 
négy prioritás bemutatása során, ha megengedik, röviden mindegyiket be is mutatnám.  

Az első prioritási fejezet címe: „Európa, mint hatékonyabb és fenntarthatóbb 
kontinens”. E fejezetben a legfontosabb kérdés az új, többéves pénzügyi keret tárgyalása, 
amely a 2014-2020. közötti időszakra vonatkozik. Az MMF, tehát a többéves pénzügyi keret 
nem pusztán egy olyan mechanizmus, amellyel azt biztosíthatjuk, hogy az Európai Unió 
fegyelmezetten költsön, hanem politikai prioritásokat is meghatároz a jövő számára. A 
Bizottság által javasolt 2014-2020-as időszakra vonatkozó plafon, a 25 milliárd euró éppen 
ezért óriási kihívásokat jelent az MMF-tárgyalások számára. 

A Ciprusra vonatkozó megállapodást megpróbálja elérni az elnökség az ideje alatt, 
hiszen ezzel hozzájárul a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézióhoz. Az elnökség célja 
az, hogy sikeresek legyenek az MMF-tárgyalások, és a megállapodás biztosítsa a hatékony és 
tisztességes európai költségvetést, amely növekedést és munkahely-teremtési lehetőséget 
biztosít.  

A második prioritási lista „Európa, mint kiváló teljesítőképességű és növekedésalapú 
gazdaság”. Az elnökség az új, fokozott gazdaságirányítási keret kidolgozásában, a 
költségvetési fegyelem és az ellenőrzés, valamint a fiskális stabilitás megvalósítása érdekében 
tevékenykedik, ugyanakkor a növekedésre is kíván összpontosítani, és ösztönözni a 
növekedést. Európa 2020-as stratégiájának végrehajtása, nyomon követése nagyon fontos 
elnökség számára. Ezen kívül lendületet kívánunk adni annak, hogy a belső piacot 
elmélyítsük olyan kezdeményezésekkel, amelyek elsősorban a kkv-k szerepét hangsúlyozzák.  

A harmadik prioritás elnökségünk listáján, hogy egy relevánsabb Európa legyen 
állampolgárai számára, mely szolidaritást és szociális kohéziót biztosít. A ciprusi elnökség 
azon dolgozik, hogy Európát közelebb vigye állampolgáraihoz, és ennek keretében hangsúlyt 
fektet az ifjúsági foglalkoztatásra. Másik fontos célkitűzése elnökségünknek az, hogy 
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létrehozzuk 2012 végéig a közös európai menekültügyi rendszert, amelyben gyakorlati 
együttműködésre összpontosítunk a tagállamok között, és védeni kívánjuk a rászorultakat.  

Az elnökség ezenkívül az európai aktív korosodás évével és szolidaritás évével is 
foglalkozni kíván, amely a generációk közötti szolidaritás éve. Az egészséget és a gyermekek 
jólétét is fontos kérdésnek tartjuk. Az oktatás és kultúra a személyes adatok védelme mint új 
jogi keret további prioritást jelent ezen pont keretében.  

A negyedik prioritás pedig Európa a világban és a szomszédokhoz való közelsége. 
Nagyon fontos két elemet hangsúlyozok. Az egyik a bővítési folyamat erősítése, a másik 
pedig a déli szomszédokhoz fűződő kapcsolataink erősítése. Külön hangsúlyt helyezünk az 
európai szomszédságpolitika déli dimenziójára annak érdekében, hogy a Földközi-tengeri 
térségbeli partnereinkkel erősítsük kapcsolatainkat. Elnökségünk minden olyan folyamatot 
támogat, amely a bővítéssel kapcsolatos, és erősíteni kívánjuk az élelmiszer-biztonságot is, 
melynek célja, hogy hangsúlyozzuk ennek keretében a EU fejlesztési célkitűzéseit. A fejlődést 
a fokozott európai kereskedelem segíti elő.  

A bővítés nagyon fontos prioritás az elnökség számára. A bővítés hozzájárul a jobb 
Európa célkitűzéseinek eléréséhez. Segíti az emberi jogi és jogállamiság értékeinek erősítését. 
Bővíti a béke, a demokrácia, a stabilitás és prosperitás gondolatait. Ahhoz, hogy a jelölt- és 
lehetséges jelöltországokat közelebb hozzuk az Európai Unióhoz, a Ciprusi Köztársaság 
külügyminisztere megbeszéléseket folytatott a legtöbb nyugat-balkáni ország képviselőjével 
és megtárgyalta velük az európai csatlakozással és európai kurzusokkal kapcsolatos 
kérdéseket, ezzel ösztönözve őket arra, hogy felgyorsítsák reformjaikat és a csatlakozási 
folyamatokat. Az elnökségnek természetesen a csatlakozási folyamat eredményességét 
minden országban külön kell értékelnie.  

A második elem a déli dimenzió. Az arab tavaszt követően meg kell határozni a 
hatékony európai uniós felfogást a szomszédságban zajló fejleményekkel kapcsolatban. 
Ciprus hagyományosan kiváló kapcsolatokat folytat az arab országokkal és Izraellel is, így 
hozzá tud járulni az európai uniós politika megfogalmazásához.  

Afrika és a Közel-Kelet: jelentős turbulencia és állandó válság régiója. Az elmúlt 2 
évben eddig soha nem látott földrengést okozó eseményeket tapasztaltunk Észak-Afrikában és 
a közel-keleti régióban. Különböző népek felkeltek a totalitárius, autoriter rendszerek ellen és 
a szabadság új rendszerét akarták megvalósítani.  

Az arab világ Ciprus szomszédságában van, minden ami ott történik, alapvetően 
befolyásolja az egész régió békéjét és biztonságát, éppen ezért következményekkel van 
országunkra is. Természetesen az arab tavasz országaiban és a teljes arab világban is a 
különböző helyzetek aggodalomra adnak okot egyebek között amiatt, hogy radikális erők is 
egyre erősödnek. Mégis a régióban a demokrácia fennmaradásában hiszünk. Optimisták 
vagyunk, és hiszünk abban, hogy az iszlám összeegyeztethető a demokráciával. Reméljük, 
hogy az újonnan megválasztott vezetők az arab tavasz országaiban gazdasági és szociális 
fejlődésért dolgoznak, és marginalizálják majd a szélsőségeket.  

Nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy annak érdekében, hogy sikeres átalakulás 
történhessen az arab tavasz országaiban, és hogy a múlt sebeit be lehessen gyógyítani, a 
népek, emberek ellen elkövetett erőszakot határozottan el kell utasítanunk, az emberi jogok 
védelmét erősíteni kell. A pluralizmus és a többpártrendszerek tiszteletben tartását pedig a 
reformokkal együtt kell megvalósítani. 

Ilyen körülmények között az Európai Uniónak történelmi szerepe van. Brüsszelnek 
proaktív intézkedéseket kell bevezetnie és segítenie a reális célok végrehajtását az arab tavasz 
országaiban. Ezeknek az országoknak segítségre, közreműködésre van szükségük, és Európai 
Uniónak rövid és hosszú távú támogatást egyaránt nyújtania kell. Rövid távon az Európai 
Uniónak erőfeszítéseit arra kell összpontosítania, hogy az ottani helyzetet kezelje és a 
humanitárius gazdasági és biztonsági szükségletekkel foglalkozzon. 
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Hosszú távon azonban az Európai Uniónak olyan stratégiát kell kidolgoznia, amellyel 
a demokratikus fejlődést garantálja. Ennek része az intézményépítési reform, a civil 
társadalom erősítése és a jogállamiság erősítése. E folyamat végső célja az, hogy önfenntartó 
demokratikus rendszerek alakuljanak ki, amelyek képesek az idő próbáját is kiállni. A hosszú 
távú célkitűzés része ezenkívül az is, hogy egy fontos euro-mediterrán egységet építsen ki, 
amely igen fontos eleme, kincse lehet mind Európa, mint az arab világ rendszerének. Ciprus 
éppen ezért határozottan támogatja azt, hogy az Európai Unió a mediterrán térséget támogassa 
és reméljük, hogy sokkal kézzelfoghatóbb eredményei lesznek. 

Hiszünk a deregionális együttműködésben és a gyümölcsöző politikai párbeszédben. 
Ennek keretében az európai szomszédsági partnerség stratégiai eszköz az arab országokkal 
való partnerségben. Már várjuk a második Európai Unió–Arab Liga kairói külügyminiszteri 
találkozását 2012. november 13-14-én. Határozottan hiszünk abban, hogy az Európai Unió és 
az Arab Liga országai közti együttműködést erősíteni és intézményesíteni kell, intenzívebbé 
kell tenni. 

A korai figyelmeztető és a válságreakciós rendszerbe tartozó projektek a diplomaták 
képzése és egyéb választási megfigyelők képzése szintén fontos lesz. Prioritást jelent az 
együttműködés, az emberi jogok, a civil társadalom, a nők hatalommal való felruházása, 
energiaegyüttműködés, a turizmus, a halászat és kultúra terén is. A különbségeket 
természetesen figyelembe kell venni és a programokat, projekteket minden egyes ország 
igényeihez kell szabni.  

Végül pedig az Európai Uniónak az emberekre kell figyelnie. Támogatni lehet az 
oktatási-kulturális cserét, az emberek közötti kapcsolatokat és a civil társadalom fejlődését. 
Az oktatás kulcsfontosságú ezekben az országokban, elősegíti az átalakulási folyamatos és 
biztosítja annak folytonosságát a jövőben is, valamint lehetővé teszi a fundamentalizmus 
marginalizálódását. A legfontosabb üzenete a ciprusi elnökségnek az, hogy a jobb Európáért 
harcoljunk. Egy olyan Európáért, amely kilábal a pénzügyi válságból, sokkal erősebb lesz és 
meg tudja a világban való pozícióját is erősíteni. 

A rotációs elnökség óriási lehetőség óriási lehetőség kis országunk számára, hiszen 
tartósan hozzájárulhat az európai integrációhoz. Hiszünk és bízunk abban, hogy munkánk 
révén képesek leszünk erősíteni saját imázsunkat is, és az Európai Unióban hiteles és felelős 
tagként fogunk a megmaradni imázsunk alapján, és teljes mértékben teljesítjük 
kötelezettségeinket és a tagsággal kapcsolatos feladatainkat.  

Az informális miniszteri találkozón az elnökség idején Ciprus 185 vezető 
tisztviselővel folytatott találkozón vesz részt, és továbbra is fogja a ciprusi kultúrát is 
másodlagos célként teljesíteni. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget arra, hogy a 
ciprusi elnökség prioritásait bemutathattam.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most vitára, véleményekre adom meg a 

lehetőséget. Van-e kérdés? (Jelzésre:) Gyöngyösi Márton! 

Kérdések, hozzászólások 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagykövet Úr! Köszönöm 
szépen a bevezetőt az elnökség prioritásairól. Nem irigylem Ciprust, hogy átvette az 
elnökséget ilyen turbulens időszakban. Teljesen biztos vagyok abban, hogy óriási erőfeszítést 
és energiát fordítanak e prioritásokra. Ma, amikor európai tagállamok delegációja utazik vagy 
megy tárgyalni, felvet fontos kérdéseket, az mindig dominál a vitában. Mi például a múlt 
héten Stockholmban és Helsinkiben voltunk és minden kérdés, amit felvetettünk, e kérdésekre 
vonatkozóan tettünk - biztonsági kérdésekre, de alapvetően az elhangzott kérdések az európai 
integrációt, a fiskális instabilitást Európában és a pénzügyi és intézmény válság leküzdése, 
amelyet az Európai Unió tapasztal -, ezek voltak a fő kérdések.  
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A prioritások igen ambiciózusak, és úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból 
ellentmondóak is. Nagyon nagy küldetés, hogy e prioritásokkal valahogy előre jusson, de 
mégis óriási kihívás megfelelő arányt találni, ami megoldást ad a problémákra. Nagyon nehéz 
a gazdasági elmélet alapján a fiskális stabilitást és növekedést egyaránt megvalósítani. 
Tudom, hogy erre különböző elméletek vannak, de néha a növekedés csak akkor érhető el, ha 
némi fiskális instabilitás van; vagy van költsége, ára az eredményeknek, a magyar 
növekedésnek: ha nagyobb növekedést akarunk, akkor az államnak jobban részt kell vennie 
több kiadással. Ez a keynesiánus felfogás, ezt osztom, de azt mondja, hogy nagyon nehéz a 
fiskális stabilitást és gazdasági növekedést párhuzamosan megvalósítani. 

Úgy gondolom, hogy a fiskális stabilitás most az EU prioritása. A kormányzati és 
államadósságot előfeltételként határozzák meg. Az előfeltételt az Európai Központi Bank és 
az európai gazdaságok határozták meg, és ezek a megszorító intézkedések felé mutatnak. 
Nyilván ezt az Európai Központi Bank is diktálja, és Magyarországon szembesülünk ezzel az 
IMF révén. Amit mi próbálunk most elérni, az a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, tehát 
hogy a viszonylag magas munkanélküliség kérdését kezeljék. 

A kormánynak egyik prioritása a munkahelyteremtés és a munkaerőpiac ösztönzése, 
de nagyon nehéz, azt is mondhatnám, hogy szinte lehetetlen, ha az IMF-fel tárgyalunk, mert 
az IMF mindig is olyan, mint az európai intézmények: mindig követelnek. A fiskális, 
pénzügyi stabilitást, stabil költségvetést, követelnek és ehhez nagyon komoly megszorításokra 
van szükség az állami kiadásokban. Adóemelést jelent ez. Úgyhogy ez a kettő, azt hiszem, 
igazából összeegyeztethetetlen. Meg kell valahogy törni, inkább át kell vágni a gordiuszi 
csomót, ami nem egyszerű. 

A prioritásokról szólva hadd mondjam el, hogy ezek igen helyesek. Ami kihívás 
inkább, hogy megtaláljuk a megfelelő arányokat, amikkel megfelelő eredményre jutunk, és 
nincs recept rá. Nagyon nehéz EU-s receptet, az intézmények receptjét megtalálni. Egy recept 
nem ilyen, hogy minden tagállamnak minden problémájának, minden gazdasági helyzetének 
van megoldási képlete ezekben az országokban. Ezeket mindig az egyes tagállamokhoz kell 
szabnunk, ahhoz, ami problémát jelent neki. Itt például az, hogy nagyobb integráció vagy 
nagyobb szuverenitás. Ez igazából ez egy „sem-sem” kérdés vagy „vagy-vagy” kérdés. 
Nagyon nehéz a föderális Európa kérdése vagy egyfajta központosított költségvetés és fiskális 
politika bevezetése, amelyet az Európai Unió is megpróbál megvalósítani és meggyőzni az 
európai országok lakosságát arról, hogy ez az ő érdekükben van és az ő szuverenitásukat nem 
csökkenti. 

Az ilyen fajta viták nagyon fontosak, és megoldást kell tudnunk találni, hogy feloldjuk 
az ellentmondásokat az Európai Unión belül. Mégis úgy gondolom, hogy nekünk ezt a 
parlamentben kell megtenni, a kormányoknak egymás között és az EU-elnökség is lehetőség, 
hiszen ezeket a véleményeket felkarolhatja és remélhetőleg megszületik a megoldás ezekből a 
vitákból, az ilyen jellegű platformokból.  

Úgyhogy szeretnék sok sikert kívánni az elnökségükhöz. Remélem, hogy sikerre célba 
érnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nagykövet úr egyetért, akkor összegyűjtenénk a 

kérdéseket, ezeket lehetőséget adunk önnek arra, hogy válaszoljon.  
A magyar parlamentben egy bizottságban mint tudja a válságkezelés kérdését 

tárgyaljuk igen gyakran és különböző véleményünk van a témáról. Ez volt most az 
euroszkeptikus oldal véleménye vagy egy kicsit euroszkeptikus oldal véleménye a 
bizottságban, úgyhogy most hadd adjam meg a szót Kovács alelnök úrnak a Szocialista 
Pártból, aki korábban az Európai Unió biztosa is volt.  
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KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel 
a pénzügyi és gazdasági válság sújtja Európát 2008 őszétől, nagyon élénk vita volt az európai 
intézményeken belül is arról, hogy van-e közös recept közösségi szinten vagy pedig inkább a 
különféle egyéni megoldásokat preferáljuk a tagállamokban.  

Az államoknak, az elnökségnek lehetőségük lehetne még arra, hogy szerződésszegéses 
eljárást vagy szankciókat kivethetnének azokra az országokra, amelyek megsértik az Európai 
Unió közös értékeit. Ciprus véleményére vagyok kíváncsi az Európa jövője csoportról és 
általában véve a vitáról, hogy több vagy kevesebb Európára van szükség a válság megoldása 
érdekében Köszönöm.  

 
ELNÖK: Horváth János! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Nagykövet Úr! Köszönöm, hogy 

elmondta nekünk Ciprus felfogását erről a nagyon fontos feladatról, az elnökségről. Ha 
megengedi, azt jegyezném csak meg, hogy amit tisztelt kollégám, Gyöngyösi Márton 
mondott, az csak egy vélemény a magyar parlamentben. Egy vélemény az európai integráció 
víziójával kapcsolatban. Ciprus nagyon fontos szerepet tölt be, és hálásak vagyunk ezért 
mindannyian, ugyanakkor, amikor Ciprus az eltérő véleményeket és ezek konszenzusát nézi 
Európában, akkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ilyen parlamenti meghallgatások, 
mint ez is, itt most, nem szükségszerűen a magyar külpolitika konszenzusos véleményét vagy 
akár a magyar parlament véleményét jelenti.  

Az eltérő vélemények például a parlamenti diplomáciával kapcsolatban, az 
Interparlamentáris Unióval kapcsolatban elmondottak, nos, ezekkel kapcsolatban azt 
szeretném elmondani, nagykövet úr, hogy önök, az önök kormánya és azok, akik az európai 
uniós kérdéseket kezelik, azoknak nagyon fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy létezik 
ez a pluralitás, elsősorban gazdasági, illetve különösen gazdasági kérdésekkel kapcsolatban, 
ahogy kiváló kollégám jelezte. Egy gazdaságpolitikai vélemény és egy gazdaságpolitikai 
vélemény is volt, amit ő elmondott. A pénzügyi stabilitással kapcsolatos felfogások nagyon 
érdekesek voltak, gazdaságkutatói felfogások is lehetnek, amikor a végrehajtásról van szó, 
akkor azonban óva intenék mindenkit attól, hogy ezeket részletesen átvegye. Csak szeretném 
tehát a figyelmet felhívni arra, hogy különböző vélemények vannak és kérem, legyenek bátrak 
és minél több ilyen véleményt halljanak meg, akkor is hallgassanak meg, amikor saját 
javaslataikat dolgozzák ki. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs más, 

akkor nagykövet úr, kérem, válaszoljon! 

Őexc. Vassos Chamberlen nagykövet válaszai 

ŐEXC. VASSOS CHAMBERLEN, a Ciprusi Köztársaság nagykövete: Tisztelt 
Képviselők! Nagyon köszönöm kedves szavaikat, megjegyzéseiket, tanácsaikat, amelyeket a 
ciprusi elnökséghez, az Európai Unió Tanácsa ciprusi elnökségéhez intéztek. Olyan 
kérdéseket vetettek fel, amelyek tulajdonképpen az Európai Unió filozófiájának magját, 
legfőbb elemét érinti. Nem fogok most kitérni részletesen e filozofikus kérdésekre, de ami azt 
a kérdést illeti, hogy lehet-e vagy lehetetlen a növekedést és a pénzügyi stabilitást 
összekapcsolni, a beszédemben is hangsúlyoztam, hogy ez Ciprus kormányának álláspontja, 
és a ciprusi Külügyminisztériumé. Ez pedig az volt, hogy a még több megszorítás nem 
megfelelő eszköz a pénzügyi válságból való kilábalásra. Ezeket a növekedési intézkedésekkel 
kell összekapcsolnunk. 

Nem szabad az intézkedéseinkkel meggyilkolni a növekedést, hanem 
kiegyensúlyozottan kell tudni mindkét oldalt összekapcsolni. Nem vagyok biztos benne, hogy 
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ez recept-e vagy sem, de abban biztos vagyok, hogy lépnünk kell, és ebbe az irányba kell 
mennünk. Nincsenek egyetemleges receptek, nincsenek előírások. Ésszerűen kell lépjünk, és 
meg kell fontolnunk a szakértők véleményét és az eltérő véleményeket egyaránt.  

Azzal kapcsolatban, hogy több integráció vagy több szuverenitás - ez is az Európai 
Unió alapfilozófiája, hiszen összekapcsolja ezt a két elemet. Ezt a kérdést megint úgy kell 
tudnunk megközelíteni, hogy egyensúlyt érjünk el. Bízom abban és hiszek abban, hogy 
kollektív gazdaságpolitikát kell kialakítanunk. Egyetértek a megjegyzéseikkel, kétségeikkel, 
de néha világosan, egyértelműen kell választani. Növelni kell a közös erőfeszítéseket és ezt 
azt jelenti, hogy több Európa lesz. Növelni kell az integrációt, erősíteni, hiszen közös 
kihívásokkal, közös problémákkal szembesülünk. Ha ezeknek a problémáknak a rendezéséhez 
azzal a felfogással nyúlunk hozzá, hogy több szuverenitásra van szükség és külön-külön 
oldjuk meg, akkor azt gondolom, hogy a rossz receptet választjuk. 

Nagyon köszönöm tanácsát, hogy fontoljuk meg azt, hogy az itt elhangzott 
vélemények különböző képviselők véleménye, és ez a pluralizmus tulajdonsága, amely 
minden országban, minden európai uniós parlamentben megtalálható. Nagy örömömre szolgál 
az, hogy különböző véleményeket hallhatok és hallgathatok meg. Azt hiszem, sok minden idő 
kérdése is. Figyelni kell, finomítani a különböző véleményeket és felfogásokat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm én is, nagykövet úr. Még egyszer köszönetet mondok, hogy 

beszámolóját megtartotta és válaszolt a kérdésekre. Köszönöm, hogy időt szakított és részt 
vett a szakbizottságunk ülésén. Köszönöm, hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy 
beszéljünk önnel. Úgy gondolom, hogy ezt a megbeszélést folytatjuk majd, hiszen az Európai 
Unió pénzügyi helyzete, a helyzete egyáltalán rendkívül bonyolult, mert nagyon nehéz. Ha 
megnézzük a dél-európai országokat – Spanyolországot, Portugáliát, gazdasági problémáikat 
vagy Olaszországot, Görögországról nem is beszélve -, akkor biztos lehetek abban, hogy 
folytatjuk ezt a beszélgetést, folytatjuk majd a munkát európai kérdésekről és arról, hogy 
hogyan lehet az európai válságot kezelni.  

Köszönöm szépen még egyszer, nagykövet úr, és minden jót kívánok. Remélem, 
önnek is örömére szolgált ez a megbeszélés.  

 
ŐEXC. VASSOS CHAMBERLEN, a Ciprusi Köztársaság nagykövete: Köszönöm én 

is a meghívást és köszönöm, hogy készen álltak arra, hogy meghallgassák beszámolómat. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Ezt a napirendi pontot lezárjuk, térjünk rá a 3. napirendi 

pontunkra. Nem tudom, hogy itt vannak-e a minisztérium részéről. Engedjék meg, hogy 1 
percben elbúcsúztassam a nagykövet urat. (A bizottság elnöke elköszön a távozó 
nagykövettől.) 

A Magyarország kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat. nemzetközi szerződésről (T/8569. szám) (Általános vita) 

Tehát a 3. napirendi pontunk a Magyarország kormány és a Lett Köztársaság 
kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló T/8569. számú törvényjavaslat általános vitájáról kell döntenünk. 
Köszönöm a napirendi pontunkhoz a Nemzeti Biztonsági Felügyelettől Zala Mihály elnök 
urat, és kollégáit is, akik itt vannak közöttünk, ha jól tudom: osztályvezető asszonyt és a 
főreferens urat. Ha jól mondom, Füzesi Flórát, Sirály Kristófot és Bozsár Líviát is. Köszönjük 
szépen, hogy ilyen szép számmal eljöttek ehhez a napirendi pontunkhoz. Kérnék egy rövid 
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szóbeli összefoglalót elnök úrtól, ezt követően a bizottságunk dönt az általános vitára 
bocsátásról.  

Zala Mihály bevezetője 

ZALA MIHÁLY, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Korábban jártunk itt a szlovák, illetve a cseh kétoldalú titokvédelmi 
megállapodással. A helyzet az, hogy a minősített adat védelméről szóló törvény 
hatálybalépését megelőzően elenyésző számban voltak kétoldalú titokvédelmi egyezmények. 
Ez is egy olyan reláció, amely irányban ilyennel nem rendelkeztünk. A lényege a 
megállapodásnak az, hogy nemzeti minősített adatot tudjunk cserélni a partnerországgal. 
NATO-illetve EU-relációban ezzel nyilván rendelkezünk a tagságból, illetve az Észak-Atlanti 
Szerződésből kifolyólag. Ebben az esetben egy ilyen megállapodásra van szükség. A két 
ország között ebben az esetben elsődlegesen gazdasági érdekek azok, amelyek domináltak, a 
megállapodás megkötésére a nyár legelején került sor és augusztusban került sor az aláírására.  

Úgy tudom külügyi tájékoztatás szerint, hogy a lett fél az egyezmény kihirdetése és 
belső jogba történő átültetésére megtette a lépéseket. Remélem, hogy az eddigiekhez 
hasonlóan ez is megfelelő csatornába kerül. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Én személy szerint is nagyon fontosnak tartom ezt a 

javaslatot, mert nemrégiben jártunk partnereinknél a Lett Köztársaságban, és tényleg azt 
látjuk, hogy fontos a kapcsolatok ilyen szempontból is szorosabbá fűzése és az 
együttműködés erősítése, különösen akkor, ha még a minősített adatok kapcsán tudnunk kell 
azt is, hogy két év múlva részt fogunk venni a balti légtér ellenőrzésében, védelmében. Ezt a 
feladatot felvállaltuk a NATO-nál, de ettől függetlenül más szempontból is fontos, hogy minél 
jobb, közvetlenebb együttműködésünk legyen Lettországgal is.  

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés, vélemény az elhangzottakkal 
kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
támogatja a T/8569. számú javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag támogatta 
a bizottság.  

Ha a bizottság egyetért, akkor az ajánlásunkat írásban fogjuk benyújtani a Házhoz. Ez 
némi könnyebbséget ad számunkra a szervezésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 
elnök úr és kollégáinak is, hogy jelen voltak, és további szép napot kívánok önöknek. (A 
meghívottak elhagyják a termet.) 

Egyebek 

Negyedik napirendi pontunkban „Egyebek” szerepelnek. Engedjék meg, hogy egyrészt 
tájékoztassam a tisztelt bizottságot, hogy a mai napon 15 órakor itt, a tárgyalóban lesz egy 
háttérbeszélgetés. 15 órakor, azaz 3 órakor lesz háttérbeszélgetésünk az aktuális… (Jelzésre:) 
Elnézést, a 61-es teremben fogjuk tartani, ez a változás. 

Tehát kihirdetem még egyszer, addig biztos lesz még néhány változás. Tehát 
amennyiben nem változik a helyzet, akkor 15 órakor a 61-es teremben a román helyzetről 
tartunk egy háttérbeszélgetést szakértőkkel, illetve szakértő intézetek bevonásával, illetve 
arról is tájékoztatnám a tisztelt bizottságot, hogy várhatóan jövő héten nem tartunk ülést, 
viszont a bizottság tagjainak, akik kaptak esetleg meghívást, jelzem, hogy a 
Diaszpóratanácsnak is lesz egy ülése jövő héten, illetve a Magyar Állandó Értekezletnek is 
lesz ülése a jövő héten. Amennyiben szükséges- remélem, hogy nem lesz szükséges, tehát 
amennyiben nem lesz szükséges, remélem, hogy a bizottság ülését a jövő hétre nem is kell 
összehívnom.  
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Még egy kétmondatos tájékoztató. A múlt héten a bizottság elnöksége Svédországban 
és Finnországban járt, Stockholmban és Helsinkiben tárgyaltunk partnereinkkel, a külügyi 
bizottsággal, illetve néhány olyan vállalatot is megtekintettünk, amelyek Magyarországon 
érdekeltek. Olyan szempontból is fontosnak tartottuk azt, hogy a NOKIA néhány vezetőjével 
is találkozzunk, illetve elsősorban európai kérdésekről, európai ügyekről tudtunk eszmét 
cserélni mind a svéd parlament, mind a finn parlament Külügyi bizottságának, illetve baráti 
tagozatainak ügyében.  

Tennék itt egy megjegyzést: mindkét ottani baráti tagozat erősítene a találkozón, ami 
azt jelenti, hogy van érvényes meghívás a magyar-finn baráti tagozatnak, alapvetően a 
magyar-skandináv baráti tagozatoknak, tehát elnök úrnak is jelzem, hogy a jövőben 
intenzívebb kooperáció is elképzelhető, hiszen az ottani partnerek is jelezték ezt és a velünk 
kapcsolatban lévő baráti tagozatok is nagyon aktívan és intenzíven vettek részt a múlt heti 
találkozójukon. Ezt ezúttal is megköszönjük, illetve hivatalos formában is meg fogjuk 
köszönni. Remélem, hogy a partnerbizottságaink a jövő félévben időt tudnak szakítani arra, 
hogy Magyarországra látogassanak, hiszen meghívása mindkét parlament külügyi 
bizottságának van, a mostani találkozónkon meg is hívtuk őket. De hát ez még tőlük függ, 
hogy mikor tudnak majd a saját parlamenti programjuk mentén Magyarországra jönni.  

További kérdés, vélemény az „Egyebek” között. (Jelzésre:) Horváth képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást, eligazítást. 

Annyit teszek hozzá beszámolóként, tisztelt bizottság, hogy az Interparlamentáris Unió baráti 
tagozatai éppen ezzel a 3 országgal, akikről szó van, igen intenzív a kapcsolat: a magyar-finn, 
a magyar-svéd és a magyar-norvég. De szélesíthetem a balti országokra és a többi észak-
európai országra is. Baráti tagozataink léteznek, aktívak, tevékenyek és ez az erősítés és 
további bátorítás elnök úr részéről igen értékes és úgy tekintjük, hogy további buzdítás és 
bátorítás ahhoz, hogy keressük meg útját-módját, hogy még többet tehessünk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Németh képviselő úr! 
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy kérésem lenne. A tegnapi napon 

Grúziában választások voltak, aminek még nem hivatalos végeredménye az, hogy az ellenzék 
szerzett parlamenti többséget, és ez oly mértékű gyökeres változásokat vetítene elő vagy vetít 
elő a térségben, hogy - nem tudom, hogy bizottságitag-társaim mennyire kíváncsiak - nagyon 
kíváncsi lennék egy hasonló szintű beszámolóra, mint ami most itt, az arab tavasz kapcsán 
történt. A térség referensét megkérnénk egy beszámolóra - nem tudom, mi a hivatalos útja -, 
ha már kikristályosodott a parlament összetétele, ott meglesznek a fix, hivatalos eredmények. 
Nem tudom, hogy lehetséges lenne-e ilyesmi. 

 
ELNÖK: Megnézzük, és természetesen a választások után tényleg úgy van, hogy 

érdemes a térségekkel foglalkozni. Jó! 
A másik, amiről szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy miután a horvát 

parlament házelnöke elhunyt, ezért miután a magyar-horvát kapcsolatok igen intenzívek, a 
horvát nagykövetségen lehetőség van 3-án és 4-én 10 és 13 óra között kondoleáló könyvet 
aláírni. Aki úgy gondolja, hogy szeretné ezt az együttérzést kifejezni ezen a módon, kérem, 
hogy ebben vegyen részt. Köszönöm szépen.  

(Németh Zsolt felé:) Vettem az adást, megnézzük, hogy hogy tudjuk ezt megszervezni. 
Bár nem terveztünk ülést, illetve a tájékoztatóból az hiányzik, hogy miután a Külügyi 
bizottság szakértői részt vesznek Albániában egy TWINNING-programon, de igyekszünk 
megszervezni a következő időszakban a grúziai választásokról is akár egy rövid összefoglaló 
tájékoztatást. (Németh Zsolt: Én is igyekszem megszervezni.) 
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Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, bizottsági ülésünket 
bezárom. Köszönöm szépen a részvételt, további szép napot kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Bihariné Zsebők Erika és Barna Beáta 


