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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 09 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:  Tisztelt 
Képviselőtársaim! Bejelentem a helyettesítéseket. Daher képviselő úr helyettesíti Pintér 
képviselőtársunkat, Nagy Andor képviselő úr Kalmár Ferencet és Horváth János 
képviselőtársunk Tilki Attilát.  

Tisztelt Bizottság! A meghívóban elküldött napirendhez van-e valakinek kiegészítése? 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a napirendi javaslatnál egyetlenegy módosításra teszek 
javaslatot, ami nem változtat érdemben a tartalmi részén, hanem minisztériumi kérdésre a 
3. napirendi pontunkat tárgyalnánk először, ami egy nemzetközi szerződésről szól. Ezt kérték 
a minisztériumtól, hogy ezt tárgyaljuk első napirendi pontként. Aki ezzel egyetért, és 
támogatja napirendünket, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

A Magyarország kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a két ország 
közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd 
Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló T/8738. 
számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita) 

Az első napirendi pontunk így a Magyarország kormánya és a Szlovák Köztársaság 
kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom városok közötti 
közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/8738. számú törvényjavaslat Nagy tisztelettel köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál 
Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár urat és Kun Ferenc nemzetközi 
ügyekkel referens urat. Kérem, hogy a napirendi ponthoz rövid szóbeli kiegészítést tegyenek.  

Schváb Zoltán helyettes államtitkár (NFM) hozzászólása 

SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Orbán Viktor és Robert Fico 
miniszterelnök urak e hónap másodikán írták alá Pilisszentkereszten a Komáromnál tervezett 
új Duna-híd építéséről szóló megállapodást. Több mint egy évtizede nem került Szlovákia és 
Magyarország között új Duna-híd építéséről ilyen megállapodás aláírásra, sőt az egyeztetések 
is nagyon nehezen haladtak. Jelenleg is van egy, a két Komáromot összekötő Duna-híd, 
mégpedig az Erzsébet híd, amely Észak- és Dél-Komáromot köti össze. Több mint százéves a 
híd, és húsztonnás össztömeg-korlátozás van a hídon.  

Ha arra gondolunk, hogy eddig a Suzuki Autógyár is Komáromban van, tehát ez a híd 
egyszerűen alkalmatlan arra, hogy teherforgalmat lebonyolítson, és például a Suzuki esetében 
is sok tíz kilométert kell kerülni ahhoz, hogy Szlovákiába átlépjenek. Az új Duna-híd 
nyugatról kerülné meg a két Komáromot, ezáltal a tehermentesítést is nagymértékben 
szolgálja, hiszen mind a két Komáromba az egyetlen meglévő kis Duna-híd miatt rendkívül 
jelentős teherforgalom lép be.  

Ehhez kérnénk a képviselők támogatását, hogy általános vitára bocsáthassuk. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés, 
vélemény az elhangzottakhoz. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs – ha jól látom –, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/8738. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  
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Tájékoztatom a bizottságot, hogy az általános vitához írásban nyújtjuk be az ajánlást. 
Köszönöm szépen államtitkár úr, további szép napot kívánok.  

A V4-együttműködés tapasztalatai és perspektívái 

Áttérnénk második napirendi pontunkra, a visegrádi négyes együttműködés 
tapasztalatai és perspektívái megtárgyalására. Ehhez a napirendi pontunkhoz tisztelettel 
köszöntöm Prőhle Gergely urat, az EU kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért és kulturális 
diplomáciáért felelős helyettes államtitkárt a Külügyminisztériumból, és Szilágyiné Bátorfi 
Edit főosztályvezető-helyettes asszonyt és a további munkatársakat, akik államtitkár urat 
erősítik ebben a munkájában.  

Államtitkár úr, úgy gondolom, a kérdés, a mai napirendi pont nagyon aktuális, hiszen 
elég sok feladat, illetve sok olyan konzultáció, egyeztetés van európai ügyekben is, ami a 
visegrádi négyek keretében is akár kompromisszumos vagy együttműködési 
megállapodásokat, feladatokat tud létrehozni. Tehát az elmúlt időszakban több ilyen 
konzultáció volt, figyelmesen hallgatjuk önt. Ezt követően majd képviselőtársaim kérdéseket 
fognak az üggyel kapcsolatban föltenni.  

Parancsoljon, öné a szó.  
 

Prőhle Gergely helyettes államtitkár (KÜM) hozzászólása 

PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Hölgyeim és Uraim! Nagyon köszönöm, hogy 
erre a beszélgetésre most itt sor kerülhet, mert azt gondolom, hogy a magyar külpolitika 
szempontjából, ha nem is döntő, de nagyon nagy jelentőségű ügyről van szó. Igazából azt is 
köszönöm, hogy beelőzött a közlekedési terület, mert ez ékesen bizonyítja azt, hogy fontos az, 
hogy legyen mire gombot varrni, tehát hogy ne pusztán elméletben beszéljünk a visegrádi és a 
közép-európai együttműködésről, hanem végre történjék is valami, és ugye ez az észak-déli 
összeköttetés az egyik kulcsfontosságú projektje a visegrádi együttműködésnek is, mint ahogy 
egyáltalán a közép-európai együttműködésnek is. 

Mi egy olyan területéről beszélünk a magyar külpolitikának, amely hagyományosan a 
rendszerváltozás óta az egyik döntő fontosságú terület. Nem véletlen, hogy a visegrádi 
együttműködés gyakorlatilag a külpolitikai intézményrendszerben az egyetlen olyan 
szervezet, amely egyfajta védjeggyé vált az utóbbi húsz, illetve most már huszonegy évben. 
Ez jól jelzi, hogy akkor ez milyen stratégiai döntés volt az Antall-kormány részéről, ennek az 
együttműködésnek a kezdeményezése. 

Ha először kicsit távolabbról közelítünk és megpróbáljuk a közép-európai 
együttműködést elhelyezni a magyar külpolitika univerzumában, ha szabad ilyet mondani, 
akkor azt gondolom, bátran kijelenthetjük, hogy bármilyen fontos is a globális keleti nyitás, 
bármilyen fontos is az Európa jövőjével foglalkozó vita, amiben természetesen nagy 
intenzitással részt veszünk, ha reálisan gondolkodunk a magyar külpolitika valós 
mozgásteréről, akkor ki kell jelenteni, hogy ez itt a régióban, Közép-Európában van. Azt 
hiszem, hogy ezt nem kell különösebben indokolnom. Próbálok némi távolságtartással 
viszonyulni a saját munkakörömhöz is ebben az ügyben, de bármennyire is próbálok ebben az 
ügyben nagyon neutrális lenni, ha megnézzük a számainkat, a külkereskedelmi adatainkat, 
megnézzük azt, hogy hol van az érdekérvényesítésünknek valódi tere, akkor azt hiszem, 
bátran kijelenthetjük, hogy ez az a régió, ami valóban kulcsfontosságú terület. 

Hogy a Külügyminisztérium 2013-at közép-európai évnek nevezte, annak kettős oka 
van. Az egyik az, hogy 2013 januárjától átvesszük a közép-európai kezdeményezés 
elnökségét. Ez egy olyan lehetőség, ami az idei év elején bontakozott ki előttünk. Albánia lett 
volna a következő soros elnök, ők viszont egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudták ellátni vagy 
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elvállalni ezt a feladatot, ezért felajánlották nekünk, hogy mi csináljuk. A közép-európai 
kezdeményezésről tudni kell - ezt ebben a körben bátran bevallhatjuk -, hogy nem az európai 
együttműködés intézményeinek legfontosabbika, hogy úgy mondjam, de mégiscsak egy olyan 
fórum, aminek az alapításában részt vettünk, hiszen annak idején a Pentagonale alapítói 
között ott voltunk, és egy olyan érdekes képződmény, amiben fele-fele arányban vannak uniós 
tagállamok és Unión kívüli tagállamok, illetve a közép-európai koncepciónak vagy 
perspektívának egy olyan tágabb értelmezését teszi lehetővé, ami tényleg egy regionális 
együttműködéssé nyitja ki a közép-európai együttműködést. 

Érdekes itt megjegyezni, hogy a Duna-stratégia tagországai nagyjában egészében 
azonosak a közép-európai kezdeményezés tagállamaival. Van egy további érdekesség, ez 
pedig az, hogy Olaszország volt annak idején a kezdeményező. Olaszországra mindig úgy 
gondolunk, ami földrajzi elhelyezkedése révén az európai szomszédságpolitikában inkább a 
déli dimenzió szempontjából érintett, Olaszország mint közép-európai állam viszonylag ritkán 
jelenik meg a horizonton. De ha arra gondolunk, hogy Dél-Tirol esetében még az autonómia 
szempontjából, illetve nemzetpolitikai szempontból is egyfajta referenciaállamként vehető 
számításba, akkor azt gondolom, hogy gyorsan kidomborodik ez a közép-európai jelleg. Még 
talán annyit a közép-európai kezdeményezésről, hogy ez egy erősen olasz–osztrák 
dominanciájú szervezet. Ők a legnagyobb tagdíjbefizetők, és ez azzal is indokolható, hogy 
nekik fűződik leginkább gazdasági, kereskedelmi érdekük ahhoz, hogy ez az együttműködés 
jól működjék. Az utóbbi időben talán mi magunk is kevesebb figyelmet fordítottunk erre a 
szervezetre, itt a lehetőség, hogy ez megváltozzék.  

Azt gondolom, a közép-európai kezdeményezés elnöksége és a visegrádi elnökségünk 
– ami 2013 nyarán indul majd – a következő két évben nagyon jó keretbe foglalja mindazt, 
ami mi Közép-Európában csinálni akarunk. Minket a közép-európai kezdeményezés 
elnökségében Ausztria követ, tehát így a 2013-14-es évekbe ékelődik be a visegrádi négyek 
élén betöltött elnökségi funkciónk, ami mindenféle történelmi reminiszcenciákat kerülendő 
azonban egyfelől mégiscsak ad egy ilyen történeti dimenziót az egész kérdésnek, másfelől 
azokat a szervezeti kezdeményezéseket és ambíciókat helyre tudja tenni, amelyek például a 
visegrádi négyek kibővítésére vonatkoznak. Tudjuk, hogy Ausztriának van egy elég jelentős 
közép-európai ambíciója, ez a Duna-stratégiában is kidomborodik, de korábban a regionális 
partnerség kezdeményezése volt még a 2000-es évek elején, ami világossá tette, hogy 
Ausztria komoly ambíciókkal rendelkezik a térségben. Azt hiszem, hogy a következő két év 
kiváló alkalmat nyújt arra, hogy ezeket valamilyen módon strukturáljuk. Tehát minden 
kerüljön a helyére, ne pusztán ez az intézményfetisizmus uralkodjék, és különböző többé vagy 
kevésbé fontos szervezetek versengjenek egymással, hanem tényleg világos legyen az, hogy a 
közép-európai kezdeményezés, a visegrádi négyek szervezete, a Duna-stratégia pontosan 
milyen szereposztásban és milyen módon tud együttműködni éppen azért, hogy az ilyen 
ügyek, mint például ez az előbb említett komáromi Duna-híd megvalósuljon.  

Természetes, hogy a nagyobb ambíciónk a visegrádi négyek elnökségéhez fűződik, 
mert a visegrádi négyek az a szervezet, ami az utóbbi években komoly gyakorlati haszonnal is 
járt. A visegrádi négyek együttműködésnek három olyan dimenziója van, ami említésre méltó. 
Az egyik az európai, tehát a mi közös fellépésünk az európai arénában; ne felejtsük el, hogy a 
négy ország 70 milliós lakossága azért komoly szavazati erőt is képvisel az európai 
fórumokon. A másik az ágazati együttműködés kérdéscsoportja, amiben olyan ügyek vannak, 
mint például a hídépítés, infrastruktúra-fejlesztés, energetikai ellátás, illetve az 
energiarendszerek összekötése, és hát ne feledkezzünk meg arról, ami az egyetlen igazából 
szervezeti dimenziója a visegrádi együttműködésnek, ez az úgynevezett Visegrádi Alap. Ha 
áttekintjük, hogy az utóbbi években milyen óriási lehetőség nyílt civil szervezetek előtt arra, 
hogy a Visegrádi Alaptól támogatást nyerve közös projektekben valósítson meg olyan 
ügyeket, amelyek igazából kicsit identitásképző elemként is tudnak működni, akkor azt 
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hiszem, elég jól látható, hogy ez nem pusztán egy ilyen elitista, politikacsináló tábor, hanem 
tényleg megpróbáljuk – amennyire lehet – a Visegrádi Alapon keresztül ezt a közvélemény 
számára is átláthatóvá és átérezhetővé tenni.  

A következő években, mivel a módszertan lényege az, hogy az egyes elnökségek 
egymáshoz kapcsolódva alakítják ki a programjaikat, és a visegrádi csoport jelenleg lengyel 
elnökség alatt működik, és az ő jeligéjük, jelszavuk vagy programjuk a végtelenül sokat 
mondó integráció és kohézió nevet kapta – ha az ember ezt meghallja, akkor rögtön fölkapja a 
fejét, de azt hiszem, valóban fontos –, és talán ebben is jelölhetném meg a mi kettős 
elnökségünk lényegét, hogy az ilyen sokatmondó címeket próbáljuk meg valahogy a 
gyakorlat nyelvére lefordítani. Mert persze furmányos külügyesek pontosan tudják, hogy az 
integráció meg a kohézió mennyire fontos, a kohézió különösen, mostanság vállvetve 
küzdünk a kohéziós pénzek jövőjéért. De azt hiszem, amikor erről beszélünk, és a részletekbe 
megyünk, és ha az integrációra gondolunk – és ez az, amit mi tovább akarunk vinni –, akkor 
valóban a gyakorlati integrációról beszélünk. Edit kedvenc példája, hogy hány óra alatt lehet 
eljutni Budapestről Krakkóba vonattal, illetve Varsóba autóval, és ez nagyjából annyi idő, 
mintha Párizsba akarnánk eljutni. Ez mondjuk azért erős furcsaság ebben a közép-európai 
együttműködésben.  

A lengyel elnökség is napirendre tűzi a regionális kérdéseket és a területfejlesztés 
kérdéseit, és ami állandó téma a visegrádi együttműködésben, ez az energiabiztonság, és ez 
az, ami már-már egzisztenciális jelentőségűvé teszi azt, hogy mi ebben az ügyben együtt 
tudjunk működni. Itt az elsődleges szempont az észak-déli összeköttetés biztosítása, és ebben 
az ügyben elég jól is haladunk. Itt jegyzem meg, hogy adott esetben azokban a szomszédsági 
viszonyokban is, amelyek a közvélemény előtt mondjuk problematikusként jelennek meg 
mondjuk az állampolgársági törvény miatt, ott is nagyon nagy készség mutatkozik ezekben a 
gyakorlati kérdésekben való együttműködésre. Itt is visszautalnék a komáromi híd esetére.  

Ugyanakkor az is világos, hogy nem elég összekötni a csöveket és a vezetékeket 
észak-déli irányba, mert hát természetesen itt szükség van arra, hogy valamilyen anyag is 
kerüljön ezekbe a csövekbe. Azt hiszem, itt a diverzifikáció a legfontosabb szempont, és az 
sem véletlen, hogy ez nagyon-nagyon realista megközelítés. Tehát akár a palagáz kérdése, 
akár az alternatív, a zöldenergiák kérdése, akár az LNG-terminálok összeköttetése, ezek mind 
járulékos energiaforrások, teljesen természetes, hogy a térség vagy a négy visegrádi ország 
geopolitikai helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy itt valami teljes energiafüggetlenség álljon 
be a közeljövőben.  

A visegrádi csoport és egyáltalán a következő egy-másfél év működésében döntő 
fontosságú, hogy mit tudunk kezdeni az európai szomszédságpolitika különböző 
dimenzióival. Hiszen a visegrádi csoport unión belüli értékét is az adja meg, hogy látványosan 
rendelkezünk olyan kompetenciákkal – földrajzi elhelyezkedésünk okán –, amelyekkel mások 
nem. Ezért fontosak a visegrádi négyek és a keleti partnerség tagállamainak találkozói, és 
ezért fontosak a visegrádi négyek és a Nyugat-Balkán országainak találkozói. Itt más-más 
hangsúlyok érvényesülnek.  

Az látható, hogy Lengyelország elsősorban a keleti partnerség ügyében érez 
elhivatottságot és illetékességet, és az is érthető, hogy mi pedig köztes helyzetünk okán, bár 
nagyon fontosnak tartjuk a keleti partnerséget is, a mi érdeklődésünk talán inkább fordul a 
Nyugat-Balkán országai iránt. Itt van egy olyan elkötelezettségünk, és ez érvényes a közép-
európai együttműködésre is, ami ezeknek az államoknak az európai integrációját segíti elő. A 
dolog stratégiai lényege az, hogy nem jó a periférián lenni. Ez egy közös visegrádi felismerés. 
Tehát hogy a bővítés tovább menjen, hogy ez a bővítési fáradság, a bizalmatlanság eltűnjön 
vagy mérséklődjék Európa-szerte, ezeknek az államoknak komoly felelőssége van ebben. 

A másik pedig az, hogy ahogy a visegrádi tagállamok mindegyikének, úgy nekünk is 
vannak bizonyos kereskedelmi, gazdasági érdekeink, amelyeket nem egymás rovására, de 
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mégis az egyéni lehetőségeket optimálisan kihasználva akarunk érvényesíteni. Azért mondom 
el itt is, mert az utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon meglepő, amikor ez 
elhangzik, hogy a külkereskedelmi forgalmunkban Németország után Románia a 
legjelentősebb partnerünk. Romániáról is elsősorban nemzetpolitikai szempontból szoktunk 
beszélni, a belpolitikai diskurzus ekörül forog, de azt gondolom, ha átgondoljuk, hogy hány 
magyar család él a Romániával folytatott kereskedelemből, akkor ez az egész kérdés már egy 
más dimenziót is kap. A negyedik legfontosabb partnerünk egyébként pedig Szlovákia, amiről 
megint csak elmondható nagyjából ugyanez. Tehát azt hiszem, a stratégiai dimenzió, az 
európai uniós tagság és ezek a nagyon is konkrétan megfogható, a külkereskedelmi 
számokban megjelenő érdekek együttesen azok, amik meghatározzák a mi ezzel kapcsolatos 
politikánkat.  

Még néhány szempontot mondanék - mielőtt befejezem - arra vonatkozóan, hogy 
végül is mi a célunk ezzel az egész kezdeményezéssel, a közép-európai évvel. Van egy külső 
aspektusa az egésznek, ami azért fontos, mert nem szeretnénk, ha ez a közép-európai 
együttműködés valamifajta ilyen közös köldöknézésbe torkollna. A közép-európai 
együttműködés is akkor érdekes, ha kívülről látható, ha világossá válik a külvilág számára is, 
és ez nem pusztán csak Európa, hogy itt van egy együttműködni képes és erre komoly 
szándékot mutató országcsoport. Tudjuk, hogy minél távolabb megyünk a térségtől, annál 
inkább összeolvadnak ezek az országok. Dél-Afrikában, Kínában vagy bárhol Dél-Kelet-
Ázsiában nem nagyon érdekli őket, hogy mi egymással milyen viszonyban vagyunk. Egy 
gazdasági térségként tekintenek ránk, és az a szerencsés, ha mi ott ilyen egységes képpel 
tudunk megjelenni. Tehát ez a külső szempont. 

A másik megint csak egy olyan stratégiai szempont, amire a miniszterelnök úr is 
nagyon sokszor utalni szokott mostanság, ez pedig az az állítás, hogy a közép-európai térség 
lehet Európa gazdaságának húzóereje. Szeretnénk ezt a kijelentést tényekkel igazolni. Az 
lenne a jó, és erre is próbálunk konkrét javaslatokat tenni, hogy hogyan lehet a fenntartható 
fejlődést Közép-Európában valóban egy reális alapokra helyezett, egymást segítő gazdasági 
fejlődéssé tenni. Látjuk, hogy azért itt nagy különbségek vannak az országok között. 
Lengyelország sikere mindnyájunk számára, azt hiszem, elgondolkodtató. Amikor én 
Németországban voltam nagykövet, akkor mindig inkább a lengyelek ültek a szégyenpadon, 
mert ott rosszul ment - és minden autó, amit ellopnak, Lengyelországba kerül -, tehát voltak 
ilyen meseszerű elemei is a német percepciónak, és akkor mi voltunk a mintagyerekek. Most 
ez a helyzet kicsit megfordulni látszik. Én azt mondom, hogy az lenne a jó, ha egyszer 
eljutnánk abba a fázisba, amikor Lengyelország és Magyarország egyszerre mintagyerek. Ez a 
cél, de ezt csak úgy tudjuk elérni, ha ezt a térséget valóban a fenntartható fejlődés 
szempontjából közös nevezőre tudjuk hozni. 

A harmadik ilyen pont, ami gyakorlatilag előfeltétele annak, hogy ez az azonos 
fejlődés beállhasson, a mobilitás kérdése. Itt már volt szó különböző ilyen 
kezdeményezésekről, de itt tényleg az a baj, hogy nem tudunk egymáshoz eljutni. Egyszerűen 
nincs infrastruktúra sem az áruforgalomban, még a személyes közlekedésben sem nagyon. 
Tehát ezt nagyon komolyan kell venni, nem beszélve arról, hogy ha ezt kiterjesztjük a közép-
európai kezdeményezés államaira is, akkor ott már tekintetbe kell venni a vízumrezsimek 
kérdését, a migráció kérdését. Tehát egy csomó olyan aktuális ügy van, ami égetően fontos a 
társadalmi együttélés, de mondjuk a munkaerő-piaci helyzet szempontjából is. 

Van még egy, amit befogadás néven foglaltunk össze. Azért így, mert azt gondoljuk, 
hogy ebben ragadható meg mindaz, ami a nagyobb társadalmi mozgások területén várható. 
Érdemes nagyon reálisan és kicsit szomorúan tekinteni a Magyarországról történő munkaerő-
elvándorlás kérdésére. Ha a demográfiai adatokat tekintjük, akkor is elég világossá válik az, 
hogy itt elég nagy mozgás várható szükségképpen a következő években. 
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Egész estét betöltő program lenne, ha erről most részletesen beszélnénk, de azt 
gondolom, a társadalmi kohézió szempontjából ez az egyik legégetőbb kérdés nálunk is, de a 
szomszédos országokban is. A mi esetünkben van egy nagyon erős nemzetpolitikai 
dimenziója, van egy munkaerő-piaci dimenziója, van egy belbiztonsági dimenziója. Ezek 
mind olyanok, amelyek tekintetbe vehetők és tekintetbe veendők. 

No, rövidre zárom: azt gondolom, hogy mindezek miatt fontos az, hogy komolyan 
vegyük ezt a közép-európai évet, a közép-európai együttműködésre ne pusztán a politikai 
szlogenek szintjén tekintsünk, hanem próbáljunk meg minél inkább gyakorlatias és ezekre a 
kérdésekre válaszokat adó megközelítéssel próbálkozni. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselőtársaim, gondolom, kérdéseket 
fognak megfogalmazni. Ha megengedik, akkor hadd kezdjem én a sort kérdések feltételével. 
Több olyan gondolata volt az államtitkár úrnak, ami arra késztet, hogy részben kérdést tegyek 
fel vagy véleményt fogalmazzak meg. Beszélgetünk, és hátha tudunk egymásnak 
gondolatokat, ötleteket adni. 

Az egyik ilyen gondolat, hogy kicsit úgy látszik, a visegrádi négyek együttműködése 
egy ilyen gesztus-együttműködés. Ez az én megközelítésem, ha nem ért velem egyet, 
államtitkár úr, majd elmondja, bár vannak jelek arra, hogy egyre több olyan együttműködési 
formát keresünk, ami ezt tartalommal is tölti meg.  

A kohéziós politikára visszatérve, itt próbálunk egy közös álláspontot képviselni 
azokban az ügyekben, amelyek a ’14-20-as tervezési időszakra várhatók kohéziós ügyekben, a 
pénzügyi tervezésben. De amit ön mondott, például van-e mód és lehetőség – vagy talán meg 
kellene keresni a lehetőséget – arra, hogy most például a szlovák-magyar – gondolom, van 
ilyen –, a szlovák-cseh, cseh-lengyel határ menti együttműködéseket úgy összekapcsolni, 
hogy azoknak legyen egy vonala. Tehát ha már infrastrukturális fejlesztésről beszélünk, össze 
tudjuk-e ezeket kapcsolni, vagy törekedhetünk-e arra, hogy ezt összekapcsoljuk fejlesztési 
kérdésekben, fejlesztési ügyekben. Tudunk-e olyan programokat – vagy csúnya 
szóhasználattal projekteket – csinálni, ami összefűzi a négy országot. Akarunk-e egyáltalán 
ilyet? Gondolkodunk-e ilyenben? Ez részben kérdés is, merthogy elmondjuk sokszor, hogy 
Krakkóba hogyan lehet eljutni – állítólag vonattal tényleg kisebbfajta tortúra, autóval 
mondjuk öt-hat óra alatt el lehet jutni, bár nem annyira jó az út minősége, ne legyen 
kamionforgalom, és akkor el lehet jutni öt-hat óra alatt –, de ezeket az együttműködéseket 
meg kellene próbálni a kétoldalú együttműködésekből összekapcsolni. Tehát látjuk, vannak a 
határ menti együttműködések, ezek komoly európai uniós pénzügyi forrásokat jelentenek. 

A másik dolog, amit lehet erősíteni, az együttműködés. Nemrégiben az elnökségünk 
skandináv körúton volt, és voltunk Stockholmban és Helsinkiben, az előtte lévő időszakban 
pedig a balti államokat látogattuk meg, tárgyaltunk az ottani külügyi bizottsággal, illetve a 
különböző minisztériumok képviselőivel. A skandináv országokban van egy speciális 
együttműködés, az Északi Tanács, ami tulajdonképpen kvázi az országok egyenrangú 
megállapodása alapján létrehozott olyan fórum, ahol folyamatosan egyeztetnek északi 
ügyekben. De ez a fórum parlamenti képviseleti szintre is van emelve, tehát nem csak 
kormányzati együttműködés van, hanem a parlamentek között is van együttműködés, annak 
ellenére, hogy az egyes tagországok között vagy egyes kérdésekben az adott tagországok 
között, amelyek a tanács tagjai, azért vannak vitatott kérdések. Részben megpróbálják ilyen 
keretek között rendezni a vitatott kérdéseket, másrészt pedig nagyon intenzív, nagyon erős 
együttműködési formát jelent, ahol például megpróbálnak összehangolni fejlesztési ügyeket, 
megpróbálnak összehangolni intézményes formában is különböző együttműködési formákat.  
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Ez véleményem szerint egy nagyon jó modell. Stockholmban elmesélték nekünk, hogy 
ez hogyan működik, és megmutatták a rendszert. Tulajdonképpen a tagországok létrehoztak 
egy olyan fórumot, ahol adott esetben a megválasztott képviselők – minden ország delegál 10-
15 főt –, és ők időszakonként leülnek, tárgyalnak egymással, és megbeszélik az Északi 
Tanács, a skandináv térség, az északi régió ügyes-bajos dolgait. Valószínűleg ez nem lehet 
egy rossz dolog, mert a balti államok közül többen jelezték, hogy ők is nagyon szeretnének 
erre valahogy ráfűződni, tehát valószínűleg ez egy nagyon erős érdekérvényesítő, 
együttműködési forma. 

Van-e perspektívája annak, hogy mondjuk a visegrádi négyekből ilyet lehet csinálni, 
vagy adott esetben azokból a multilaterális formációkból, amelyek Magyarországot is érintik, 
és közép-európai együttműködések. Mondjuk itt a horvátokkal, szlovénekkel, olaszokkal és a 
többiekkel voltak ilyen együtt működéseink. Meggyőződésem, hogy a következő időszakban 
Közép-Európának az lesz a legfontosabb kérdése, hogy a különböző problémákra, bajokra, 
válságtünetekre, jelenségekre Közép-Európában milyen válaszokat fogunk tudni megadni. 
Ehhez viszont – elnézést, hogy így mondom – nem csak egy ilyen gesztusként, diplomáciai 
vagy egyáltalán ilyen konferenciajelleggel kellene működni, hanem sokkal több deklarált 
együttműködésben, akár papíron is dokumentálva vagy intézményesített szervezeti formában.  

Ennyit szerettem volna. Tehát látunk-e erre irányokat, illetve van-e erre szándék, mert 
ez nem csak Magyarország szándéka kell hogy legyen, hanem az összes többi 
partnerországnak, hogy egy ilyen együttműködési forma fölerősödjön?  

Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Elindítottam a gondolkodást, legelőször Csóti 
képviselő úr jelentkezett, aztán Gyöngyösi képviselő úr, Gruber képviselő úr, megadom a szót 
szépen sorban. 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönjük a beszámolót 

államtitkár úrnak. Nem szeretném magamnak azt a jogot vindikálni, hogy én válaszoljak 
elnök úrnak a feltett kérdésre, de azért visszafelé, a hátteret kicsit felidézve szeretnék a 
válaszadáshoz hozzájárulni.  

Nevezetesen a V4-ek jelentősége és egyáltalán, hogy ez csak formális vagy tartalmi, és 
ha igen, mennyiben tartalmi együttműködés. Annyit szeretnék azért a múltba visszatekintve 
elmondani, hogy 1991. február 15-én Antall József kezdeményezésére kettős céllal jött létre a 
visegrádi együttműködés. Egyrészt, hogy szabaduljunk a varsói szerződéstől és a KGST-től, a 
másik, hogy ez egy integrációs folyamat, tehát hogy az Európai Unióhoz – akkor Európai 
Gazdasági Közösséghez – és a NATO-hoz együtt próbáljunk csatlakozni, összehangoljuk az 
erőfeszítéseinket, és együtt jobbak és sikeresebbek legyünk. A ’90-es években ez 
tulajdonképpen nagyon jól működött, és valóban sikeres is volt, de elnök úrnak abban igaza 
van, hogy a közben eltelt 10-15 évben felmerültek problémák. Úgy gondolom, és erről is 
akartam kérdést feltenni, hogy van egy látens, rejtett probléma, ami eléggé a felszín alatt 
maradt, ez a magyar-szlovák ellentét, és van egy nyilvános és nagyon drasztikusan megjelenő 
probléma a V4-együttműködésben, a cseh politika egy részének euroszkepticizmusa, és 
különösen és elsősorban Václav Klaus kijelentette a ’90-es évek elején, hogy nem kell V4. 
Ezt nagyon szemtelen módon – elnézést a minősítésért – tette meg, hogy Csehország bejut 
elsőnek az Unióba, és nem kell ez a V4. Szóval ezek terhelték a V4 együttműködését, ennek 
ellenére vagy ezzel együtt, úgy gondolom, nagy perspektíva és nagy lehetőség van, hogy ezt 
tényleg kitöltsük tartalommal. Vannak részsikerek.  

A kérdésem államtitkár úr felé kettős kérdés, hogy a jelen pillanatban és a jövőt 
illetően mi a várakozás, hogy a magyar-szlovák viszonyt, az együttműködést terheli-e valami 
ilyen a felszín alatt, és a cseh különutasság véglegesen a múlté lehet-e. Én legalábbis úgy 
látom, hogy a 21 év alatt a visegrádi együttműködést az első egy-két év után elsősorban 
lengyel és magyar együttműködés és kezdeményezés határozta meg. Ezt én így látom, hogy 
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az elmúlt 15 évben a visegrádi együttműködést – de akár az elmúlt 21 évben is – a magyar-
lengyel motor hajtotta. Azt hiszem, és egyetértek azokkal a véleményekkel, hogy ebben nagy 
lehetőség van, és valóban számottevő tényező az Európai Unióban, a V4-et számon tartják, ez 
egy márkanév már, és tudják, hogy a V4 a 70 milliós szavazati háttérrel egy komoly tényező. 

Egy más jellegű konkrét kérdésem is van. 10-12 évvel ezelőtt felmerült – főleg 
szakmai körökben – a norvég gáz és a norvég olaj becsatolása a közép-európai térségben, az 
energiafüggőség felszámolása tekintetében. Most nem hallok erről, államtitkár úr sem 
említette, amikor erről a kérdésről szólt. Van-e potenciális lehetőség arra, hogy a norvég 
energiaforrásokat bekapcsoljuk ebbe az észak-déli csővezetékbe, amit tényleg kár megépíteni, 
ha nem lehet megtölteni anyaggal. Köszönöm szépen.  

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

beszámolót. Amikor megláttam a napirendet és láttam, hogy a V4-ről fogunk beszélgetni, 
nekem is a Külügyi bizottság által megejtett utak - a Baltikumba és Skandináviába - jutottak 
eszembe és ez a két, elnök úr által is említett együttműködési forma, a balti együttműködés és 
az északi együttműködés és azon belül az Északi Tanács működése. Nyilván az ember nagyon 
nehezen húz párhuzamokat különböző országok között, de szerintem az együttműködésekre 
nem igaz, mert itt igazából az együttműködés jellegét és a kooperáció karakterét kell vizsgálni 
és azt, hogy milyen területeken működnek együtt és milyen célból. Ebben mélyen egyetértek 
az államtitkár úrral, hogy ezeknek a regionális együttműködéseknek főleg azért van hatalmas 
jelentősége, mert a mai - tetszik, nem tetszik - globalizált világban végül is főleg a kisebb 
országok a regionális együttműködések terén tudják a leghatékonyabban artikulálni a saját 
véleményüket, és a saját érdekeiket is így tudják a lehető legjobban érvényesíteni. 

Ami engem ebben a balti együttműködésben és az északi együttműködésben a 
legjobban megejtett, az igazából két megfigyelés. Az egyik az, hogy mennyire konszenzuson 
alapszik és mennyire állampolgár-központú. Szerintem minden egyes állam és minden egyes 
tagállam kormánya szinte felelősségének érzi, hogy az államának minden egyes állampolgára 
értse, hogy ez miről szól és levigye ezt az együttműködést az ő szintjükre. Tehát hogy ne 
ilyen nagy stratégiai elképzelésekről szóljon, minthogy biztonságpolitika meg nem tudom, mi, 
ami az átlagpolgár szempontjából vagy van, vagy nincs, de nem egészen kézzel fogható. Pont 
az északi együttműködésben láthattuk azt, hogy a szociális együttműködés terén, a 
munkaerőpiac terén, a környezetvédelem terén, az adópolitika terén, az adminisztráció 
megkönnyítése terén is nagyon hathatós az együttműködés ezek között az országok között. 
Tehát egyrészt konszenzus van róla és állampolgár-központú, másrészt pedig lemegy az 
állampolgárokat is a mindennapjaikban érintő kérdésekre. Amikor a visegrádi országok között 
felmerült ennek a hasonló típusú együttműködésnek a lehetősége, szerintem erre megvolt 
minden alap, hiszen ugyanaz a fajta történelmi, kulturális hasonlóság megvan az országaink 
között, mint ami a Baltikumban vagy az északi országok között adott. Megvolt ez a 
posztszocialista életérzés, hasonlóak voltak a problémáink, a nehézségeink, hasonlóak voltak 
a perspektíváink, hasonlóak voltak az illúzióink a kapitalista gazdasági vagy a szabadpiac 
működésével és az Európai Unióval kapcsolatban. Ez egy bizonyos integráló erőt is jelentett. 

Amit viszont most látok, és itt egy kicsit ezt az enyhe szkepticizmust, amit elnök úr 
szavaiból véltem kihallani, szeretném egy kicsit tovább görgetni, amit Csóti képviselőtársam 
is megfogalmazott, hogy igazából ha a visegrádi országokra ránézek - és közelről -, egyetértek 
azzal, hogy Dél-Afrikából és Kínából nézve ez nagyjából mindegy, hogy Lengyelország, 
Szlovákia vagy Magyarország, de az együttműködés technikai részleteit, a funkcionalitását 
tekintve nagyon nem mindegy, hogy van-e konszenzus vagy van-e vezető állama ennek az 
együttműködésnek. Tehát ha valamelyik nincs meg, akkor egy együttműködés a szlogenek 
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szintjén fog rekedni. Ha ránézek ezekre az országokra, mert volt olyan idő, amikor 
Magyarország ebben kezdeményező szerepet vállalt, vagy Lengyelország kezdeményező 
szerepet vállalt, most azonban azt látom, hogy valahogy egy ilyen árva gyermekként kallódik 
az országok között ez a V4-együttműködés. Lengyelország az Európai Unión belül már egy 
ilyen középhatalmi státuszt vindikál magának, szinte már nem is áll szóba az ilyen kis 
periférián tengődő államokkal, hanem inkább Spanyolországgal, Olaszországgal tart 
kapcsolatot. Oroszországgal megegyezett, vagy volt egyfajta kiegyezés, az Egyesült 
Államokkal van egy nagyon szoros atlanti együttműködés. Lengyelországnak valahogy már 
egy túl perifériális kérdés ez a V4, én legalábbis így látom. Sikorski alatt ez még inkább 
felerősödött. 

Csehország különutas, ahogy azt Csóti képviselőtársam mondta. Szlovákia és 
Magyarország viszonyát pedig annyi probléma terheli, hogy igazából nem nagyon látom, 
hogy a két ország viszonyán túl tudna jutni ez az együttműködés. Ha egyszerűen ebben az 
együttműködésben nem tudunk közös nevezőre jutni, akkor az Európai Unióban számomra ez 
lett volna az egyik legfontosabb szerepe, hogy ha már az Európai Unióban egyedül nem 
tudjuk az érdekeinket hathatósan érvényesíteni, akkor legalább egy ilyen együttműködés 
keretében tudjunk lerakni az asztalra olyan szempontokat, amelyek az Európai Unió számára 
megkerülhetetlenek. Ebben az EU-hoz való viszonyban is ezt látjuk. Václav Klaustól Csóti 
György képviselőtársam már idézett valamit. Én most olvastam a könyvének a recenzióját, 
ami szeptember 27-én látott napvilágot angol nyelven, aminek már a címe is sokatmondó, 
„Európa: illúziók szétporladása” címet kapott. Ez jól jelzi Václav Klausnak vagy 
Csehországnak az Európai Unióhoz való viszonyát. Tehát én úgy látom, hogy az a fajta 
együttműködés vagy cél, amit reméltem ettől az együttműködéstől, valahogy nem 
realizálódik, és ennek hatására én egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy ez a fajta 
együttműködés betölti-e a valós küldetését, és nem tudom, hogy ennek van-e alapja. Tehát 
erre szeretnék választ találni, hogy ez csak az én folyamatos szkepticizmusom, vagy pedig 
egy jogos kérdés felvetése. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, engedje meg: lehet, hogy szkeptikusan fogalmaztam, de én 

alapvetően bizakodó vagyok, és abban bízom, hogy ezek az együttműködési formák tovább 
fognak erősödni. Lehet, hogy a szavaimból nem így lehetett értelmezni, de tény és való, hogy 
ez egy nagyon fontos együttműködési forma lehetne. Az északi példát tekintve a tagországok 
között, a tanács tagországai között ott is vannak kétoldalú konfliktusok, viszont azokat nem 
viszik a tanács elé, megpróbálják egymás között megoldani, és tulajdonképpen a tanácsban 
azokról az ügyekről van szó, amelyekben egyértelműen konszenzusos együttműködést tudnak 
kialakítani. 

Csóti képviselő úr egy mondatot még szeretne mondani, ha Gruber képviselő úr nem 
sértődik meg és hozzájárul. (Dr. Gruber Attila: Ha tőmondat, akkor nem. - Derültség.) 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Nagyon tőmondat. Én is optimista vagyok a visegrádi 

együttműködést illetően. Ha nem így hallatszottak az általam elmondottak, akkor ezt 
szeretném megerősíteni. Köszönöm. (Derültség.)  

 
ELNÖK: A végén már annyira fogadkozni fogunk, hogy pont az ellenkezője fog 

kisülni belőle. Gruber képviselő úr! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Mielőtt még félresiklana a kérdések sora, akkor én 

is csak megjegyzésképpen mondom, hogy támogatom államtitkár úr vasárnapi 
energiabiztonságra vonatkozó korábbi igényét, ezen túl azonban szeretnék két kérdésben 
egyfajta technikai jellegű kérdést feltenni. Az államtitkár úr említette az energiabiztonság 
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kérdését mint kiemelkedő kérdést, és valóban ez egy nagyon fontos kérdés. Siófokiként a gáz 
tekintetében csak megerősíteni tudom ezt a kérdést, ott van ugyanis a hazai földgázszállítás 
központja és irányító agya. Van-e olyan lehetőség - például amikor felmerült a szlovák-
magyar összekötő hálózat, a földgázszállító hálózat kérdése, ott kétszer is eredménytelen volt 
gazdaságilag e hálózat kapacitásának eladása. 

Ugyanakkor stratégiailag – energiastratégia és energiabiztonsági szempontból – ez 
nagyon kényes és nagyon fontos volt, amihez hál’ istennek a magyar állam is 
megfelelőképpen állt hozzá, csakúgy, mint a magyar-román összekötő vezeték 
megépítéséhez, illetve azóta az már működik is. Van-e olyan, egyfajta nem csak szándék 
szinten, hanem valóság szintjén is olyan energiastratégia a V4-ben, ahol forintosítva is 
működnek ezek az együttműködése, vagyis nem csak az érintett cégeknek a tervezésén vagy 
egy-két megszállott ember ötletén dől el, hogy ez az észak-déli energiafolyosó működik-e?  

Elnök úr, alelnök urak említették, hogy milyen nagyszerű tapasztalataik voltak a 
skandináv látogatás során. Sajnálom, hogy ezt csak így másodkézből tudtuk meg, 
(Derültség.), de említette elnök úr és alelnök urak is, hogy például az energiaszektorban 
milyen eredmények vannak. Emlékszem arra, hogy például maga az elektromos hálózat a 
skandináv országokban az egész szektor, tehát nem csak a biztosítás, hanem az egész 
értékesítésig lemenő szektor is egyfajta együttműködésben valósul meg. Van-e erre 
valamiféle közös szándék, hogy nem csak a szállítás, hanem az egész energiapiac egyfajta 
együttműködésen alapuló – és nyilván az árakban is megjelenő – együttműködés legyen?  

A másik mániám a regionális légitársaságok kérdése. Volt-e esetleg erről valamiféle 
egyeztetés? Most nem csak a Malév okán, hanem még ezt megelőzően is már sokkal nagyobb 
lehetőségek lettek volna talán az elmúlt időszakban, és így négyszemközt hadd kérdezzem 
meg: milyen a tárcák együttműködése ebben. Nyilván a külügy a maga sajátos eszközeivel 
tud segíteni – vagy nem tenni semmit – ebben a dologban, de ez természetesen elméleti 
felvetés. Mennyire veszik igénybe a Külügyminisztérium speciális és nagy tudású apparátusát 
egyfajta ilyen együttmozgásban – és itt már nem csak az energiáról beszélek, hanem tényleg a 
közlekedési stratégián keresztül minden feladatról –, mennyire szeparálódnak el esetleg ezek 
az együttműködések tárcánként, és mi a tapasztalat, hogy a többi fél, tehát a V4-ek tagjai 
között az ilyen típusú együttműködésben sikerül-e a tárcáknak, a külügyminisztériumoknak 
egyfajta védőernyőt alkotni vagy egyfajta védőfonalat összekötni ebben?  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Engedje meg, hogy két dologban reflektáljak. 

Egyrészt én is tudnék irigykedni az Interparlamentáris Unió különböző rendezvényeivel 
kapcsolatban, így ami a szomszédos országokban le szokott zajlani. (Derültség.)  

Másrészt pedig fontos megjegyzés volt az energetikai együttműködés a 
földgázszállításról. Ez az együttműködés zajlik, én személyesen annyit tudok róla – meg 
részben érintett is a választókerületemben, szlovák oldalon Nagykürtösnél, magyar oldalon 
Balassagyarmatnál jön át a vezeték –, hogy tulajdonképpen ennek a bővítése, felújítása 
elindult, bár ott vannak olyan dolgok, amelyeket végig kell vinni. Tehát igazából nem 
akadozik, megy a folyamat, csak ott különböző földterületek kisajátítását és különböző olyan 
dolgokat végre kell hajtani, ami természetes dolog egy új hálózat vagy egy új vezeték 
megépítése kapcsán. Tehát ezek a munkálatok nagyjából elindultak, és szerintem nagyon 
fontos regionális együttműködési színtér például ez is a gázszállításban.  

Horváth János képviselőtársamat és Nagy Andor képviselő urat, illetve Németh 
képviselő urat láttam jelezni. Először Horváth képviselő úrnak adom meg a szót, utána 
Németh képviselő úrnak, majd Nagy Andornak.  
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DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. Államtitkár úr, itt a 
hozzászólások során elhangzott a parlamenti együttműködés, lévén az Interparlamentáris 
Unió ennek instrumentuma tevékenyen, illetve potenciálisan. A kérdésem úgy fogalmazódik, 
hogy a külkapcsolatainkat intéző apparátus, a Külügyminisztérium és esetleg az egész 
nagyköveti és az egész apparátus az Interparlamentáris Unió parlamenti diplomáciáját – tehát 
az is egy aktivitás – mennyire veszi igénybe, illetve ne tessenek minket igénybe venni, mi a 
magyar parlament vagyunk, de mennyiben mondhatjuk egymásnak, oszthatjuk meg 
nézeteinket, és mennyiben inspirálhatjuk egymást.  

Tehát a Külügyminisztérium, a külügyi kapcsolatainkat intéző szervezet hol tart 
a tekintetben, hogy észrevegye, van egy parlamenti diplomáciapotenciál? Ez a potenciál óriási 
és bár nem azt mondom, hogy kevésbé használatos, hát mi használjuk, csináljuk, éppen most 
is részt vettünk a világkonferencián (Közbeszólás: Itt a szomszédban. – Derültség.), és nagyon 
jó volt az, sokkal jobb volt a mi élményeinknél az, amit hallottunk a skandinávokról. 
(Derültség, közbeszólások.) Sőt irigyeljük is. De ez a bizonyítéka annak, hogy amit én 
kívánok globálisan – vagy legalábbis regionálisan –, hogy az Interparlamentáris Unió 
parlamenti diplomáciája is ott legyen ennél, és ne csak a mi szorgalmaskodásunk vagy innen-
onnan jövő időnkénti igény okán, hanem a Külügyminisztérium, a külpolitika csinálásánál is. 
Tudom, hogy a kérdésem túlmegy a V4-ek témáján, de abban is alapvető lehet, és az ilyen 
beszélgetéseknél megengedhető, hogy néha az ember szélesebbre húzza a kört.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tényleg én is nagyon fontosnak tartom, amit ön 

mondott, mert részben látom azt a munkavégzést, amit az Interparlamentáris Unió különböző 
baráti tagozatai végeznek. Ezek nagyon fontosak, hiszen magyar-szlovák relációban vagy a 
mai témánkhoz kapcsolódva a magyar-lengyel, magyar-cseh relációban ezek a baráti 
tagozatok rendszeresen konzultálnak, találkoznak, tárgyalnak, nagykövetekkel találkoznak, 
ezt én nagyon fontos munkának tartom, és tényleg nagyon fontos dolog, amit a szervezet 
csinál, és a parlamenti diplomáciában ezeket a kérdéseket is koncentráltan tudja vinni. 

Németh képviselő úr jelentkezett, utána Nagy Andor képviselő úr fogja zárni a 
kérdések körét. 

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Szegény Nagy Andor képviselőtársam már jelentkezett az 

elején, ha gondolod, Andor, átadom a szót. (Dr. Nagy Andor: Meghagyom neked.) Beelőztem 
hirtelen. (Derültség, közbeszólások.)  

Én kicsit meglepődtem, azt olvashattuk a napirendi pontok között, hogy tervek a 
közép-európai évre, amiről sok konkrét tervet nem hallhattunk, de nem baj, mert lehet 
gondolkodni. Az ideális állapot az lenne itt Közép-Európában, ha létezne egy közép-európai 
együttműködési, gazdasági övezet, de ez ugye – szépen szólva – nem hiszem, hogy létre fog 
jönni. Osztozom Gyöngyösi Márton szkepticizmusában, tehát én nem az optimista szálat 
pengetném itt, bár jó lenne valóban, ha tudnánk egy burkot kialakítani, kiépíteni, hogy 
mondjuk az Európai Unió vagy a globalizáció esetleges káros hatásait kivédve létezne egy 
ilyen közép-európai burok.  

Visszatérve erre az energetikai részre, ami már többször elhangzott, és Csóti György 
képviselőtársam indított egy ilyen gondolatot bennem, ami lehet, hogy kicsit messzire visz, a 
skandináv országok tekintetében energetikai együttműködésről beszélt pár szóban. Azt 
hiszem, 2007-ben vagy 2008-ban jelent meg először a Le Monde-ban „A hidegháború az 
északi sarkon” című cikk - nem tudom pontosan, hogy jól idéztem-e a címet -, amely arról 
szólt, hogy már a skandináv országoknál is felfedezhető energiahiány, tehát már ők is 
vásárolják az energiát, de ahogy az északi sark olvad, van, aki elismeri, van, aki nem, én azok 
közé tartozom, akik elismerik, hogy olvad az északi sark egy általános globális felmelegedés 
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miatt, így az ott lévő földgáz, illetve kőolaj kinyerhető lesz, ez egyre inkább realizálódik. 
Jelenleg a skandináv országok, Oroszország és bizony az Egyesült Államok is valamiféle 
háttérharcban, háttérvitákban próbálják felosztani ezt a területet maguk között, és 2009-ben 
talán egy berlini egyetem is ajánlott a nemzetközi diplomáciának egy ilyen felosztási tervet 
hasonlóan a Déli-sarkhoz, ilyen cikkelyekre osztották, és abban a skandináv országoknak is 
jelentős cikkelyterületük realizálódik. A kérdés természetesen még nem eldöntött. Ebből 
kifolyólag ők majd hozzá fognak jutni az földgázhoz és kőolajhoz, és ha látná a közép-európai 
térség a jövőjét, és nem lenne ilyen szerteágazott, és logikusan el tudná képzelni, akkor 
szerintem valóban lenne realitása annak, hogy ezeket valahogy be kellene csatornázni a mi 
térségünkbe. Szerintem egész közép-európai érdek lenne, ezzel tudnánk a saját 
függetlenségünket biztosítani az energetikai területen, ha mi is csatlakoznánk ebbe a 
programba. Létezne egy ilyen. Tudom, hogy ez még a jövő kérdése és nagyon fantasy 
kategória ebben a térségben, de azért érdemes lenne elgondolkodni szerintem ezen is. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Nagy Andor képviselő úr következik. 

Elnézést, hogy váltogattam a sorrendet. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem gond, kifejezetten 

hasznos volt a hozzászólás, mert észre sem vettem, hogy a tervekről is kellett volna beszélni. 
Nagyon földhözragadt javaslatom lenne. Nem is kérdeznék, hanem hozzászólnék, amely a 
tervekre vonatkozó napirendi ponthoz illeszkedik. Meglepődve tapasztaltam, hogy a 
választókerületemben mennyi településnek van kapcsolata lengyel testvértelepüléssel és 
szlovákkal is. Gondolom, rengeteg olyan település van Magyarországon akár Nógrád 
megyében, akár máshol, amelyeknek a V4-tagországok mindegyikével lehet testvér-települési 
kapcsolata. Hallgatva például a pilinyi polgármestert a fogadóórámon, akik pont akkor 
készültek Lengyelországba, elmondanám, hogy ők hogyan kezdtek el konkrét kapcsolatokat 
építeni lengyelekkel és szlovákokkal. Az egyik az, hogy rendszeresen vannak egyházmegyei 
találkozók. Ha 2013 Közép-Európa éve, akkor javasolnám, hogy akár a történelmi egyházak 
tartsanak a V4-országok fiataljainak nem egyházmegyei, hanem valami olyan egyházi 
találkozót, aminek van értelme. Ezt majd a hozzáértők eldöntik, hogy van-e értelme. Ezt 
csinálják a települések, tehát meghívják egymást. Konkrét példa van, Pilinyben is voltak 
lengyelek, és a pilinyiek most Lengyelországban egy hasonló egyházi rendezvényen vettek 
részt, tehát a civil szervezetek között elindult egy ilyen együttműködés. 

A másik terméke ezeknek az együttműködéseknek pedig az, hogy ez a település 
bekapcsolódott a szociális földprogramba, és most egy magyar vállalkozó próbálja őket 
besegíteni a szlovák élelmiszerláncba a termékeikkel. Elkezdődtek olyan dolgok, amik 
együttműködés nélkül nem lennének. Azt gondolom, hogy ha ’13-ban mi leszünk a visegrádi 
együttműködés elnöke, akkor ha már van egy ilyen civil alap, akkor meg kellene nézni, hogy 
az mi mindenre jó és egy kicsit irányítani a testvér-települési kapcsolatokat. Látok olyan 
példákat is, hogy az együttlétnek az italban való jártasság egy nagyon fontos kohéziója, és 
EU-s pénzeket nyernek meg számomra teljesen érthetetlen logika alapján különböző 
országokból települések, amelyek arra kapnak pénzt, hogy együtt legyenek, és maguk se 
tudják az elején, hogy hogyan kell együtt lenni, mit kell csinálni pontosan (Derültség.), 
esetleg Attila siófoki és IPU-s tapasztalatai ebbe jól bele tudna segíteni valóban. 

Arra akarok kilyukadni, hogy elindult az én benyomásom szerint is egy 
együttműködés, és 2013-ben csináljon a magyar kormány ebből valami olyan hasznot, amit 
jól el lehet adni. Ez jó a civil szervezeteknek és jó Magyarországnak, hogy szolgálja a 
magyarok érdekeit akár úgy, hogy megszerveznek egy olyan klasztert, amelyik zöldséget 
termel, és segítik egymást a V4-országokban lévő települések abban, hogy egységesen piacra 
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tudjanak nyitni például szupermarketláncokban. Ez egy olyan mennyiséget adhatna ki, amivel 
már tárgyalópozícióba kerülhetnének. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Röviden tehát ennyi lenne. A Nagy Andor képviselőtársam által 

elmondottakban még egy fontos dolog van, hogy ezekben az együttműködésekben a népi 
diplomácia nagyon erős tud lenni. Mi határvidéken vagyunk képviselők, ott teljesen 
természetes dolog, hogy a határ két oldalán együttműködnek az emberek, a mindennapi életük 
is összekapcsolódik a vásárlás, a szolgáltatások révén, tehát tényleg normális együttműködés 
van. Gyöngyösi képviselőtársunk például a magyar-szlovák viszonylatról beszélt. Persze 
vannak nagyon keményen vitatott nézetkülönbségek vagy nagyon keményen vitatott 
kérdések, de az életben nagyon sok olyan terület van, amelyben viszont kifejezetten jó 
együttműködéseket lehet kialakítani, ezenkívül a határvidékeken az emberek önmaguktól is, 
mindenféle kormányzati, parlamenti vagy pártráhatás nélkül kifejezetten jó kapcsolatokat, a 
saját érdekeiknek is megfelelően jó kapcsolatokat tudnak kialakítani. Például 
Balassagyarmaton teljesen normális dolog, hogy az üzletekben kétnyelvű felirat van, mert 
erős a szlovákiai vásárlókör. Szlovákiában a felvidéki részen teljesen természetes dolog, hogy 
bizonyos településeken, ahol látják, hogy nagy a mozgás, magyarul is elhangoznak 
tájékoztatók, és magában a boltban is elhangzik magyar nyelvű tájékoztató, mert tudják, hogy 
jön a magyar vásárló, valamit keres, akkor találjon, vagy amikor jön a szlovák 
Balassagyarmatra, akkor ő is megtalálja nyelvi nehézségek nélkül. Ezt az élet rendezi, erre 
nincsenek utasítások, ezt a boltosok maguktól tudják, hogy ennek így kell jól működnie. 

Államtitkár úr következik. Kérem, hogy ne bonyolódjon bele az utazási programokba, 
az Interparlamentáris Unió, a skandináv út kérdéseibe és hasonló kérdésekbe. Úgy gondolom, 
minden delegáció és minden kétoldalú kapcsolat nagyon-nagyon fontos. 

 

Válaszok 

PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Pedig gondoltam, 
hogy beszámolok egy albán és ukrán utazásomról, ahova a Külügyi bizottság egyik 
munkatársa is elkísért, de akkor ezt most hagyjuk. (Derültség.) Igazából kezdem a 
konkrétumokkal, mert nem szeretném, ha úgy állnánk fel, hogy egyrészt nem teljesítettük a 
házi feladatot, másrészt pedig csak itt a levegőbe beszéltünk. A visegrádi együttműködés 
konkrétumai a leggyakrabban a Visegrádi Alapban megvalósuló, éppen az ilyen kicsit népi 
diplomáciaszerű, de nagyon konkrét együttműködésekben valósul meg. Ez egy pályázati 
rendszer - majd átadom a szót a Visegrád-koordinátorunknak, Bátorfi Editnek, aki minden 
titkok tudója -, tehát itt tényleg a legapróbb részletekbe menő nagyon konkrét 
együttműködésekről van szó. 

No, de ha tovább megyünk, amit Nagy Andor képviselő úr említett, ez egy létező 
projekt, tehát történetesen ezeknek a klasztereknek a működése európai uniós támogatásból 
szintén működik. Ha megnézzük és nem feltétlenül csak a visegrádi keretre gondolunk, ahol 
mindig mind a négy országnak ott kell lenni, akkor végeredményben ezek a hídépítési 
projektek, a vezetékek összeköttetése mind-mind olyan konkrét elképzelések, amelyek 
mutatják, hogy ennek tényleg van egy ilyen, a jogos pesszimizmuson túl mégiscsak valami 
gyakorlati haszna. De ha abból indulunk ki, hogy energetikában egy éve létrejött egy ilyen 
magas szintű szakértői csoport, ennek - ahogy azt Gruber képviselő úr is kérdezte - valóban 
egy olyan feladata is van, hogy hogyan lehetne a piacokat egy kicsit jobban összekötni 
egymással, amelyek teljesen természetes módon foglalkoznak ezen országokat már összekötő 
projekteknek a visegrádi keretben történő hasznosításával. 
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Van nekünk egy energiapolitikával foglalkozó nagykövetünk, Orbán Anita, aki ennek 
az egész visegrádi energetikai együttműködésnek a motorja, és tényleg nagyon izgalmas 
dolgokról számol be mindig.  

Ebben benne van az LNG-kérdés is, ami kétfelől kötődne össze. Az egyik vége 
Horvátországban van, a másik vége pedig Lengyelországban. A lengyel vége már épül, a 
horvát még nem, de itt ennek az lenne a lényege, hogy hogyan lehetne ezt a kettőt valamilyen 
módon összekapcsolni, tehát a lengyel végponttól a horvát végpontig egy ilyen átmenő 
vezetéket létrehozni. Azért ne felejtsük el, hogy itt van egy nagyon fontos árkérdés, és ahogy 
képviselő úr, elnök úr említette azt, hogy a piac következtében a nyelvi rezsimek hogyan 
változnak a balassagyarmati üzletekben – csak csendben jegyzem meg, hogy én magyar 
feliratot a losonci üzletekben sajnos nem láttam. (Elnök: Vannak olyan települések, de 
Losoncon nem.) Biztosan. Tehát ez az összeköttetés akkor lesz működőképes, ha a kereslet-
kínálat olyan módon érvényesül, hogy erre tényleg lesz igény. Nagyon drága a norvég gáz, 
nyilván az egész LNG-technológia is nagyon drága. Tehát itt meg kell teremteni – és talán ez 
is tart ilyen sokáig – a piacnak megfelelő szempontú együttműködési módozatokat, de ezzel 
nagyon konkrét módon foglalkoznak ezek a szakértői bizottságok. Mint ahogy kétszáz 
szakmai találkozó zajlik a visegrádi keretben évente. Azért ezeken nyilván már csak nem 
ilyen általánosságban beszélnek az ügyekről.  

Ott van a nukleáris energia kérdése is. Éppen a múlt hét pénteken jártunk Edittel 
Pozsonyban, ahol világossá vált, hogy az a német döntés, ami az atomerőművek leállítására 
vonatkozik 2021-től, ha jól emlékszem, az a végső időpont, döntő mértékben befolyásolja 
majd azt – és ebből látszik, hogy azért ez egy meglehetősen hipokrita döntés volt –, hogy a mi 
áram-, energiatermelésünk, illetve abban az atomenergia részesedése milyen módon 
növekszik meg szükségképpen azért, hogy a német energiaigényeket is el tudjuk majd látni 
kívülről. Tehát míg ők országon belül nem fognak atomerőműveket működtetni, az 
atomenergia-piac a környező országokban változni fog ennek az igénynek megfelelően. Tehát 
nagyon sok ilyen konkrét dolog van, de majd Edit elmondja, hogy itt milyen konkrét lépések 
vannak, adott esetben a parlamenti együttműködés területén is.  

Az Északi Tanáccsal való összehasonlítás: nemrég jártam Stockholmban, ahol ez 
szóba került, már csak azért is, mert pont a keleti partnerség iránti érdeklődésük miatt a 
svédek, illetve az Északi Tanács országai – szó van erről – részt vennének a Visegrádi Alap 
támogatói között, és csinálnánk bizonyos közös projekteket. Azért ne felejtsük el, hogy az 
Északi Tanács 500 millió euróból gazdálkodik – mint ilyen közös kis alap –, ugyanez a 
visegrádiak esetében 7 millió euró. De hát nem minden a pénz, persze lehet ezt az 
együttműködést jobbá tenni.  

Nagyon érdekes volt az ezzel kapcsolatos beszélgetés. Kár, hogy itt az anekdotikus 
részletek nem jöhetnek elő mind, mert ezek a sérelmek, amelyekről itt is szó van akár 
szomszédságpolitikai vonatkozásban, azok ott is fölmerülnek. Tehát ha nem az elmúlt száz 
évre, hanem mondjuk az elmúlt 300-400 évre tekintünk vissza, akkor Svédország és 
szomszédjainak kapcsolata, ha lehet, még valamivel véresebb, mint a Kárpát-medence 
története. Tehát nagyon sok hasonlóság van, és például a nyelvi jogok kérdése nagyon érdekes 
dimenziója ennek az együttműködésnek, ha a soft részére tekintünk.  

Az északiak és a baltiak együttműködése valóban egy olyan formátum, amire érdemes 
odafigyelni, éppen amiatt, mert persze nem lehet egy az egyben átvenni bizonyos 
módszereket, de a baltiak szintén hasonló történelmi sorsú országok – a volt kommunista 
világ része –, és ez látszik a hozzánk való viszonyukban is. Litvánia egy közép-európai állam, 
nem igazán balti állam, és ott is kérdés a lengyel kisebbség helyzete, ami az 
együttműködésnek ad egy ilyen kulturális dimenziót, és egyben konfliktusforrást is. Tehát az 
egy olyan kapocs, amiben mi mindenképpen érdekeltek vagyunk, hogy jól működjön. Csak 
halkan jegyzem meg, hogy a Külügyminisztérium struktúrájában ezt egy kicsit át is 
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alakítottuk, Litvániát mi most nem a három balti állam egyikeként kezeljük, hanem mint 
közép-európai országot. Ezért egyébként a litvánok nagyon hálásak. 

A magyar-szlovák ellentét, amiről Csóti úr képviselő úr kérdezett: ennek, ha jól 
emlékszem, valaha szentelt egy külön ülést a külügyi bizottság, tehát itt most részleteiben 
nem fogjuk tudni – és talán nem is akarjuk – megbeszélni. De van egy olyan vonal, ahol két 
párhuzamos vágány fut. Az egyik ez a nagyon gyakorlati együttműködés, a vezetékek, az 
utak, és bevallom, ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát az, hogy most már 96 olyan határ 
menti összeköttetés van, aminek a fejlesztésére kormányhatározat született Szlovákiában is, és 
amit mi magunk is akarunk – reméljük, hogy pénzünk is lesz rá, hát ez érinti a ti 
választókörzeteiteket is –, ez egy forradalmi lépés. Mert különben miről beszélünk? Hát meg 
kellene kerülni nem tudom, mennyit. Létező utak felújításáról van szó, amelyeket 90 éve – 
nyilván ’38-40-ben volt egy kis változás, de gyakorlatilag azóta – kettémetszettek. Tehát ezek 
újjáélesztése döntő fontosságú.  

Egyébként pont a nemzetpolitikai szempontok miatt is, mert az állampolgárság nagyon 
fontos, de inkább szimbolikus ügy ebben a vonatkozásban Szlovákia felé, ami az egyik 
legfőbb konfliktusforrás. Más kérdés, hogy a nyelvtörvény – és most itt sorolhatnék még 
néhány olyan ügyet, ami Szlovákiával kapcsolatban problémás – valóban megoldásra vár. De 
a lényeg az, hogy ezekben a gyakorlati ügyekben tényleg jó az együttműködés, és azt látom, 
hogy itt komoly szlovák szándék is van, hogy ez még tovább javuljon. Hozzátéve, hogy az 
állampolgársági ügyben pedig semmi elmozdulást nem látunk.  

Amit Gyöngyösi úr kérdezett – és ez kicsit vonatkozik arra is, ami Horváth képviselő 
úr szavaiból kicsengett –, ez nagyon érdekes, és nem csak a visegrádi együttműködésre 
alkalmazható kérdés: hol húzódik a külpolitika vagy a külpolitikai döntéshozatal 
társadalmasításának a határa? Bevallom, erre nem fogunk tudni most itt ma délelőtt választ 
adni. Tehát, hogy a demokratikus legitimáció is meglegyen, ugyanakkor azok a végtelenül 
összetett és olykor a szakemberek számára sem érthető tartalmak, amik itt megjelennek, ezek 
se sérüljenek, hát ez egy állandó küzdelem. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez egy ilyen 
végtelenül komplex csomag, amelyben mindenkinek megvan a maga kis része, a parlamenti 
dimenzió, az államigazgatási dimenzió, a politikai dimenzió annak minden retorikai 
szertelenségével és koncepcionális kiszámíthatatlanságával, gondolok itt mondjuk Klaus 
elnök úrra, és mégis van egy olyan évszázados és talán kicsit geopolitikai meghatározottságú 
együttműködés is, ami ezt mint egy ilyen nagy hajót viszi előre, függetlenül attól, hogy néha 
az egyik kormányos berúg, a másik kicsit jobbra rántja a kormányt, a harmadik túl sok terhet 
rak a hajóra, és így megy ez a dolog előre. Tehát én nem esnék kétségbe ezektől az ilyen 
pillanatnyi hangulati elemektől.  

Szerintem a visegrádi együttműködés 20 éves fennmaradását pont az indokolja, hogy 
van egy ilyen történelmi meghatározottsága az egésznek, ami nem pusztán abból ered, hogy 
mindnyájan szovjet megszállás alatt voltunk, hanem valami ennél több. Ez egyébként azért is 
fontos, mert a magyar közgondolkodásban is megvan ennek a nyoma. Itt van Módos Péter, 
aki a kilencvenes évek elejétől egyik zászlóvivője ennek a közép-európai gondolatnak. Tehát 
ennek az értelmiségi háttérben is megvan a maga támogatottsága, megvan a magyarországi 
kisebbségek között is egy olyan tábora, amely fontosnak tartja, hogy ezt előrevigyük, és 
amikor a külpolitika alakul, akár csak a mi szintünkön, akkor ez valahogy így összezár és egy 
egészet alkotva próbál megjelenni a konkrét döntésekben, úgyhogy én nem lennék annyira 
szkeptikus ebben az ügyben. 

A másik pedig, hogy ha olykor csak gesztusok vannak, akkor legalább gesztusok 
vannak. Az még mindig jobb, mintha azok se lennének. Úgyhogy talán ez is fontos. 
Lengyelország szerepéről talán még annyit, hogy ezt én is szoktam nekik maguknak is 
mondani, hogy ők néha nem tudják eldönteni, hogy nagyok vagy közép-európaiak. Úgy 
érzem, hogy az utóbbi időben ezt az ellentmondást megpróbálták feloldani, mert ők maguk is 
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tudják, hogy ők ugyan egyedül is nagyon erősek és azért azt a gazdasági teljesítményt, ami a 
legválságosabb időkben is képes volt gazdasági növekedést produkálni és ezt azóta is fenn 
tudják tartani még akkor is, ha tudjuk, hogy most van egy-két problémájuk, azért ezt 
mindenképpen el kell ismerni. De ők maguk is látják, hogy egyedül is erősek, de azért velünk 
a hátsó kertben még erősebbek. A lengyel elnökség erről is szól. Ha valaki figyelte Sikorski 
külügyminiszter Budapesten és a többi tagállamban is megtartott beszédét, akkor az erről 
szólt, hogy ők felvállalják a közös ügyeket, látják, hogy van egy érdekközösség, de hát persze 
ezt nagy öntudattal teszik és azzal a tudattal, hogy mégiscsak ők a legnagyobbak. 

A gázpiacról beszéltem, Gruber képviselő úr. A V4-légitársaság még nem került 
szóba, de itt szeretném Edit egyik poénját felhasználni. Valami papírra leírta, hogy nem 
véletlenül a vadludak V-alakban repülnek (Derültség.), tehát ehhez csak ennyit tudnék 
hozzátenni, ha szabad. Hogy a tárcák között milyen az együttműködés, ez olyan, mint az 
európai integráció. Egy idő után be kell látni, hogy a Külügyminisztériumnak olyan 
koordináló szerep jut, és aztán van, hogy a részletekről nem értesülünk, mert már olyan jóban 
vannak egymással, hogy semmi szükségünk arra, hogy akár csak kint a nagykövet kimenjen 
eléjük a repülőtérre - most itt a szélsőségeket mondom. Nekünk az a dolgunk, hogy tényleg 
valamennyire megpróbáljuk összefogni ezeket a kezdeményezéseket, lássuk legalább, hogy 
ők mit csinálnak. Edit mint V4-koordinátor ezt megfelelő intenzitással teszi is. 

Horváth képviselő úr hozzászólása parlamentek szerepét, az IPU-t érintette. Azt 
gondolom, hogy erről már beszéltem, és természetesen minden kezdeményezésért hálásak 
vagyunk. Talán még annyit, hogy Visegrád-keretben a parlamenti elnökök találkoznak. Most 
hallom, hogy az európai integrációs bizottság szervezett egy olyan ülést, ami pont a közös 
érdekek kidomborítását szolgálja. KEK-ügyben el tudnék képzelni valami ilyen 
együttműködést, sőt van is, úgyhogy ebben az ügyben azt hiszem, hogy a parlamenti 
együttműködésnek vagy a parlamenti dimenziónak minden ilyen külpolitikai témában nagyon 
nagy szerepe lehet abban, hogy minket is, mindenféle politikusi vagy kormányelképzelést egy 
kicsit emberközelibbé tegyen, vagy felhívja a figyelmet arra, hogy itt a gyakorlati szempontok 
is fontosak. 

Remélem, hogy Németh képviselő úrnak a konkrétumokkal kapcsolatban tudtam némi 
információval szolgálni.  

Andor, a te elképzelésed már megvalósult, de szerintem még egészítsd ki, Edit, ha 
gondolod. 

 
SZILÁGYINÉ BÁTORFI EDIT (Külügyminisztérium): Az idő előrehaladtára 

tekintettel csak nagyon röviden. Nekünk valóban viszonylag korlátozott eszközrendszer áll a 
rendelkezésünkre, összehasonlítva az Északi Tanáccsal, de ettől függetlenül azért ma már 
bátran állíthatjuk, hogy a Visegrádi Alap elmúlt 10 éves működése legalább azt 
eredményezte, hogy több tízezer ember került egymással kapcsolatba, hála ennek az alapnak, 
az ebből finanszírozott különböző programoknak. Ezalatt a 10 év alatt több, mint 3500 
projektet finanszíroztunk az alapból, és több, mint 1500 egyetemi hallgató tudott a 
partnerországban kurzusokra járni. Azt gondolom, ez nagyon fontos ahhoz, hogy a civil 
kapcsolatokat erősítsük és a belső kohézión dolgozzunk. Gyakorlatilag 600 ezer eurót 
fordítunk olyan kis pályázatokra, amelyek pont az önkormányzati együttműködéseket segítik, 
tehát egy-egy esemény vagy egy-egy találkozó vagy egy zeneiskolai összejövetel 
finanszírozására szolgálnak, ahol aztán folyamatok tudnak elindulni. Például egy nagyon 
érdekes projekt, ami egymásra épülve több éve fut, az olyan önkormányzatok 
együttműködése, ahol a romakérdés nagyon komoly kihívást jelent. Ezek a polgármesterek 
évente találkoznak egymással és nézik azt, hogy milyen megoldások születtek a lakhatás 
kérdésére, az iskoláztatás és a munkavállalás kérdésére. Ezek nagyon előremutató ügyek, de 
például születtek olyan projektek, amelyek az iskolán belüli erőszakkal foglalkoztak, tehát a 
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civil dimenzió legmélyebb rétegeit járják át, egészségügyi problémák feltárásával 
foglalkoznak. 

A sztenderd pályázatunkban, ami a legnagyobb tétel az egész rendszerben, több, mint 
2 millió euró/év, olyan nagyobb szakmai programok előkészítése zajlik, mint például a közúti 
biztonság a négy országban és az ezzel kapcsolatos szabályozás és keretrendszer kijavítása, 
különböző javaslatok tétele.  

Aztán viszonylag csekély összeget fordítunk ebben az összehasonlításban stratégiai 
pályázatokra. Itt kötelező, hogy mind a négy országból résztvevő legyen benne. Itt olyan 
kutatásokat finanszírozunk alapvetően, illetve hálózatok építését, amelyek azt segítik, hogy a 
térség számára kulcsfontosságú problémákban valamifajta előrejutás és megoldás szülessen.  

Az előbb említettem az egyetemistákat, ösztöndíjasokat. Hatszázezer eurót fordítunk 
éves szinten arra, hogy a négy ország egyetemistái egymás intézményeit látogathassák, illetve 
fogadunk a környező országokból egyetemistákat és egy csekély összeg erejéig mi is tudunk 
küldeni.  

A művészetek sem maradnak ki ebből a konstrukcióból, körülbelül 250 ezer euró az, 
amit a művészeti rezidensprogramokra és különböző eseményekre tudunk fordítani.  

Még záró tételként megemlíteném azokat a külpolitika számára különösen érdekes 
programokat, amelyek külső partnerekkel zajlanak, ez a V4 plusz, illetve a V4 keleti 
partnerségi program, ahol mindazokat az értékeket, amelyek számunkra relevánsak, 
közvetítjük ezek felé az országok felé a négy ország, illetve ezen országok NGO-i, illetve 
szakértői bevonásával. Azt gondolom, ez a Visegrádi Alap ilyen módon ezt a küldetését a 
belső kohézió, illetve a civil diplomácia és az összekapcsolódás megteremtésére 
messzemenőkig követi. Célunk, hogy minél több olyan projekt-előkészítő lehetőség kerüljön 
napirendre ezekben a Visegrádi Alap által finanszírozott projektekben, amelyek a 
későbbiekben közös európai uniós finanszírozású, országhatáron átívelő fejlesztési 
programokat tesznek lehetővé.  

Köszönöm szépen, ennyit gondoltam elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen államtitkár úrnak és főosztályvezető-

helyettes asszonynak.  
Csak zárásképpen: a vadludakkal kapcsolatban, államtitkár úr, éppen a vadludak 

mintája vagy példája alapján akkor a visegrádi négyek–nordic kapcsolatot is létre lehet hozni 
egy szimbolikus figurával, Nils Holgerssonnal, és akkor tulajdonképpen meg is oldottuk ezt a 
problémakört. (Derültség.)  

De bízom abban, hogy a visegrádi együttműködésben tényleg meg fognak erősödni 
azok az együttműködési formák, amikben szerintem Magyarország, illetve a visegrádi négyek 
tagországai mindannyian – bízom benne – érdekeltek. Tehát mi a magunk részéről azok 
vagyunk. Köszönöm szépen még egyszer a jelenlétet.  

 
PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Az ötlet azért is fontos, mert épp most zajlik ennek a közép-európai évnek, illetve a 
V4-elnökségnek a megfelelő jelkép, logo keresése, és ez egy újabb impulzus, hogy esetleg az 
állatvilágban keressük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A mai témánk azért is aktuális, mert 

november közepén tervezünk egy találkozót Budapesten, a szlovák külügyi bizottsággal, és 
ebben a kérdéskörben elsősorban az együttműködési formák, illetve a gazdaságfejlesztési 
együttműködési formák, a vegyes bizottságok munkája témájában fogunk egy találkozót 
tartani. Természetesen ez egy olyan bizottsági találkozó lesz – ha megoldható –, ami ezt a 
fajta előkészítést, a visegrádi négyekkel kapcsolatos megközelítést is szem előtt tartja.  
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Még egyszer köszönjük szépen, államtitkár úr és főosztályvezető-helyettes asszony.  

Döntés a Külügyminisztérium által előterjesztett, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelemről 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, ami szavazást is jelent. Ehhez a napirendi 
ponthoz köszöntöm Misovicz államtitkár urat.  

Tisztelt Államtitkár Úr! A 4. napirendi pontunkban a közbeszerzésekről szóló törvény 
alóli mentesítés iránti kérelemről tárgyalnánk. Engedjék meg, hogy jelezzem, ennél a 
napirendi pontnál Csóti képviselő úr helyettesíti Mihalovics Péter képviselőtársunkat, és 
Gruber képviselő úr pedig Csenger-Zalán Zsolt képviselő urat.  

Kérem, államtitkár úr, hogy foglalja össze.  

Zárt ülés elrendelése 

MISOVICZ TIBOR helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság tagjait. Először is kérem elnök urat, hogy az Országgyűlésről szóló és a 
minősített adatok védelméről szóló törvény értelmében, nemzetbiztonsági érdekek 
védelmében zárt ülést rendeljen el. 

 
ELNÖK: Jó. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a zárt ülés elrendelését? 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Úgy látom, a zárt ülés feltételei adottak.  
 
(A bizottság 12 óra 45 perctől 12 óra 54 percig zárt ülés keretében folytatta munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

Egyebek 

Az 5. napirendi pontunk az egyebek.  
Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottságot, hogy a jövő héten november 6-án 

11 órakor tartanánk ülést a tervek szerint az ukrán parlamenti választások értékelése 
tárgyában. Ezt azért tartom fontosnak, mert több képviselőtársunk is jelen volt a 
választásokon – ki a Kárpátalján, ki pedig Kijevben –, a szocialista képviselők az Európa 
Tanács, illetve az EBESZ-delegáció tagjaként Kijevben voltak, ők azért nincsenek jelen ma a 
bizottsági ülésen, mert valamikor most érkeznek meg Kijevből. Tehát úgy gondolom, fontos 
lesz egy gyors értékelés erről a választásról. Aznap árgus szemekkel fogjuk figyelni a 
tengeren túli eseményeket is, hiszen ez az amerikai választások utolsó napja (Dr. Gruber 
Attila: És az én születésnapom.), és Gruber képviselő úr születésnapja. Úgy gondolom, 
képviselő úr szívesen megajándékozhat bennünket valami Balatonlelle környéki nedűvel. 
(Derültség, közbeszólások.) Hiszen siófok nem csak arról híres, hogy a Balaton-vidék 
központja, hanem kvázi földrajzilag nagyon közel van a lellei borvidékhez. Ez csak egy 
zárójeles megjegyzés volt, tehát november 6-án találkoznánk. 

Részemről ennyi bejelentenivaló lett volna, kérdezem, van-e egyéb. (Jelzésre.) 
Gyöngyösi alelnök úr! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönjük a tájékoztatást elnök úr, és csak egy 

nagyon rövid kérdésem van. Korábban Németh Zsolt képviselőtársam fölvetette, hogy a grúz 
eseményekkel kapcsolatban a Külügyminisztériumtól lehetne-e tájékoztatást kérni valamikor 
a közeljövőben. A választásokról meg a kilátásokról.  
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ELNÖK: Megpróbáljuk beilleszteni, lesz a keleti partnerség témája, és akkor tudunk 
erről beszélni. Elnézést képviselő úr, hogy nem reagáltam erre pontos dátummal, hogy mikor 
lesz, de be fogjuk illeszteni.  

Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, vélemény, köszönöm szépen a 
bizottsági ülésen való részvételt, további szép napot kívánok, a bizottsági ülést bezárom. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc)  

 

Balla Mihály   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szoltsányi V. Katalin és Vicai Erika 


