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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Helyettesítésekkel, miszerint Vejkey képviselő úr helyettesíti Pálffy 
képviselőtársunkat, megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Kérdezem a tisztelt 
bizottságtól, hogy az írásban előre elküldött napirendi ponthoz van-e kiegészítenivalója. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai 
napirendünket. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről 
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók 
területén, Pristinában, 2013. október 3-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 
T/12834. számú törvényjavaslat 

Első napirendi pontunkban Magyarország és a Koszovói Köztársaság közötti kettős 
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és 
vagyonadók területén Pristinában, 2013. október 3-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 
T/12834. számú törvényjavaslat következne. Itt a Nemzetgazdasági Minisztérium az 
előterjesztő, és a minisztérium képviseletében Siklósiné Antal Gyöngyi osztályvezető 
asszonyt köszöntöm. Kérem, hogy röviden foglalja össze ezt a témát. 

Siklósiné Antal Gyöngyi osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

SIKLÓSINÉ ANTAL GYÖNGYI osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszöntöm a bizottság tagjait. Még egyszer: Siklósiné 
Antal Gyöngyi vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzetközi adózási osztályának 
vezetője. 

A bizottság napirendjén első napirendi pontként a Koszovóval kötött adóegyezmény 
szerepel. Mit kell tudni a törvényjavaslatról, illetve az adóegyezményről? 

A délszláv térség államaival, mindegyikkel újratárgyaltuk, részben ezen államok 
kérésére a korábban, a régi államalakulatokkal megkötött adóegyezményeket, így került sor a 
Koszovóval történő egyezmény-tárgyalásokra is. 

Egy 2011-es miniszterelnöki határozat adott felhatalmazást arra, hogy tárgyaljunk 
Koszovóval. 2011-ben le is zajlottak a tárgyalások, egy tárgyalási forduló alatt megállapodtak 
a felek az egyezmény szövegéről, teljes mértékben Magyarország érdekeinek megfelelően, 
egyébként pedig a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény révén az OECD-nek egy 
kialakított mintaegyezménye alapján folytak a tárgyalások. 

A felek 2011-ben megállapodtak, 2012-ben a kormány jóváhagyta a megtárgyalt 
egyezményszöveget, és ahhoz, hogy az egyezmény alkalmazhatóvá váljon, szükséges annak 
törvényi megerősítése. Így került sor a mindkét fél általi kormányzati jóváhagyást és az 
egyezmény október elején történő aláírását követően arra, hogy ennek az egyezménynek a 
parlamenti ratifikációs szakasza is megtörténjen. Amennyiben mindkét államban ratifikálásra 
kerül az egyezmény, az 2014. január 1-jétől alkalmazhatóvá válik. 

Az egyezményről néhány szót. A jövedelem- és a vagyonadókra terjed ki, és rendezi 
azt, hogy egyes jövedelmek, jövedelemtípusok és vagyonelemek tekintetében melyik 
államnak mennyiben van joga azt adóztatni. Magyarországnak közel 80 állammal van ilyen 
egyezménye egy OECD-mintaegyezmény alapján, de azt Magyarország érdekeihez igazítva 
kötjük. A jelenlegi, Koszovóval kötött egyezményünk ezeknek a céloknak megfelel, teljes 
körűen tartalmazza az adóügyi információcserét, ez a legújabb nemzetközi standardoknak 
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megfelel, banki információkra is kiterjed, valamennyi jövedelemtípust és vagyonelemet 
szabályoz, hogy azokat melyik államban, mennyiben lehet adóztatni. 

Koszovóval ez egyébként újratárgyalása egy régi egyezménynek. Koszovó részét 
képezte mind a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságnak, majd részét képezte a 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak is. Nekünk egyébként mindkét államalakulattal volt 
egyezményünk, azonban amikor Koszovó függetlenné vált, akkor elsősorban az ő részéről 
igény támadt arra, hogy a régi egyezményeket újratárgyaljuk, és ez az igény támogatást nyert, 
tekintettel arra, hogy a régi egyezmények még a ’80-as években, tehát egy korábbi politikai, 
gazdasági környezetben kerültek megkötésre. 

A jelenleg előttünk lévő törvényjavaslat tehát ezt az egyezményt tartalmazza, a 
nemzetközi standardoknak és hazánk érdekeinek is megfelel. Kérem ezért a bizottságot, hogy 
azt hagyja jóvá. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, osztályvezető asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 

kérdés, vélemény van-e az elhangzottakhoz. Kovács alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Mint egykori uniós adóügyi biztos kérdezem, a 
végeredménye nyilván teljesen rendben van, volt-e Koszovó részéről olyasfajta törekvés, 
hogy esetleg azért más szabályozást harcoljon ki. Azért mondom, mert voltak ilyen 
tapasztalataim, mondjuk Törökországgal például nagyon komoly ütközések voltak. Jó, 
Koszovó és Törökország nem ugyanaz a nagyságrend, inkább csak kíváncsiságból kérdezem, 
hogy volt-e ilyen, vagy pedig teljesen simán sikerült megegyezni? 

 
SIKLÓSINÉ ANTAL GYÖNGYI osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ezt a tárgyalást mondanám, az alatt az időszak alatt, amit én ismerek, a legkönnyebben 
lezajlott tárgyalásnak. Koszovó részéről mindenképpen nagyon pozitív volt az, hogy egy 
állam tárgyal vele, és hogy megkötésre kerül ez az egyezmény. A kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezmény nélkül komoly gazdasági kapcsolatok egy állammal nem 
tudnak megkezdődni, bár Koszovóra alkalmazható egy régi jugoszláv egyezmény is, de 
nagyon erős nyitottság volt Koszovó részéről, lényegében mindent elfogadott, amit 
Magyarország a tárgyalások során kért. Tehát könnyű tárgyalás volt. Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja a T/12834. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

Miután még a plenáris nem tűzte napirendjére a jelentést, tehát a pontos időpontját, 
ezért a bizottság írásban nyújtja be a véleményét, az ajánlását, amennyiben a bizottság ezzel 
egyetért. (Szavazás.) Köszönöm, egyetért, ellenvéleményt nem látok. 

Köszönöm szépen osztályvezető asszony, hogy velünk volt. További szép napot 
kívánok! 

A vilniusi Keleti Partnerség csúcstalálkozó kilátásai 

A második napirendi pontunk a vilniusi Keleti Partnerség csúcstalálkozó kilátásai. 
Ehhez a napirendi pontunkhoz tisztelettel köszöntöm Takács Szabolcs helyettes államtitkár 
urat a Külügyminisztérium részéről, aki a globális ügyekért felelős helyettes államtitkár. 
(Korányi Noémi: Politikai igazgató.) Politikai igazgató, bocsánatot kérek, elnézést, 
leminősítettem. Elnézést kérek. Tehát tulajdonképpen most helyettes államtitkár, de amúgy 
politikai igazgató is. Köszönöm szépen. Összevontan, ez olyan, mint a főigazgató és tábornok, 
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mondjuk más szervezeteknél. (Derültség.) Elnézést kérek még egyszer, és meg is adnám a 
szót helyettes államtitkár úrnak, különösen azért is, mert ez egy aktuális téma jelenleg, és több 
olyan egyezmény várható az ügyben, amelyet a Keleti Partnerségen keresztül az Európai Unió 
a Keleti Partnerség egyes tagországaival komolyan szándékozik aláírni, véglegesíteni. 
Gondolom, ezekre a kérdéskörökre is ki fog térni államtitkár úr. 

Még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm. Parancsoljon! 

Takács Szabolcs helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) szóbeli tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntöm 
elnök urat, illetve a Külügyi bizottság valamennyi tagját. Nagyon köszönöm a meghívásukat, 
valóban egy olyan külpolitikai eseményről van szerencsém önöket tájékoztatni, amely úgy 
gondolom, hogy az elkövetkező néhány hónap egyik legjelentősebb eseménye lesz az Európai 
Unió külső partnerekkel megvalósuló együttműködésének tekintetében. Nyilván az Európai 
Unió tagállamaként, egy meghatározó közép-európai országként komoly szerepünk is lehet 
ennek az eseménynek a formálásában, illetve nagyon jelentős érdekeink is fűződnek ehhez az 
eseményhez, nemcsak politikailag, hanem biztonságpolitikailag, gazdaságpolitikailag, 
nemzetpolitikailag egyaránt. 

November 28-29-én a jelenlegi európai uniós elnökséget adó Litvánia fővárosában, 
Vilniusban kerül megrendezésre a Keleti Partnerség csúcstalálkozó. Maga a Keleti Partnerség 
fogalom olyan politikai entitás, amely az Európai Unió közvetlen szomszédságpolitikájának 
tekinthető régió országait foglalja magában. Hat országról van szó. Sok tekintetben talán a 
legjelentősebb, bár nyilván nem szeretnénk priorizálni, de bizonyos mutatók alapján a 
legjelentősebb keleti partnerségi ország Ukrajna. Ukrajna mellett Moldova, Georgia, 
Azerbajdzsán, Belorusz és Örményország, amely a Keleti Partnerség közösséghez tartozik. Az 
esemény jelentőségét az adja, hogy úgy gondoljuk, hogy ennek a térségnek történelmileg 
nagyon ritkán adatik meg az a lehetőség, hogy egy szuverén döntés alapján nem a 
posztszovjet térség integrációját választja, hanem az Európai Unióval megvalósuló szorosabb 
politikai kapcsolatot, illetve egy elmélyültebb gazdasági együttműködést tesz lehetővé 
számukra. (Megérkezik az ülésre Pálffy István.) 

A Keleti Partnerség hat országát két csoportra lehet osztani. Az első csoportba tartozik 
Ukrajna, Moldova, illetve Georgia, amellyel az elmúlt évek tárgyalásainak az eredményeként 
az Európai Unió legközelebb került olyan jelentős megállapodás aláírásához, amely 
meghatározza az EU, illetve az adott ország kapcsolatrendszerét. És itt kiemelten Ukrajnáról 
van szó, hiszen a hat ország közül egyedül Ukrajna jutott el egy olyan minőségű politikai és 
gazdasági együttműködésig, amely lehetővé teszi számára, hogy aláírja az úgynevezett 
társulási megállapodást az Európai Unióval, és ennek részeként a mély és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodást. 

Maga a megállapodás elnevezése is nyilván a tartalmának a mélységére, illetve 
minőségére is utal. Nem egy egyszerű szabadkereskedelmi megállapodásról van szó, és az 
egyszerűt most idézőjelben használom, tehát nem egy ilyen klasszikus szakmai megállapodás, 
amelyet nyilván mi is kötöttünk, kötünk, az Európai Unió is köt néhány országgal, hanem a 
mély és átfogó jelző arra utal, hogy a kereskedelem-politikai jellemzők mellett Ukrajna 
átvenné az európai acquis jelentős részét is. 

Tehát egy olyan jogi környezetet generálna a megállapodás aláírásával, amely 
meghatározná a gazdasági együttműködésnek a kereteit. 

A másik két országgal, Moldovával és Georgiával egyelőre a tárgyalások nem jutottak 
el egy olyan fázisig, hogy alá tudja írni az Európai Unió, viszont szeretné parafálni mindkét 
ország esetében.  
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Ha megengedik, a másik három országra egy kicsit később térnék ki, most ezt az 
úgynevezett Core-Group-ot szeretném definiálni, illetve az ezekkel az országokkal 
megvalósuló együttműködést. (Megérkezik az ülésre Szabó Vilmos.) 

Magyar olvasatban, és azt gondolom, hogy az Európai Unió tagállamainak jelentős 
többsége így gondolja, hogy sikernek azt nevezhetjük, hogy ha ennek a megállapodásnak az 
aláírására sor kerül, illetve a másik két országgal a parafálásra sor fog kerülni. Amennyiben ez 
nem történik meg, azt mi nem értékelnénk sikernek. 

Ennek az az oka, hogy úgy gondoljuk, hogy egy ilyen szcenáriónak a megvalósulása 
esetén az Európai Unió keleti partnerségi politikája kérdőjeleződne meg hosszú távra, és 
minden bizonnyal több évre elodázná ezt a lehetőséget. Nyilván ezekben az években sok 
olyan politikai, gazdaságpolitikai, energiapolitikai fejlemény következhet be, amely lehet, 
hogy végső soron hosszú távra vagy örökre ismét eltávolítaná ezt az országcsoportot az 
Európai Uniótól. 

A megállapodás stratégiai jelentőségét az is mutatja, hogy Oroszország, amely nyilván 
egy fontos stratégiai partnere az Európai Uniónak és Magyarországnak is, az egész narratívát 
egy nagyon negatív olvasatban tekinti. Számára a vilniusi csúcstalálkozó egy politikai 
terminológiában gyakran idézett és használt nulla végösszegű játékként kerül megközelítésre. 

Oroszország úgy gondolja, hogy amennyiben aláírjuk a megállapodást, akkor ennek a 
folyamatnak egy nagy vesztese. Tehát az egész vilniusi csúcsot alapvetően ebben az 
összefüggésben vizsgáljuk. (Megérkezik az ülésre Gyöngyösi Márton.) 

Sajnos, az előző hetek, hónapok fejleménye az volt, hogy Oroszország minden 
lehetséges eszközzel próbálja ezeket az országokat eltántorítani az Európai Unióhoz történő 
közeledéstől. Nem riadt vissza attól sem, hogy nagyon súlyos és kemény kereskedelem-
politikai korlátozásokat vezessen be ezen országokkal szemben, aminek egy kiemelt példája 
volt a moldáv bortermelők oroszországi piacra jutása, különböző mezőgazdasági termékek 
Ukrajnából, Moldovából orosz piacra történő bejutásának a megakadályozása. Olyan teljesen 
politikai indíttatású mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi adminisztratív eszközök 
bevezetése, amely nem indokolt és nem is indokolható. 

Összességében elmondható, hogy Oroszország nem tartja be a WTO előírásait ebben 
az egész folyamatban. Emellett persze nemcsak ilyen restriktív eszközöket használ, hanem 
például az energiaárak meghatározásával is próbálja ezeket az országokat magához közelíteni, 
illetve édesgetni. Nemcsak a Keleti Partnerség országaival szemben, hanem európai uniós 
tagállamokkal szemben is, a balti tagállamok, kiemelten Litvániával, a jelenlegi elnökséget 
adó Litvániával szemben is bevezetett olyan intézkedéseket, amelyek nem felelnek meg annak 
a normatívának, ami egyébként az Európai Unió és Oroszország kapcsolataiban az előző 
években jellemző volt. 

Tehát összességében orosz részről egy visszalépés tapasztalható, egy olyan retorika és 
egy olyan hangulat teremtése, amely mindenképpen ellenséges. 

Ezzel párhuzamosan mi úgy gondoljuk, hogy egyrészt ezt el kell utasítanunk, vissza 
kell utasítanunk, nemcsak nekünk, Magyarországnak, hanem az Európai Unió egészének, és 
gyakorlatilag ennek lehetünk tanúi. Másrészt ez egy magyar álláspont, de sok európai uniós 
tagállam ezt is osztja, Oroszország felé azt kommunikáljuk, hogy ez nem lehet 
Oroszországnak sem az érdeke, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Oroszországgal egy 
kiegyensúlyozott politikai, gazdaságpolitikai kapcsolatot tartsunk fenn, egyre mélyítsük és 
szélesítsük, és próbáljuk az orosz partnernek azt elmondani, hogy azzal együtt, hogy 
megértjük, hogy számukra ez egy stratégiai játék, nem feltétlenül kell egy nulla végösszegű 
játékként felfogni az egész folyamatot. 

Az Európai Unió bővítési biztosának, Stefan Fülének volt egy sokszor idézett 
mondata, az előző hónapokban hangzott el, hogy hosszú távon egy olyan helyzetet vizionál, 
amely egy olyan összefüggő gazdasági térséget hozna létre Lisszabontól Vlagyivosztokig, 
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amely gazdasági térségnek valamennyi szereplője, valamennyi állama betartja a WTO-
szabályokat - a WTO, mint a globális kereskedelem-politikát szabályozó egyik legfontosabb 
intézmény nyilván -, és Oroszországnak is hosszú távon ez lehet az érdeke. 

Mi úgy gondoljuk, hogy Oroszország is, miután a vilniusi csúcson valamilyen döntés 
születik, ezt be fogja látni, és tulajdonképpen a politikai logika szempontjából nem meglepő, 
amit Oroszország jelenleg tesz, próbál egy olyan helyzetet teremteni, amely sokkal jobban 
pozícionálja az országot az Európai Unió, illetve a Keleti Partnerség országaival folytatott 
kapcsolatoknak a jövőjét illetően. 

Tehát a mi meglátásunk, az előrejelzésünk az, hogy közel egy hónapig, november 28-
áig ez a kardcsörtetés folytatódni fog. De ezt követően, miután a döntés megszületik, 
Oroszország is át fogja gondolni ezt a politikát, ha lehet, hogy nem is azonnal, de középtávon 
mindenképpen, és meg fogja keresni azokat a felületeket, ahol számára, illetve az egész térség 
számára, az Európai Unió számára is kölcsönösen előnyös helyzetet tud teremteni a 
tárgyalások útján. 

Mi most úgy gondoljuk, hogy november 28-áig az Európai Uniónak világos és 
egyértelmű üzenetet kell megfogalmaznia, azzal a célrendszerrel összefüggésben, amit az 
elején vázoltam, majd miután ez a por le fog ülni, utána le kell ülni Oroszországgal, újra kell 
tárgyalni a helyzetet. Moszkvának is azt kell jelezni, hogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy 
egy kiegyensúlyozott kapcsolat maradjon meg mind Magyarország és Oroszország, mind az 
Európai Unió és Oroszország között, illetve vizsgálni kell annak a jogi, kereskedelem-
politikai lehetőségeit is, hogy az úgynevezett vámunió, amely a posztszovjet térségnek az 
integrációját jelenti, az mennyiben tud együttműködni az Európai Unióval, mint egy 
szabadkereskedelmi övezettel. 

Az elmúlt hónapok fejleménye az, hogy a Keleti Partnerség országcsoport egyik tagja, 
nevezetesen Örményország úgy döntött, hogy nem az európai irányt választja, hanem 
közeledik a vámunióhoz, és az előző napok fejleménye, hogy ez a vámunió, amely 
Oroszország, Belorusz és most már Örményország vámuniója, Minszkben tartott egy ülést, 
ahol elfogadták az örmény döntést. 

Mi úgy gondoljuk, hogy azt az elvet figyelembe véve, amit hangoztatunk 
folyamatosan, hogy valamennyi hat ország szuverén döntésén kell hogy alapuljon a döntés, 
ezt el kell fogadnunk abban az esetben is, hogy ha ez nem az Európai Unió melletti döntést 
jelenti. Tehát mi az európai uniós partnerek irányába, a Bizottság irányába és valamennyi 
partner irányába azt kommunikáljuk, hogy tiszteletben kell tartanunk Örményország döntését, 
és ez nem jelenti azt, hogy egy ultimatív döntésről van szó, a kapcsolatok itt megszakadnak. 
Keresni kell az elkövetkező időszakban, hogy ezzel az Örményországgal az Európai Unió 
hogyan tud együttműködni. 

Az örmény döntés mögött nyilvánvaló okok állhatnak, egyrészt van egy nagyon erős 
biztonságpolitikai ok. A Hegyi-Karabah-hal kapcsolatos biztonságpolitikai aggályai miatt 
nyilvánvalóan Örményországnak az az érdeke, hogy Oroszországgal ebben az összefüggésben 
is egy szoros kapcsolatot tudjon ápolni, emellett gazdaságilag is – és ez mondjuk a többi 
országra is jellemző – nagyon szoros együttműködésben van Oroszországgal. 

Tehát Örményországnak a gazdasági érdekei úgy tűnik, hogy nemcsak jelenleg, de 
akár rövid vagy középtávon is nagyobb súllyal esnek a latba Oroszország kapcsán, mint az 
Európai Unió kapcsán. Nyilvánvalóan nem lehet elvonatkoztatni azoktól az energiapolitikai 
összefüggésektől, dependenciáktól, amelyek Örményországot is érintik, és megint csak 
jellemző valamennyi keleti partnerségi országra, hogy jelentős létszámú vendégmunkásuk 
dolgozik Oroszországban, és nyilvánvalóan az ő helyzetük, az ő lehetőségük, jövőjük 
mindenképpen nagy befolyással bír a politikai döntéshozók számára. 

Gyakorlatilag Örményországot most egy kicsit kiemelve, és talán Örményországgal 
kezdve, el is mondtam azt, hogy a Keleti Partnerség kapcsán nekünk milyen elveink vannak. 
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Egyrészt szuverén döntés, annak a tiszteletben tartása, másrészt a közös érdekeltség a jövőbeli 
együttműködés tekintetében, de ez generálisan jellemző valamennyi országra. 

Ha szabad, akkor végigmennék valamennyi országon, mert nyilván mindegyiket külön 
kell kezelnünk, nem szabad generálisan nézni valamennyi országot. 

Ukrajna esetében állunk legközelebb nyilván az aláíráshoz az elmondott okok miatt, és 
az ukrán döntés indikatív lesz feltehetően valamennyi országra nézve. De természetesen a 
vilniusi csúcs nemcsak arról szól, hogy van egy szuverén döntés. A szuverén döntéssel együtt 
jár az, hogy az adott ország a politikai berendezkedését, az államigazgatást, az állam 
működését, a jogrendszer mechanizmusait, az emberi jogok tiszteletben tartását közelíti ahhoz 
a szinthez, amely az Európai Unió számára már elfogadható ahhoz, hogy aláírja a társulási 
megállapodást.  

Ukrajna esetében mi úgy gondoljuk, hogy a politikai döntéshozók, az egész 
államigazgatás nagyon sok olyan lépést tett meg, amely mindenképpen pozitívnak értékelhető 
az Európai Unió értékrendszeréhez történő közelítés tekintetében. De van három olyan 
kiemelt terület, amely kapcsán az ukrán politikai vezetésnek meg kell tennie azokat a 
lépéseket, hogy az Európai Unió jelenleg még szkeptikus és hezitáló tagállamait is 
meggyőzzék. 

Itt három területről van szó. Egyrészt az ügyészség működésével kapcsolatos 
jogszabályi háttér elfogadása, a választójogi törvénnyel kapcsolatos jogszabályi kontextus 
megteremtése, illetve a politikai köznyelv részéről a Timosenko-ügynek nevezett ügy, 
amelyet szelektív igazságosságnak is szoktak aposztrofálni ebben a politikai terminológiában. 
Gyakorlatilag arról van szó, hogy az ukrán vezetésnek, elsősorban Ukrajna elnökének, 
Janukovics elnök úrnak, illetve az ukrán parlamentnek meg kell hoznia azokat a döntéseket, 
amelyek megfelelő garanciát adnak az Európai Unió egésze számára, hogy Ukrajna egy olyan 
politikai berendezkedés irányába halad, illetve olyan mechanizmusokat, olyan keretrendszert 
csontosít meg, illetve rögzít törvényi alapon, amely sem a jelenben, sem a jövőben nem teszi 
lehetővé semmilyen politikai erő számára azt, hogy a politikai ellenfeleivel szemben olyan 
eszközöket használjon, amely teljesen ellentétes a nyugati demokratikus modellel. 

Itt arról van szó, hogy a volt ukrán miniszterelnök asszonyt, Julia Timosenkót olyan 
vádakkal támadták, amely gyakorlatilag lehetetlenné tenné az ő politikai szerepvállalását az 
elkövetkező időszakban. Kórházi kezelés alatt áll, és az előző időszaknak egy komoly kérdése 
volt az, hogy az ukrán vezetés hozzájárul-e ahhoz, hogy Európában folytassák le azt a 
gyógykezelést, amely Timosenko asszony számára is megfelelő biztonságot, illetve 
garanciákat ad. Ezzel párhuzamosan, míg ez a döntés megszületik és elengedik arra a 
gyógykezelésre, amelyre egyébként Németországban kerülne sor, ezt követően lehetővé 
teszik-e azt, hogy visszatérjen Ukrajnába, megfelelő garanciákat adnak-e ahhoz, hogy nem 
helyezik továbbra is letartóztatás alá, illetve lehetővé teszik az ő jövőbeli politikai 
szerepvállalását. 

Ez Timosenko számára is nyilván egy komoly dilemmát jelent, egyrészt egy 
személyes dilemmát, másrészt egy politikai dilemmát, ebben a folyamatban nemcsak az 
Európai Unió tagállamai, a Bizottság vett részt, hanem a Pat Cox-Kwasniewski misszió is. Az 
Európai Parlament korábbi elnöke és a korábbi lengyel miniszterelnök, akik több mint húsz 
látogatást tettek az utóbbi hónapokban Ukrajnában, és az ukrán politikum különböző 
szintjével tárgyaltak ebben az ügyben. 

Tehát az Európai Unió világossá tette az ukrán vezetésnek, hogy ebben a három 
témában kredibilis, megfelelő garanciákat adó megoldást kell találni. Mi úgy gondoljuk, hogy 
ezt az ukrán vezetés megértette. A közelmúlt fejleménye, hogy egy héttel ezelőtt, október 21-
én a legutóbbi külügyi tanácsi ülésnek a margóján sor került egy olyan találkozóra Ukrajna 
külügyminiszterével, Leonyid Kozhara külügyminiszter úrral, ahol gyakorlatilag az Európai 
Unió külügyminiszterei, mint egy ilyen utolsó lehetséges időpontként megfogalmazták ismét 
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ezeket a világos feltételeket. Mi úgy gondoljuk, hogy a politikai döntés megszületett Kijevben 
arról, hogy alá kívánják írni a társulási megállapodást és ennek részeként a 
szabadkereskedelmi megállapodást. Próbálták azokat a számukra leginkább kedvező opciókat 
megvizsgálni, amely hosszú távon az ukrán politikai vezetés érdekét is szolgálja, de úgy 
gondolom, hogy látják azokat a kontúrokat, azokat a kereteket, amelyeket nem tudnak átlépni. 

Tehát mi azt prognosztizáljuk, hogy az elkövetkező hetek során, november 28-át 
megelőzően megszületnek azok a döntések az ukrán parlamentben, illetve minden érintett 
államigazgatási szervben, amely végül is lehetővé teszi, hogy aláírjuk ezt a megállapodást. 

Két nagyon fontos szempontot szeretnék még ez ügyben jelezni. Egyrészt az orosz 
lépéseknek is egy következménye azt gondolom, és ilyen szempontból az orosz döntések 
kontraproduktívnak minősültek, az európai integráció mellett elkötelezetteknek a száma 
folyamatosan növekszik Ukrajnában, és ez nemcsak a társadalom egészére igaz, hanem a 
politikum valamennyi érintett szereplőjére is. 

Egy-egy szélsőséges párttól eltekintve, a teljes ukrán politikai spektrum támogatja az 
ország közeledését az Európai Unióhoz, és ennek részeként a társulási megállapodás aláírását. 
Másrészt úgy gondolom, hogy az orosz lépéseknek volt egy olyan következménye is, hogy az 
Európai Unió szkeptikusabb, vagy a Keleti Partnerséggel történő együttműködésben kevésbé 
érdekelt államait, jellemzően a mediterrán országokat is gyakorlatilag az Ukrajnával történő 
közeledés irányába lökte. Ezt Oroszország feltehetően belátta, és úgy gondolom, hogy 
Moszkvában is tisztában vannak azzal, hogy ezt a játszmát elvesztették. Nyilvánvalóan a 
jövőbe én se látok, de egy politikai prognózist adva, azt gondolom, hogy most ez a leginkább 
várható narratíva. Ezt követően azt gondolom, amit a magyar külügyminiszter is 
megfogalmazott legutóbb Brüsszelben, nem érdekünk a konfrontáció Oroszországgal, 
Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a konfrontatív hangulat 
enyhüljön mind bilaterális alapon, mind kihasználva azokat a lehetőségeket, amelyeket 
egyébként most jelenleg a visegrádi elnökségünk ad. De a vilniusi csúcsig elkövetkező 
néhány hétben magyar részről, az Európai Unió politikai vezetőinek a részéről azt gondoljuk, 
hogy világosan meg kell fogalmaznunk az elveinket Oroszországgal szemben is, és utána meg 
kell vizsgálni, hogy hogyan tudunk együttműködni Oroszországgal, illetve azzal a 
vámunióval, amit az orosz vezető szerep jellemez. 

Néhány szót Moldováról, Georgiáról. Moldova sok tekintetben talán a 
legsérülékenyebb ország gazdaságilag, nagyon kötődik az orosz piachoz. Politikailag is 
viszonylag instabil, a Dnyeszteren túli régió sorsa nyilván egy olyan kérdés, amely a többi 
országhoz képest sérülékenyebbé teszi. 

Moldova kapcsán is nagyon súlyos szavakat lehetett hallani az orosz politikai vezetés 
részéről. A közelmúltban az orosz miniszterelnök szájából nem burkoltan egy olyan mondat 
hangzott el, amely kvázi megfenyegette Moldovát azzal, hogy gondolniuk kell arra is, hogy a 
téli hónapokban nehogy megfagyjanak. Ez nyilvánvalóan egyértelmű utalás arra, hogy 
Oroszország az energiafegyverrel, ami a kezében van, mennyire tudja befolyásolni a politikai, 
társadalmi folyamatokat Moldovában.  

A Moldova számára nagyon fontos agrárium termékei nem tudtak bejutni az orosz 
piacra, ezt már említettem, a moldáv borok ügyét. Egyébként megint csak egy logikus 
következménye volt ennek az orosz lépésnek, hogy az Európai Unió - tőle szokatlan 
gyorsasággal és rugalmassággal - megemelte azt a kvótát, amely a moldáv boroknak az 
európai piacra történő bejutását jelenti. Emellett persze vannak még egyéb eszközök, amit az 
Európai Unió is tud alkalmazni, például olyan kedvezményes hitel rendszerének a 
kidolgozása és nyújtása, amely ellensúlyozhatja az Oroszország részéről egyébként ezeknek 
az országoknak nyújtott kedvezményes hiteleket, illetve az Európai Unió nyilván a maga 
súlyával, a maga politikai súlyával, befolyásával tudja segíteni ezen országoknak a 
tárgyalásait a Nemzetközi Valutaalappal. 
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Érdekeltek abban, hogy megfelelő finanszírozási struktúrát tudjanak kialakítani 
maguknak, most nyilván ennek a mai meghallgatásnak nem témája az IMF szerepének 
megítélése, ezen országok számára ez egy fontos folyamat. Tehát az Európai Uniónak is 
bizonyos kompenzációs menülistát kell nyújtani ezen országok számára. Azzal együtt, hogy 
azt gondolom, az egy általános elv az Európai Unióban, hogy mindenekelőtt tiszteletben kell 
tartanunk – még egyszer mondom – a szuverén döntésüket ezen országoknak, nem szabad 
befolyásolnunk őket semmilyen eszközzel. Ezek az ellenlépések gyakorlatilag az orosz 
lépéseknek az ellensúlyát jelentik, nem az Európai Unió döntött úgy, hogy különböző 
eszközöket lebegtet meg ezen országok számára, hanem ez inkább egy válaszreakció volt. 

Georgia. Nyilvánvalóan a georgiai-orosz kapcsolatoknak megvan a maga múltja, a 
maga érzékenysége. Nyilván Abházia és Dél-Oszétia kérdése eleve konfrontatív környezetet 
generál. A közelmúltban, néhány nappal ezelőtt voltak választások Grúziában, ahol a jelenlegi 
politikai vezetésnek az ellenfele, az ellenzék jelöltje jött ki győztesen. Ennek nemcsak egy 
ilyen jelentősége van, hanem gyakorlatilag az elnöki, prezidenciális rendszerből áttérnek egy 
parlamenti berendezkedésre az elkövetkező időszakban. Az a két politikai szereplő, 
Szaakasvili elnök, illetve Ivanisvili miniszterelnök, akik az előző években meghatározó 
szereplői voltak a grúziai folyamatoknak, mindketten különböző okokból visszavonulnak a 
politikától, az, hogy mennyire maradnak meg a háttérben befolyásoló tényezőnek, az nyilván 
a jövő kérdése. Mindenesetre úgy gondoljuk, hogy mind Moldova, mind Georgia azokat a 
feltételeket teljesítette, hogy az Európai Unió parafálja velük a megállapodást, és az 
elkövetkező időszak kérdése lesz, hogy sikerül-e mondjuk a jelenlegi Bizottság 
mandátumának lejártát megelőzően aláírni a megállapodást mindkét országgal, vagy ez már 
az új Bizottságnak lesz a mandátuma, és a prognózis szerint mondjuk 2014 őszén kerülhet sor 
ezeknek a megállapodásoknak az aláírására. 

Most a három bázisországot, ezt a CoR-Group-ot leszámítva, nyilván a másik három 
országról is kell beszélnünk. Azerbajdzsán nyilvánvalóan nagyon fontos partnere az Európai 
Uniónak, elsősorban az Európai Unió energiapolitikáját illetően, azokat az európai 
diverzifikációs törekvéseket illetően, amelynek a nyári fejleménye volt, hogy az azeri gáz 
Törökországon, Albánián keresztül Dél-Olaszországba fog eljutni, és hogy az Európai Unió 
általános energiafüggését fogja egy kicsit enyhíteni. Ez a Shah Deniz konzorcium döntése 
volt, ami nyilván sok egyéb más kontextusban szóba került. 

Tehát ezzel együtt sem a jogállamiságot, sem az emberi jogokat, sem az általános 
politikai értékeket illetően Azerbajdzsán nincs nagyon közel az Európai Unióhoz, tehát velük 
egyelőre még nem tart ott az Unió, hogy akár parafálja ezt a megállapodást. 

A belorusz kontextus azt gondolom, hogy eléggé ismert, az az elnöki berendezkedés, 
amely Lukasenko elnökségét jellemzi, az távol áll az Európai Unió általános értékrendjétől. 
Ezzel együtt nyilván Belorusszal is több tagállam, így Magyarország is kapcsolatrendszert tart 
fenn és ápol, elsősorban a gazdasági együttműködés tekintetében. A közelmúltban 
Budapesten került sor a magyar-belorusz gazdasági vegyesbizottság ülésére, a főtárgyaló a 
külügyminiszter-helyettes asszony, aki egyébként korábban budapesti nagykövet volt, tehát 
nekünk van egy ilyen közvetlenebb kapcsolatrendszerünk a személyével. 

Az is elmondható egyébként generálisan, hogy az új belorusz külügyminiszter, Makej 
külügyminiszter úr minisztersége alatt egy sokkal intenzívebb párbeszéd jött létre az Európai 
Unió egyes tagállamaival, illetve az Európai Bizottsággal is, tehát nemcsak negatív 
fejlemények vannak. De Belorusz nyilván azért távol áll még a megállapodás aláírásától. 

Örményországról pedig már beszéltem a prezentáció elején. 
Egy nagyon fontos, nemcsak szimbolikus, hanem politikai kérdés az is, hogy Belorusz 

milyen szinten fog részt venni a vilniusi Keleti Partnerség csúcstalálkozón. Nyilvánvalóan 
Lukasenko elnök személye nem elfogadható a legtöbb európai uniós tagállam számára. 
Korábban egy úgynevezett prágai formulát alkalmaztak. A prágai formula azt jelentette, hogy 
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az aktuális házigazda, akkor Csehország politikai vezetése, külügyminisztere ugyan egy 
személyes meghívót adott át Lukasenko elnöknek, de ezzel párhuzamosan jelezte, hogy az 
Európai Unió részéről senki nem fogja bánni, ha nem jön el. 

A litván elnökség egy más megoldást választott, bár nyáron még a prágai formula 
alkalmazása tűnt a leginkább valószínű opciónak. A litván elnökség úgy döntött, hogy nem 
személyre szóló meghívást ad át, hanem az országnak szóló meghívást adott át. Várhatóan ezt 
Lukasenko elnök nyilvánvalóan – egyeztetve akár Moszkvával is – nem fogja elfogadni, és 
azt prognosztizáljuk, hogy egy belorusz csúcstalálkozónak a szintjéhez képest alacsony 
szinten fog részt venni, ez vagy a külügyminiszter lesz, Makej külügyminiszter úr vagy 
Belorusz litvániai nagykövete. 

Pillanatnyilag itt tartunk. Talán még annyit a magyar vonatkozásokról, hogy egyrészt 
nekünk a Keleti Partnerség egész régiója közvetlen szomszédságunkat jelenti, történelmi, 
kulturális, gazdasági szálak minket jobban kötnek, mint közép-európai országot ehhez a 
régióhoz. Úgy gondolom, hogy van egy politikai, biztonságpolitikai, gazdasági érdekünk 
abban, hogy ez a régió közeledjen Európához. Ukrajna esetében van nemzetpolitikai érdekünk 
is. Emellett van egy bizonyos értelemben morális kötelezettségünk is, hogy Magyarország, 
mint Közép-Európa meghatározó állama, mindent megtegyen annak érdekében, hogy 
közeledjenek ezek az országok az Európai Unióhoz. Ahhoz az Európai Unióhoz, amelynek mi 
tagjai vagyunk, és ezzel párhuzamosan Oroszországgal szemben sem egy konfrontatív 
politikát kell követnünk, és ebben mindent megteszünk, a magyar diplomácia minden 
eszközével különböző felületeken ebbe az irányba halad. És amint már említettem, a jövő 
júniusig tartó visegrádi elnökségünk is ad egy olyan lehetőséget, illetve ad egy olyan 
felelősséget is, hogy Magyarország kezdeményező szerepet vállaljon ebben. 

Politikai igazgatóként, ami nyilvánvalóan nem a legmagasabb szint, de egy 
középvezetői szint a Külügyminisztériumban, magam is igyekeztem ebben az ügyben tenni, a 
közelmúltban, október elején jártam a visegrádi partnereimmel, tehát a három visegrádi 
partnerország politikai igazgatójával együtt Kijevben, ahol Janukovics elnök úrnak a 
külpolitikai stábjával, külügyminiszter úrral, külügyi vezetőkkel tárgyaltunk erről. Egyrészt 
azt fejeztük ki, hogy a visegrádi négyekre, általában Közép-Európára Ukrajna számíthat. Mi 
nemcsak a feltételeket fogjuk számukra állandóan felemlegetni, hanem igyekszünk 
meggyőzni a szkeptikusabb európai uniós partnereinket is, de ezzel együtt világosan 
emlékeztettük őket arra, hogy azokat a feltételeket, amelyeket meghatározott számukra az 
Európai Unió, teljesíteniük kell. Ez valamennyiünk érdeke, és arra számítunk, hogy ez a 
döntés számunkra kedvező lesz, tehát a vilniusi csúcsot sikerként tudjuk majd elkönyvelni. 
Köszönöm szépen, elnök úr. Én első olvasatban ennyit szerettem volna önöknek elmondani, 
és természetesen amennyiben vannak kérdések, nagy örömmel válaszolok rájuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, lesznek kérdések bőven. Kovács alelnök úr 

jelezte, majd Hidvéghi képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát. Alelnök úr! 

Kérdések, vélemények 

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen mindenekelőtt államtitkár úrnak az 
átfogó és részletes tájékoztatását. Mindig örülök, ha olyan téma kerül napirendre a Külügyi 
bizottság ülésén, ahol azt tudom mondani, hogy a Magyar Szocialista Párt, noha ellenzékben 
van, de lényegét tekintve egyetért a kormány felfogásával. Mi is úgy gondoljuk, hogy fontos a 
Keleti Partnerség, a térséghez való uniós kapcsolódás nekünk, mint uniós tagállamnak a 
gazdasági partnerség szempontjából, hiszen ezek exportpiacot és beszerzési forrást jelentenek, 
jelenthetnek. Nyilván vannak kihasználatlan lehetőségek, másrészt hozzájárul az adott 
országok gazdasági stabilitásának a megteremtéséhez, megerősítéséhez, és harmadsorban, de 
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nem utolsósorban fontos a demokratikus fejlődés útján elindult, de a célba még messze nem 
beérkezett országok szempontjából, a demokratikus változások előrehaladása szempontjából. 

Tehát semmilyen magyar érdek nem szól ez ellen, ellenkezőleg: a magyar érdekek 
kifejezetten ezt a kapcsolatrendszert fontossá teszik. 

Nekünk – most Magyarország egészére gondolok – ez körülbelül olyan fontos, mint 
mondjuk a mediterrán országoknak a mediterrán együttműködés. Ez egy nagyon jó gondolat 
volt annak idején ez a Keleti Partnerség, és nem véletlen, hogy éppen a visegrádi országok 
támogatták a legjobban, és ma is ők támogatják a legjobban. 

Bizonyos értelemben akár párhuzamot is lehetne húzni, hogy az egykori Szovjetunió 
és a szovjet blokkhoz tartozó országok annak idején hogyan élték át az akkori Európai 
Gazdasági Közösség, illetve tagállamok és a NATO, illetve a tagállamok óvatos 
kezdeményezéseit, de mint tudjuk, az is hozzájárult például a rendszerváltáshoz. Úgyhogy én 
ezt mindenképpen egy jó dolognak tartom. 

A nagy kérdés, ahogy államtitkár úr is kitért rá, Oroszország viszonya ehhez az egész 
folyamathoz. Itt volt egy kegyelmi időszak a korábbi jelcini vezetés részéről, ami persze nem 
a jó szándékon, inkább a tehetetlenségen múlott, hogy akkor néhány harcias nyilatkozatot 
leszámítva, tulajdonképpen az egykori szovjet blokk országainak a közeledését a nyugati 
szövetségi rendszerhez olyan módon nem ellenezték, hogy akadályozták volna. Tettek 
kijelentéseket, aztán jött a csendes beletörődés. Magyarország ezt átélte, hiszen a NATO-hoz 
elsőként csatlakoztunk Csehországgal és Lengyelországgal, amikor az orosz külpolitika nem 
tehetett mást, minthogy kényszerűen tudomásul vette, fait accomplinak nevezte az akkori 
orosz külügyminiszter Magyarország csatlakozását, már annak megtörténte előtt. 

A dolog most annyiban érzékenyebb, hogy most nem Jelcin, hanem Putyin ül a vezéri 
székben, akinek egészen más a karaktere, és más a politikai felfogása is. Tehát ő egy 
nehezebb dió, mint a jelcini Oroszország, viszont annyiban is más – és ez meg a pozitív oldal 
-, hogy már nem az egykori Szovjetunió tagköztársaságairól, nem is egy szovjet blokkhoz 
tartozó országokról van szó, hanem most már önálló, független államok jelentik ezt az 
országcsoportot. 

Oroszországnak primer stratégiai érdekeit nem sérti az Unióhoz való közeledés, tehát a 
Keleti Partnerség, a befolyását szűkíti, és mondjuk a putyini gondolkodásmódban azért ez egy 
nehezen megemészthető dolog. De én arra biztatom a magyar kormányt, hogy ezt a kétoldalú 
kapcsolatokban is tartsa napirenden. Bizonyos értelemben a kétoldalú kapcsolatok egy ilyen 
előretolt bástyát jelenthetnek. Tehát könnyebb egy-egy, a Keleti Partnerség által érintett 
országnak egy uniós tagállammal erősíteni a kapcsolatot, mint magával az Európai Unióval. 
Oroszország részéről kevesebb indulatot vagy gyanakvást vált ki, ha egy-egy uniós tagország 
megy ebben előre. Ez megfelel Magyarország érdekének, és egy Unión belüli fontos 
szerepvállalást is jelenthet. 

Tehát mondjuk a brüsszeli bizottságot tekintve, biztos, hogy pozitívum, de akár a 
Tanácsot is mondhatom, vagy az Európai Parlamentet, biztos, hogy pozitívképet ad 
Magyarországról, ha ebben a törekvésben elől jár. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hidvéghi képviselő úr! Összeszedjük a kérdéseket, és egyben 

kérjük a választ. 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen, államtitkár úr. Két dolgot 

szeretnék kérdezni. Az egyik, hogy Ukrajnában a pártok álláspontjában van-e valamiféle 
eltérés, hangsúlybeli különbség az orientáció kérdésében, illetve a közvéleményben, erről 
ugyan egy szót ejtett az előadásában, de mégis, ha a különböző régiókat tekintjük, Ukrajnán 
belül a keleti részt és a többit, van-e különbség? Vannak-e egyáltalán adatok, mérések erre, 
hogy hogyan viszonyul a népesség, és mondható-e az – mert egyetértek Kovács László 
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külügyminiszter úr iménti szavaival -, hogy nyilvánvalóan az orosz befolyási övezet határairól 
szól ez a vita, ezért is ennyire idegesek az oroszok. Esetleg annak vagyunk-e szemtanúi, hogy 
ezzel az agresszív fellépéssel talán most és így veszíti el Oroszország azt a nyitottságot, azt a 
szolidaritást és közösségérzetet, ami Ukrajnában egyébként nagyon erősen megvolt, egészen a 
mostani időszakig, főleg az orosz nyelvűek körében, vagy ez talán így nem jelenthető ki? 

A másik pedig Moldova. Itt mondható-e az, hogy Moldova európai orientációja 
egyben elősegíti vagy közelebb hozza vagy valószínűbbé teszi a Romániával való esetleges 
egyesülés lehetőségét? Az világosan látható, hogy Romániában ez folyamatosan napirenden 
van, az utóbbi időben ismét erősebben, Basescu például erre komoly politikai tőkét alapít 
vagy legalábbis komoly figyelmet fordít a témának ismételten. Mi a helyzet ez ügyben 
Moldovában, és hogyan illeszkedik ez az egész kérdés ebben a Keleti Partnerségben ebbe az 
orosz orientációba? Köszönöm. 

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

pedig a beszámolót, és azt, hogy segített nekünk eligazodni ebben a térségben, amiben 
valóban nagyon komoly változások mentek végbe az utóbbi időszakban. Mindig nagyon 
érdekes figyelemmel kísérni ezt a térséget, hiszen most már Kovács alelnök úr és államtitkár 
úr is utalt rá, hogy ez azért bizonyos szempontból tekinthető egyfajta ütközőzónának itt a 
kelet és a nyugat között, reakciók és ellenreakciók követik egymást, és itt nagyon nehéz 
megállapítani, hogy ki kezdte úgymond ezt az egészet. Államtitkár úr utalt rá, hogy milyen 
lépések, válaszlépések követték egymást mondjuk Moldova esetében. Ez mondjuk Ukrajna 
vagy Grúzia esetében legalább ennyire elmondható, és ott talán, ha visszagöngyölítjük itt a 
reakciók, ellenreakciók sorozatát, akkor azért meg kell állapítani azt, hogy itt a színes 
forradalmakban azért a nyugatnak volt egy nagyon jelentős szerepe abban, hogy előretolja 
kvázi és mélyen betolja az Oroszország által önmaga érdekszférájának tekintett régióba a saját 
érdekeltségi zónáját. Ez most így a nyugati szempontból mondom, és tudom azt, hogy a 
Külügyminisztérium és Magyarország is, mint az Európai Uniónak a tagja, és az 
euroatlantizmusba integrálódott országként nyilván muszáj, hogy bizonyos szempontból a 
szövetségeseinek a véleményét ossza. De azért, ha objektíven nézzük, azért látni kell azt, 
hogy ez nem ilyen egyszerű és a szerencse forgandó. 

Tehát azért az, hogy mondjuk Grúziában milyen folyamatok zajlottak le az utóbbi 
időben, az talán ezt jól mutatja, hogy a jelcini éra végeztével önmagára találó Oroszország 
azért igenis, visszaszerzi a befolyását meg az érdekérvényesítő képességét, ha még nem is 
geopolitikai értelemben, de azért ott a saját környezetében ezt nagyon szépen menedzselgeti a 
saját érdekeit. Az, hogy a stílus meg az eszközrendszer egy kicsit más, mint amihez a nyugat 
hozzászokott, meg amiket a nyugat szokott alkalmazni, az magától értetődő. Tehát nyilván 
egy más kultúrkör, más történelmi kontextus. De ez itt egy háború, ami a saját fejünk fölött 
zajlik, és ebben Magyarországnak, mivel mi amúgy is közelebb vagyunk ezekhez az 
országokhoz és közép-kelet-európai országként nyilván érdekünk fűződik ahhoz, hogy ezek a 
kérdések számunkra is megnyugtató módon rendeződjenek, ezért számunkra fontos az, hogy 
ez azért ne váljon egy hatalmas geopolitikai csörtévé, és hogy ebből Magyarország lehetőleg 
úgy jöjjön ki, hogy a saját érdekeit is szem előtt tartja. 

Ezért óvom attól a Külügyminisztériumot és Magyarország kormányát is, hogy 
ezekben, például ha itt már a Timosenko-ügy is felmerült, akkor ezekben a típusú 
kérdésekben kizárólagosan és nagyon egyértelműen ossza a washingtoni, brüsszeli 
véleményeket, hiszen azért nagyon jól tudjuk, hogy Timosenko megítélése azért egy kicsit 
árnyaltabb annál a képnél, mint amit Brüsszelben szeretnek látni vagy láttatni. 
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Ami kérdésként felmerült bennem, és akkor fogalmazódott meg bennem elsőként, 
amikor egyes ilyen keleti partnerségi országokban megfordultam vagy ottani képviselőkkel 
találkoztam, akik nagyon sokat panaszkodtak arra – és itt most nyilván ez az Európai Unió 
keleti partnerségi politikáját érinti -, azt mondták, hogy amikor a pénzügyi válság és a 
gazdasági válság beütött az Európai Unióban, akkor onnantól kezdve valahogy az Európai 
Unió egész keleti partnerség politikája egy kicsit elkezdett hanyatlani. Ők a kiüresedés szót 
használták, és ez érezhető. Tehát az Európai Unióban 2007-2008 óta sokkal kevesebb szó esik 
a bővítésről meg a különböző ilyen partnerségi programokról, és a keleti partnerségről is. 
Ilyen értelemben elgondolkodtató az, hogy ezt meg lehet-e tölteni új tartalommal, ezt a fajta 
partnerséget, ami beindult, esetleg nem magunkat okolhatjuk-e azért, hogy abba a vákuumba, 
ami itt keletkezett az elmúlt 5-6 évben, ebbe Oroszország bevonult vagy helyet kért, és ilyen 
értelemben abba a vámunióba, ami például Belorusszia, Kazahsztán és most Oroszország és 
Örményország szereplésével működik meg létrejött, ebbe újabb és újabb országok 
jelentkeznek be. 

Ezek jelzésértékű dolgok, Törökország is, ha egyszer észreveszi azt, hogy nem kell az 
Európai Unióba, akkor elkezd orientálódni egy másfajta szövetségi rendszer felé. Tehát a 
kérdésem igazából az, hogy mennyire okolhatja magát az Európai Unió azért, hogy ezek a 
fajta fordulatok végbemennek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Horváth képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Köszönöm a tájékoztatást a helyettes 

államtitkár úrtól. Egy általános első mondat, megjegyzés, hogy jó volt hallani, ahogy ez 
elhangzott és a tartalmat is. Nem kívánom azt a szót használni, hogy dicsérem magunkat, de 
jó tudni, hogy a külpolitika kormányzati szférájában tudjuk, hogy mi történik, és jól 
kommunikálja, képes kommunikálni a törvényhozás felé. Ez bizonyítja vagy jelzi, hogy 
nyilván másfelé, a világ felé és a közvélemény felé is. Ez egy ilyen általános megjegyzés, 
amit magam ritkán mondok, de most mégis kikívánkozott. 

Azt kérdezném államtitkár úrtól, hogy Oroszország szerepe mindebben, amit 
hallottunk, annak a hatásos eszköze az energia. Mennyire hatásos dolog ez az energia? 
Nyilván erről vannak felmérések és azok változnak, a súlyuk is, és attól függően is, hogy az 
kit céloz meg, és annak a leverage, a hatásfoka, hogy mennyit durran az a durrogatott ostor, 
mégis valahogyan kevesebbet tudok erről, mint azt hittem, hogy tudok és tudunk. A napokban 
megint valahogy a kezembe került az, amikor a II. világháború után itt Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság volt, szovjet bizottsági elnökkel, és Nagy Ferenc, akkori miniszterelnök könyvét 
olvasgattam megint, a „Küzdelem a vasfüggöny mögött” című könyvet, hogy milyen hatásos 
volt akkor az energiaostor, hogy szinte naponta vagy hetenként többször volt szovjet 
kommunikáció az energiakapcsolatról valahogyan. Ez hogy lesz? 

Nos, manapság, amikor az energiapiac, legalábbis úgy tudjuk, különösen az én 
közgazdasági ismereteim, analízisem szerint, hogy ez egy világpiac, amelyik rugalmas, és az 
energiaárak a világon nem sokat változnak, kevesebbet változhatnak, mert az energia egy 
olyan termék, amelyik bármiképpen fogalmazódik meg az értéke, bőven van a világon, 
kitermelhető bőven, óriási mennyiségekben. Úton van, raktárakban meg tankerekben az 
óceánokon. Szóval sok az energia, bőven van. Akkor miért van ennek ilyen jelentős politikai 
hatása, mert ha alternatív megoldások léteznek, akkor a diszciplináló, fegyelmező hatása 
kevesebb legyen. Tehát miért van ez a jelentős fegyelmező hatása, amelyik lehet, hogy a 
valóságban is tapasztalható vagy inkább talán legtöbbször csak fenyegetés formájában. Miért 
van ez akkor, amikor a világpiacon az energia nem egy hiánycikk? Köszönöm. 
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Még az a mondatom, hogy nyilván erre van a Külügyminisztériumnak, a külügyi 
apparátusnak analízise, és ez változik-e az idők során és mennyire vagyunk biztosak abban, 
hogy ezt látjuk? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr és én is köszönöm a részletes 

és áttekintő, átfogó beszámolót helyettes államtitkár úrtól. Én csupán kérdést szeretnék 
feltenni. 

Ukrajnában él körülbelül 12 millió orosz ajkú, orosz származású, orosz identitású 
állampolgár, ami durván a lakosság egynegyedét teszi ki. A kérdésem arra vonatkozik, hogy 
ők hogyan látják ezt az Unió felé közeledést, az Unióval való együttműködés kérdését, vagy 
dilemma előtt állnak, hogy Oroszország vagy Ukrajna. Tehát hogy ez a lakosság, ez a 
hatalmas lélekszámú lakosság hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez? 

Janukovics elnök úrral kapcsolatban is felteszem a kérdést, hogy köztudott, hogy ő 
korábban inkább Oroszország felé orientálódott, és választói között az orosz lakosság 
számottevő, illetőleg főképp rájuk tudott támaszkodni, hogy ő most kettős játszmát játszik, 
kettős politikát folytat vagy tényleg átáll erre az oldalra az Európai Unió felé elkötelezetten? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kalmár képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Főleg 

Kárpátaljáról ér minket sokszor az a vád, hogy az Ukrajnával kapcsolatos magyar álláspont 
sokszor figyelmen kívül hagyja vagy nagyvonalúan átlép a nemzetpolitikai célok, 
nemzetpolitikai érdekeink fölött, és ez a kárpátaljai magyarságot érinti. 

Kovács Miklósnak volt egy olyan kérése, hogy akkor írja alá Magyarország ezt az 
egyezményt, ha a Tisza-melléki járást megadják meg a magyar tankerületet. Ez elég nehéz dió 
és nehéz kérdés. Van tapasztalatunk ilyen vonatkozásban, hiszen például az Európa 
Tanácsban közösen a moldáv, román és a magyar delegáció tagjai kérték és az Európa Tanács 
parlamenti közgyűlése meg is szavazta Ukrajna irányába azt a kérést, hogy alakítsanak ki 
olyan körzeteket a tavalyi választásoknál, amelyekben esélye van egy nemzetiségi jelöltnek is. 
Ez nem történt meg persze, de szankció nincs, úgyhogy nem lehetett. 

Milyen esélyt lát erre, államtitkár úr? Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, én is feltennék néhányat. 

Tehát melyek azok, vannak-e olyan kérdések a keleti partnerségi országokkal külön-külön, 
amelyekben Magyarországnak kétoldalú szempontokat, illetve érdekérvényesítési ügyeket is 
figyelembe kell venni? 

Ha találkoznánk egy ilyen körben, akkor valószínűleg az azeri delegációval másról 
beszélnénk, mint mondjuk az ukrán delegációval, tehát van-e esetleg egy ilyen, maga a 
csúcstalálkozó mentén végiggondolt vagy tervezett kétoldalú irány vagy kapcsolatrendszer, 
vannak-e olyan tételek vagy kérdések, amelyeket mi is fontosnak tartunk? 

Még azon is gondolkodtam, hogy többen is próbálták ezt a kérdésirányt feltenni, de 
talán elsiklottunk fölötte. Itt az orosz érdekeltségek, orosz irány, egyrészt tudjuk, hogy milyen 
az orosz-georgiai viszony, egyre több fejleményt látunk az orosz-örmény viszonyban. Az 
orosz-ukrán viszonyban hogy állunk? Különösen a Krím-félsziget tekintetében, tehát 
foglalkozik-e az ukrán politika adott esetben a Krímmel, hiszen itt az abház és a dél-oszét 
kérdésben az ukránok is azért álltak ki egy vélemény mellett, mert ők is hasonló jellegű 
folyamatoktól féltek, mint mondjuk Oszétia vagy Abházia, ugyanis az orosz hatóságok 
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folyamatosan adtak ki útlevelet és állampolgárságot, és ez lezajlott a Krím-félszigeten is. 
Mondjuk a Fekete-tenger térségében ez nem egy mellékes kérdés. 

Itt az egyik fő kérdésköre ennek a csúcstalálkozónak az EU-ukrán társulási 
megállapodás. Vannak-e esetleg ennek olyan részei vagy feladatai, amely konkrétan a 
magyar-ukrán kapcsolatokban bírhat jelentőséggel? Ezt kérdezem annál is inkább, mert két 
hét múlva elnökségi delegáció készül Kijevbe tárgyalásokra, és ez még a csúcs előtt lesz. 
Tehát van-e esetleg olyan feladatkör vagy olyan témakör, amiben érdemes nagyobb figyelmet 
szentelnünk a magyar-ukrán kapcsolatokra? 

Röviden ez a néhány kérdés, ami elhangzott. Öné a szó! 

Takács Szabolcs helyettes államtitkár (Külügyminisztérium) válaszai 

TAKÁCS SZABOLCS globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm valamennyi 
képviselő úrnak a kérdéseket. Ha megengedik, akkor kronológiai sorrendben haladnék, bár 
nyilván elképzelhetők átfedések a válaszadásban. 

Egyrészt köszönöm szépen Kovács László alelnök úr értékelését. Én ezzel egyet tudok 
érteni, minden elemével. Egy elemére szeretnék kitérni, nevezetesen alelnök úrnak arra a 
véleményére, hogy mindenképpen pragmatikus és hatékony lenne, ha az Európai Unió egyes 
tagállamai is külön-külön tárgyalnának Oroszországgal. 

Ez zajlik, és tulajdonképpen mind a két megközelítési irányból zajlik. Egyrészt az a 
Litvánia, amely meglehetősen mostoha módon, komoly orosz nyomásnak van kitéve, és 
értelemszerűen Litvániának az együttműködése Oroszországgal egy viszonylag objektív 
helyzet, a litván gazdaság jelentős mértékben termel az orosz piacra, és velük szemben is 
olyan eszközöket alkalmaztak, ami számunkra nem elfogadható. A litván partner ezt kérte az 
Európai Unió valamennyi tagállamától, hogy Oroszországgal a kétoldalú érintkezések során 
ezt világosan fejezze ki, hogy itt nem tudunk egyetérteni ezzel a megközelítéssel. 

Nekünk nyilván szolidárisnak kell lennünk egy európai uniós tagállammal is. Úgy 
gondolom, hogy valóban nem mindig az a legszerencsésebb, ha az Európai Bizottság tárgyal 
csak Oroszországgal, és egy európai retorikát, tónust használ, hanem az egyes tagállamok, 
amelyek külön-külön egyébként elég jó kapcsolatokkal rendelkeznek, nem mindegyik, de 
nagyon sok európai uniós tagállamban, nemcsak Közép-Európában, például Olaszországra 
gondolok, amely nagyon szoros együttműködésben áll Oroszországgal. Tehát valóban ennek a 
bilaterális érintkezésnek a rendszerét is ki kell használnunk, és ki is használjuk magyar részről 
is. Nemcsak negatív megközelítésben, hanem valóban az orosz partner irányába azokat a 
szempontokat próbáljuk megjeleníteni, amelyeket már korábban elmondtam. 

Hidvéghi Balázs képviselő úr kérdéseire válaszolva: Ukrajnában a teljes politikai 
paletta gyakorlatilag támogatja az ország európai közeledését, majdnem integrációt 
használtam. Ez egy hosszabb távú cél lehet, egyelőre integrációról még nincsen szó, hanem 
egy nagyon mély politikai és gazdasági együttműködésről. Kivételt képez a Kommunista Párt, 
amely egy erős Európa-ellenes retorikával lép fel.  

Összességében az elmondható, hogy az európai vagy nyugati értelemben mérsékeltnek 
mondható valamennyi párt támogatja a társulási megállapodás aláírását, és ez jellemző a 
társadalomra, a közvéleményre is. 

Pontos adatokat nem idéznék, mert nem tudok pontos adatokat mondani, és ezért 
elnézésüket kérem, hogy az ukrán lakosság hány százaléka támogatja az ország európai 
közeledését, de jelentős többsége támogatja, beleértve az orosz ajkú, orosz identitású 
társadalmi csoportot is. 

Azt gondolom, hogy ennek az elsődleges oka az, hogy az ország szeretné valóban 
ezáltal is kifejezni a szuverenitását. Ez nem jelenti azt, hogy Oroszországgal érdekeltek egy 
konfrontációban, ez egyáltalán nincs így. De ezt a vilniusi csúcsot egy olyan fordulópontnak 
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tekintik, mind a társadalom, mind a politikai vezetés, beleértve az elnököt is, azt a Janukovics 
elnököt, aki valóban korábban a Juscsenko-Janukovics párharc idején sokkal inkább egy 
Moszkvához közeli politikai szereplőnek tekinthető, úgy gondolom, hogy itt ez arról szól, 
hogy Ukrajna hosszú távú jövőjét szeretnék ők most meghatározni, kalibrálni. Ebben az 
összefüggésben a teljes politikai spektrum tényleg és az ország legfelsőbb vezetése is 
támogatja az integrációt. Nagyon sok olyan ösztönzés van persze a társadalom részére, 
amelynek az egyik manifesztációja az a vízumliberalizációs folyamat, ami egyébként zajlik, 
és nyilván ebben az összefüggésben is Ukrajnának meg kell tennie azokat a lépéseket, 
amelyek megfelelő garanciát adnak az Európai Unió tagállamai számára. 

Tehát a vízumkérdés egy komoly ösztönző a társadalom számára, hogy könnyebben 
tudjanak bejutni Európába, ennek számos gazdasági, személyes előnye van, egész egyszerűen 
kinyílik a világ számukra. Tehát a döntés itt most arról szól, hogy hosszú távra marad-e az a 
struktúra, az a regionális berendezkedés, amely az ország történelmét mindig is jellemezte, 
egy kizárólagos kötődés Oroszországhoz, vagy az ország politikai vezetése, az állam számára 
és a társadalom számára megnyílik egy másfajta útválasztás is? Ez nem kizárólagos 
útválasztás, és mi is ezt mondjuk, nem így kell felfogniuk, de mindenképpen azt kell 
hangsúlyoznunk, hogy szuverenitás van, ez a szuverén döntésük, és ez mindenféle 
összefüggésben talán a legfontosabb meghatározó tényező. 

Képviselő úrnak a felvetésére: valóban ez az agresszívebb orosz fellépés 
kontraproduktív lett és feltehetően ez sokkal inkább Európa irányába tolta mind a politikai 
pártokat, mind a társadalmat, az előbb vázolt okokból. Moldova kapcsán pedig, ha az európai 
integráció útján vagy révén végül is van egy olyan politikai narratíva, hogy Romániával 
egyesül az ország, ez egy nagyon érdekes kérdés nyilvánvalóan.  

A magyar külpolitika, illetve az Európai Unió valamennyi országa Moldova kapcsán 
mindig megfogalmazza a területi integritás fontosságát. Az orosz konfrontatív fellépésnek 
volt egy megint csak egészen szokatlan, a nemzetközi diplomáciában szokatlan 
megnyilvánulása, amikor már az idézett orosz miniszterelnök-helyettes nemcsak a gázárakkal 
fenyegetőzött, hanem Moldova útválasztását egy olyan vasúti pályának minősítette, amely 
vasúti pályán haladva a szerelvény egy-egy kocsit elveszíthet. Itt nyilván a Dnyeszteren túli 
régióra gondolt. 

Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk az ország területi integritása mellett kell 
mindenképpen lándzsát törnünk és ezt kell erősítenünk. Ez egyébként a krími kérdésre utalva 
is – talán elnök úr kérdezte – ott ugyanúgy megnyilvánul. 

Nagyon érdekes az ország vezetése. Számukra persze ennek a mostani vilniusi 
csúcsnak van egy belpolitikai jelentősége, és a jövő évben választások lesznek Moldovában, a 
jelenlegi párt és pártkoalíció ezáltal is próbál támogatókat szerezni. Az országnak a 
miniszterelnöke egyébként maga a személyében is nagyon érdekes politikus, egy Iurie Leanca 
nevezetű politikusról van szó, aki román identitású, Moldova miniszterelnöke, és egészen 
mély és szoros szálakkal kötődik Magyarországhoz, magyarul kiválóan beszél. 
Oroszországban, illetve a Szovjetunióban az egyetemen magyar szakon végzett. Tehát ő 
személyében is egy olyan ember, akivel érdekünk a kapcsolatok ápolása. Egyébként 
november elejére terveztük a budapesti látogatását, ez egy ilyen kijevi gazdasági fórum miatt 
most halasztásra került, de az elkövetkező időszakban jön majd Magyarországra. Tehát 
Moldovával van egy nagyon személyes felület is, ahol tudunk érintkezni. 

Gyöngyösi képviselő úr kérdésével vagy értékelésével, illetve arra reagálva. Azt 
gondolom, és itt szóba került Törökország is, és nyilván az a politikai vákuum, ami mindig 
keletkezik, hogy ha egy országcsoport vagy egy politikai entitás, egy erőközpont egy 
térségből kivonul vagy onnan egy picit eltávolodik. És talán egy másik kérdésben merült fel 
az európai válság, talán éppen képviselő úr kérdezte, és az a jelenség, amit bővítési 
fáradtságnak lehet nevezni. Nyilvánvalóan ez egy létező jelenség, és ez 2008-tól kezdődően 
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az Európai Unió különböző tagállamaiban a gazdasági nehézségek függvényében erősebb 
vagy gyengébb jelenség volt. 

Nyilvánvalóan egy olyan Görögországban, ahol a fiatal népesség 55 százaléka 
munkanélküli, hasonló Spanyolország is, ahol szintén közel azonos adatokat tudnék 
felsorolni, tehát ezekben az országokban, jellemzően Európa peremkerületén nyilván a 
bővítésnek nincsenek olyan komoly támogatói, és ez egyértelmű, azonnali hatásként 
jelentkezik a politikai döntéshozók számára is. 

Tehát a nyugati európai uniós tagállamoknak a többsége nem első számú szószólója a 
bővítésnek általában, legyen szó a Nyugat-Balkánról vagy a Keleti Partnerség politikájáról. 
Magyarország igazából nem akar megfelelni a nyugati tagállamoknak sem, illetve nem akar 
megfelelni mondjuk az Egyesült Államoknak sem ebben a tekintetben. Magyarországnak 
nagyon sajátos nemzeti érdekei vannak mind a nyugat-balkáni bővítésben, mind a keleti 
partnerség politikában, mind mondjuk a Törökországgal meglévő viszonyunkban is. De 
földrajzilag tovább is mehetek, én július elejéig, ahogy elnök úr is említette, a globális 
ügyekért felelős helyettes államtitkárként az ázsiai régióval, a Közel-Kelettel, Afrikával 
meglévő kapcsolatokat felügyeltem, és ebben az összefüggésben kollégáimmal együtt éveken 
keresztül az úgynevezett keleti nyitás, globális nyitás politikáján dolgoztunk. 
Magyarországnak az az érdeke, hogy ezekkel az országokkal egyre mélyebb és szorosabb 
gazdasági, politikai kapcsolatrendszert alakítsunk ki, és valóban talán alelnök úr említette, 
nekünk mindenképpen érdekünk az, hogy az ukrán fél aláírja az Európai Unióval a társulási 
megállapodást, hiszen ezáltal egy sokkal átláthatóbb, transzparensebb és jogilag sokkal több 
garanciát tartalmazó entitás jön létre ezzel a mély és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodással, amely mindenképpen érdeke a magyar gazdaság szereplőinek. 

Könnyebben és mindenféle szempontból nagyobb védettséget élvezve tudnak 
kereskedni Ukrajnával, illetve a többi tagállammal majd, amelyikkel aláírjuk a megállapodást. 

Mi ezért támogatjuk egyébként Törökországnak az európai integrációját is, és itt 
megragadnám az alkalmat, hogy tájékoztassam a tisztelt bizottságot egy nagyon fontos 
diplomáciai eseményről, amelyre holnap, illetve holnapután itt, Budapesten kerül sor, a 
visegrádi elnökségünk okán. Ide, Budapestre hívtuk a visegrádi partnereinket 
külügyminiszteri szinten, illetve az Európai Unió bővítési biztosát, az elnökséget, a litván 
külügyminisztert, illetve külső meghívottként Ausztria és Törökország külügyminiszterét. 
Valamennyien itt lesznek Budapesten, és a Visegrád plusz formátumot majd kibővítjük egy 
Közép-Európai Kezdeményezés formátummá, ahol a Közép-Európai Kezdeményezésben 
részt vevő egyéb országok: Olaszország, Románia, Bulgária külügyminisztere is itt lesz, 
illetve a keleti partnerség közül három olyan ország, amely részese a Közép-Európai 
Kezdeményezésnek. Nevezetesen Belorusz, Ukrajna, illetve Moldova. Külügyminiszter-
helyettesi szinten jönnek el Magyarországra, és mi itt, az európai bővítési biztos jelenlétében 
tudjuk elmondani azt, hogy Magyarország számára miért fontos a nyugat-balkáni… és 
bocsánat, nagyon fontos, nem mondtam, hogy a Nyugat-Balkán valamennyi külügyminisztere 
itt lesz az együttműködés egy szegmensében. Tehát nekünk politikai, gazdaságpolitikai, 
nemzetpolitikai érdekünk, hogy ezt az egész régiót, amit keleti partnerségnek nevezünk, 
illetve főleg a Nyugat-Balkánt közelítsük az Európai Unióhoz. 

Egész egyszerűen azért, mert egy olyan entitáshoz csatlakoznának a nyugat-balkáni 
országok esetében vagy kerülnének közelebb, amely entitás, nevezetesen az Európai Unió az 
egész működésének a történelmi háttere, múltja, néhány évtizedes története révén egy sokkal 
transzparensebb, átláthatóbb, nagyobb demokratikus politikai, gazdasági garanciákat 
felmutató entitás. Alelnök úr fogalmazott úgy, hogy érdekünk az is, hogy ezen országok, a 
keleti partnerség országai egy demokratizálásnak az útján haladjanak előre. 

Amikor Ukrajnában jártunk az elnöki hivatal vezetői, külügyi vezetői informálisan 
arról érdeklődtek, hogy a volt szovjet térségnek vagy a szovjet befolyásnak az államai, 
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Magyarország, Csehország, Lengyelország hogyan küzdött meg a korrupció jelenségével. 
Ukrajnában mindenféle gazdasági, társadalmi, politikai fejlődésnek az egyik legnagyobb gátja 
a korrupciónak a nagyon magas szintje. 

Egymástól teljesen függetlenül azt mondtuk, hogy nyilván ez olyan jelenség, ami az 
emberiség történelmével egyidős, tehát meg nem fog szűnni sehol a világon, de maga az 
európai uniós tagság azért eleve egy olyan kontextust, olyan keretrendszert teremt, amely 
sokkal kevésbé teszi lehetővé azt, hogy a korrupció olyan mélységben, olyan szinten legyen 
jelen, mint mondjuk Ukrajnában vagy Oroszországban van. Nyilván ezt nagyon nehéz mérni, 
nincsenek erre mérőszámok, de azt hiszem, azért mindenképpen indikációk vannak. 

Tehát itt csak azt szeretném jelezni, hogy Magyarország nem egy nyugati narratívát 
visz, nem egy amerikai narratívát visz, és valóban a Timosenko-ügynek vannak mindenféle 
olyan részletei, amely nem arról szól, hogy most teljesíti-e Ukrajna azt a feltételt, amit az 
Európai Unió számára előír. Elképzelhető, hogy Timosenkóról végül is majd 
bebizonyosodnak azok a vádak, amelyeket megfogalmaznak vele szemben a jelenlegi 
politikai vezetés részéről. A kérdés itt inkább az, hogy ennek az egész eljárásnak a 
mechanizmusa, keretrendszere hogyan fog zajlani, mert a Timosenko-ügy nem Timosenkóról 
szól, hanem általában arról, hogy a korábbi politikai versenytársaknak a kiszorítása, 
demonizálása mennyiben lesz lehetséges, bármilyen jövőbeli ukrán vezetés számára. 

Tehát Janukovics elnök lehet, hogy saját magáról is dönt, amikor Timosenkóról dönt. 
Igazából itt a kérdés az, hogy egy olyan, európai értékeknek megfelelő demokratikus struktúra 
honosodjon meg, amely ezeket a vitákat európai normák szerint tudja lefolytatni. És könnyen 
elképzelhető, hogy Julia Timosenkóról be fog bizonyosodni, hogy ő valóban azokat a 
dolgokat megtette. De ha Janukovics nem az európai utat választja, akkor erre soha nem lesz 
lehetősége, hogy ezt bebizonyítsa. Tehát ebben az értelemben is szerintünk érdeke, hogy 
Európához közeledjen. 

Az energiafegyver, Horváth János képviselő úr kérdezte. Az energiafegyver egy létező 
fegyver Oroszország kezében. Képviselő úr azt kérdezte, hogy miért van mégis ilyen hatása. 

Azt gondolom, hogy rövid távon van hatása, ugyanis azok a partnerek, akik számára 
kulcsfontosságú kérdés az energia, és gyakorlatilag a demokráciának ez egy jellemzője, hogy 
néhány évre, 4-5 évre választanak kormányokat, ezeknek a kormányoknak rövid távon kell 
gondolkodniuk bizonyos értelemben. Persze, stratégiai döntéseket is hozni kell, és én úgy 
gondolom, hogy Oroszország befolyásolási képessége csak ezért van meg, mert valóban 
egyrészt az energiából most van bőség, de ez az energiaforrás nem mindenki számára azonos 
módon elérhető. Oroszország sem érdekelt abban, hogy egy nagyon konfrontatív 
kontextusban tárgyaljon az energiáról bármelyik partnerével, legyen szó a keleti 
partnerségről, vagy az Európai Unió egyes tagállamairól, köztük Magyarországról. Tehát 
Oroszország is mindenképpen az együttműködésben, a párbeszédben, a megállapodásban 
érdekelt, és kevés szó esik arról, hogy az orosz energia-infrastruktúra is egy jelentős 
modernizálásra szorul, amihez nem feltétlenül van meg Oroszországnak az a pénzügyi háttere, 
amely ezt mindenképpen lehetővé tenné. 

Oroszországban komoly gazdasági problémák vannak a mi értékelésünk szerint. Ez 
már rövid távon is hatással bírhat a putyini politikára is. Nem véletlen egyébként, hogy 
nyilván Oroszország ezzel nincs egyedül a világban. Ilyenkor inkább a külpolitikai kérdésekre 
próbálja a hangsúlyt terelni, legyen szó mondjuk Szíriáról, amely egyébként Oroszországnak 
egy kiváló platform volt arra, hogy bizonyos értelemben visszatérjen a globális politikába. Az 
nyilvánvaló, hogy már nem globális szereplő, mint korábban a Szovjetunió idején volt, de 
például Szíria kapcsán az Egyesült Államok ellensúlya lehet. Ehhez persze kell egy amerikai 
külpolitika is, de ebbe az irányba most nem vinném el a beszélgetést. 

Tehát Oroszország egyrészt érdekelt abban, hogy egy hosszú távú, kiszámítható 
energiapolitikai együttműködést alakítson ki. Az az azeri gáz, amely a görög, albán, olasz 
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vonalon egy kicsit enyhíti Európa energiafüggését, ez sem történhetett volna meg egy orosz 
háttérmegállapodás nélkül, mi úgy gondoljuk. De ha már energiáról van szó, az ukrán, illetve 
a moldáv partnerek azt is kérték az Európai Uniótól, hogy az Európai Unió egyes tagállamai 
segítsék Ukrajnát olyan értelemben is, hogy az orosz részről rájuk nehezedő energiapolitikai 
nyomást ellensúlyozzák bilaterális megállapodások révén. Magyarország ebben egy elég 
komoly szerepet játszik. Létrehoztuk - és ez a közelmúlt fejleménye -, múlt csütörtökön 
miniszterelnöki szinten írtuk alá Brüsszelben azt a háromoldalú megállapodást, amely egy 
horvát-magyar-ukrán energiapolitikai megállapodás, és ennek révén az úgynevezett reverz 
folyamat, a revers flow megvalósításával jelentős mennyiségű gáz érkezik Ukrajnába 
Magyarországról. Ugyanezt a megállapodást Szlovákia is aláírta, annak ellenére, hogy 
korábban, az előző hetekben voltak olyan vádak, hogy egy orosz-szlovák háttérmegállapodás 
ezt nem teszi lehetővé. 

Szlovákia is belátta, hogy a jelenlegi helyzetben az ország számára sokkal nagyobb 
károkat okozna az, hogy ha egy nyilvánvalóan orosz érdekeknek megfelelő döntést hozna, és 
nem illeszkedne bele az általános európai kontextusba. 

Magyarország nyilván sajátos helyzetben van, a 2015 utáni gázárakat Oroszországgal 
kell kitárgyalnunk úgy, hogy gyakorlatilag a diverzifikáció jelenleg nem megoldott. A 
Külügyminisztériumban egy külön részleg foglalkozik az energiával, van energiapolitikai 
utazó nagykövetünk, és jelenleg abban vagyunk érdekeltek, hogy létrehozzuk azt az 
infrastruktúrát, amely jelentős részben már elkészült. Bilaterális megállapodásokon keresztül 
Romániával, Horvátországgal, Szlovákiával az energia áramlásának a kétirányúsítását meg 
kell tennünk, azzal együtt, hogy nyilván a magyar-horvát viszonylatban voltak itt olyan 
fejlemények, amelyek nem feltétlenül voltak pozitívak. Úgy gondolom, hogy mind a két állam 
vezetése ebben érdekelt, és emellett el is kötelezett. 

Erre utal egyébként az a múlt csütörtöki megállapodás, amit miniszterelnök úr írt alá 
Brüsszelben Oettinger energiaügyi biztos jelenlétében. 

Csóti képviselő úr kérdésére igyekeztem válaszolni, a 12 millió orosz ajkú, orosz 
identitású ukrán útválasztása kapcsán. Mi úgy gondoljuk, hogy ők ugyanúgy ebben 
érdekeltek, és Janukovics elnök úr maga is valóban. Tehát ő a közelmúltban a New York-i 
ENSZ-közgyűlés margóján találkozott az Európai Unió elnökével, Van Rompuy elnök úrral, 
több európai külügyminiszterrel, és mindenhol, minden tárgyalás során teljesen világosan 
megfogalmazta Ukrajna politikai útválasztását. És valóban van egy változás a janukovicsi 
politikában ebben a tekintetben. 

Kárpátalja, a kárpátaljai magyar közösség. Eredetileg zárt ülés kezdeményezését is 
terveztem, de ettől elállnék, mert igazából azt gondolom, hogy nem fogok olyanokat mondani, 
ami indokolná. 

Tehát nyilvánvalóan Magyarország számára Ukrajna vonatkozásában, a magyar-ukrán 
kapcsolatok tekintetében mindig is kiemelt kérdés lesz a kárpátaljai magyar közösség jelene, 
jövője, az ő sorsuk és azok megfelelő kezelése. Ez ugyanígy van az erdélyi magyar 
közösségek kapcsán vagy mondjuk a vajdasági magyar közösség kapcsán, és bizonyos 
értelemben szeretnék egy analógiát vonni ebben az ügyben. 

Úgy gondolom, és talán ez az előzőekben elmondottakkal szintetizál, hogy jelenleg 
Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajnával aláírjuk, egyelőre minden feltétel nélkül a 
társulási megállapodást. Ha Magyarország a kárpátaljai magyar közösség kérdését egy ilyen 
megakasztó tényezőként használná, ezzel úgy gondoljuk, hogy sokkal többet ártana a 
kárpátaljai magyar közösségnek Kijev tekintetében is, de az európai uniós partnereink 
jóindulatát is elveszítenénk ezzel. Tehát mind Kijev, mind a számunkra meghatározó európai 
tagállamok, köztük a visegrádiak, a közép-európaiak, de a nyugatiak jóindulatát is 
elveszítenénk. 
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Nekünk szükségünk van az európai partnereink jóindulatára és támogatására ahhoz, 
hogy a Kijevvel szemben alkalmazott, folytatott politikánk tekintetében megkapjuk azokat a 
garanciákat, amelyek fontosak a kárpátaljai magyar közösség megmaradása, jövője 
tekintetében.  

Ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy mi elállunk mindenféle feltételek 
meghatározásától. Jeleztem, hogy egy történelmi jelentőségű döntés lesz ez a vilniusi csúcs, 
de ez nem jelenti azt, hogy itt véget ér egy folyamat, sokkal inkább most kezdődik. Tehát 
amire fókuszálnunk kell, az a Vilnius utáni időszak, nemcsak nekünk, az Európai Uniónak, az 
összes tagállamnak és Kijevnek is. Most jön az a ratifikációs eljárás, amely teljes körű 
lezárulása nélkül nem fog életbe lépni soha a társulási megállapodás. Magyarországnak az 
elkövetkező időszakban számos lehetősége lesz arra, hogy mind Brüsszel, mind Kijev 
irányába megfogalmazzuk azokat a feltételeket, amelyek teljesítése elvárható egy olyan 
államtól, amely a döntése alapján is feltételezhetően közelebb akar kerülni az európai 
értékrendhez. Az európai értékrendben pedig a nemzeti közösségek, etnikai közösségek 
jövőjét jelentő garanciák benne vannak.  

A vajdasági magyar közösség kapcsán is ugyanez fogalmazódott meg. Azt szeretnénk 
világossá tenni, hogy amikor az Európai Bizottságnak mandátumot szabtak a tagállamok 
ahhoz, hogy Szerbiával elkezdje a csatlakozási tárgyalásokat feltehetően jövő januárban, 
Magyarország ezt azért támogatta és azért mondtuk azt, hogy mi a bilaterális ügyekkel nem 
kívánjuk megterhelni Szerbia csatlakozási folyamatát, hiszen a bizottsági mandátumban már 
benne van az, hogy a koppenhágai kritériumok alapján Szerbiának teljesítenie kell azokat a 
kötelezettségeket, amelyek a vajdasági magyar közösség jövőjét biztosítják. Ugyanez a 
helyzet Kárpátaljával is.  

Tehát itt nem arról van szó, hogy innentől kezdve Ukrajna nyeregben érezheti magát 
és nem kell teljesítenie a feltételeket. Ebben benne lehet az is, és benne is lesz a nyelvtörvény 
teljes körű alkalmazása, illetve adott esetben egy Tisza-melléki járás létrehozása a magyar 
többségű kárpátaljai települések egyesülésével. 

Tehát a magyar diplomácia nemhogy nem foglalkozik a vajdasági vagy a kárpátaljai 
magyar közösség helyzetével, jövőjével, hanem úgy gondoljuk, hogy ez egy stratégiai döntés, 
hogy azáltal, hogy támogatjuk a társulási megállapodás aláírását Ukrajnával, a szerb 
csatlakozási folyamatok megkezdését, egy pozitív üzenetet fogalmazunk meg az európai 
partnereink irányába. Nem leszünk egy olyan renegát tagállam, hogy bizonyos európai 
fővárosok olvasatában lehet, hogy úgy tekintenének ránk, mint aki a saját kis partikuláris 
szempontjai miatt a nagy stratégiai, politikai döntéseket gátolja, hanem illeszkedünk az 
európai rendhez, ezáltal bizonyítjuk az európai elkötelezettségünket, értékrendünket, és ezt 
követően az európai keretek között fogalmazzuk meg azokat a feltételeket, és így egyébként 
feltehetően sokkal több európai tagállamnak a támogatását fogjuk megszerezni, és érteni 
fogják, hogy Magyarország számára miért fontos a kárpátaljai vagy éppen a vajdasági magyar 
közösség helyzete. 

Tehát ez egy stratégiai döntés kérdése. Nyilvánvalóan ez csak akkor fog működni, ha 
minden eleme működik. Most bizonyos értelemben bizalmat kérünk mindenkitől ahhoz, hogy 
a magyar diplomáciának ezeket a döntéseit fogadja el, de igazából a magyar diplomácia 
hitelességét akkor nem fogjuk elveszíteni, ha a következő fázisban viszont nagyon 
határozottan ki fogunk állni. Ahogy egyébként ezt megtettük a szerb restitúciós törvény 
kapcsán, és azt gondolom, hogy a magyar politikai paletta valamennyi szereplőjének a 
támogatását élvezve, ez egy nagyon pozitív helyzet volt, és Szerbia kapcsán megfogalmaztuk 
azokat a feltételeket, amelyekből nem fogunk engedni. Így például annak a 
kormányhatározatnak az elfogadása, ami három vajdasági magyar településnek a kollektív 
bűnösség alóli felmentését fogja eredményezni, mint ahogy a Külügyminisztérium reagált 
azokra a rendkívül negatív fejleményekre is, amelyek az előző hetekben történtek, Szabadkán 
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a Zentai úti temetőből annak a szobornak az ellopása, amely a vajdasági magyar közösségnek 
állít emléket. 

Tehát azt gondolom, hogy Ukrajna kapcsán is ez lenne a stratégia, ez lenne a 
kronológia. Most úgy gondolom, hogy Magyarország nem teheti meg, hogy szembemegy az 
európai trenddel. 

Amit elnök úr kérdezett, hogy egyes országok vonatkozásában vannak-e külön-külön 
érdekeink, Ukrajna kapcsán itt elmondtam a kárpátaljai magyar közösséget. Azerbajdzsán, 
Georgia, Moldova, Belorusz, valamennyien komoly gazdasági partnerek, és nekünk ilyen 
olvasatban kell nézni, és ez a keleti nyitás logikáját követi. Nemcsak azért vagyunk 
érdekeltek, hogy ezek közeledjenek az Európai Unióhoz, mert ezáltal megfelelünk Nyugat-
Európának, hanem pont ellenkezőleg. Azért vagyunk érdekeltek, mert nekünk, magyaroknak, 
meg közép-európaiaknak az az érdekünk, hogy ezzel a térséggel sokkal világosabb, jogilag 
sokkal körülhatárolhatóbb keretek között kereskedjünk. 

Nyilvánvalóan Örményország egy sajátos, a magyar-örmény kapcsolatok közelmúltját 
azt hiszem, nem kell most elemeznem, de Örményországgal szemben nekünk az az 
álláspontunk, hogy egyrészt az örmény lépést, amely a diplomáciai kapcsolatok 
felfüggesztését eredményezte, ezt eltúlzottnak gondoljuk. Olyan politikai gesztust nem 
akarunk tenni Örményországnak, amely ellentétes lenne ezzel a felfogásunkkal, de ezzel 
együtt keressük azokat a felületeket, ahol az örmény partner érzi Magyarország jóindulatát. 

Politikailag és gazdaságilag nincsen olyan közvetlenül jelentkező érdekünk, hogy 
Örményországgal azonnal rendezzük a kapcsolatokat, de nyilván hosszú távon Magyarország 
presztízsének az nem használ, ha egy országgal ilyen jellegű kapcsolatunk van. Ezen pozitív 
jelzések közé tartozik az is, hogy az egyik leghangosabb szószólói vagyunk annak, hogy az 
örmények döntését el kell fogadnunk és tiszteletben kell tartanunk azzal összefüggésben, 
hogy nem az európai integrációt, közeledést választották, hanem sokkal inkább a vámunió 
révén az Oroszországhoz történő közeledést. Ilyen jellegű érdekeink vannak az egyes 
országokkal is. Azerbajdzsánnal hosszú távon érdekeltek vagyunk az energiapolitikai 
együttműködésben, és Belorusszal is komoly gazdasági érdekeink vannak és lehetnek. Ezért is 
szorgalmazzuk, hogy az ország egy olyan politikai pályára álljon, amely megkönnyíti velük 
ezt az együttműködést politikai szempontból is. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Miután nincs több kérdés, tulajdonképpen 

a tájékoztatását nagyon szépen köszönjük, és azt is, hogy különböző pozícióiból tekintve is 
segíti a munkánkat folyamatosan. Természetesen az a kérdéskör, ami most a keleti partnerség 
témakörét érinti, ez a következő napokban azért hangsúlyozottabban fog szerepelni a mi 
gondolkodásunkban is, különösen azért is, mert a parlamentnek működik az egyeztető 
nagybizottsága, amely kifejezetten a magyar álláspontról szokott egyeztetni a kormánnyal 
nagyobb csúcstalálkozók vagy nagyobb stratégiai fontosságú brüsszeli és európai tanácsi 
találkozók előtt. Várhatóan ez is egy fontos témakör lesz a következő három-négy hétben. 
November 28-29-én lesz a csúcstalálkozó. Tehát a magyar elnökségnek, a cseh és a lengyel 
elnökségnek is ez egy fontos kérdésköre volt, és ez a kérdéskör megy tovább a vilniusi 
csúccsal is. 

Köszönjük szépen még egyszer, hogy velünk volt, további szép napot kívánunk! 
(Takács Szabolcs: Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a parlamenti diplomácia 
támogatását a munkánkhoz.) 

Harmadik napirendi pontunk az egyebek. Ahogy jeleztük az előző bizottsági ülésen, 
amennyiben lesz módosító javaslat, amely a bizottságunkat érinti, november 5-én, kedden 
tartanánk bizottsági ülést, ahol szavazunk is az esetleges módosító javaslatokról. 
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Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az egyebek napirendi pontban kérdés, észrevétel 
van-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm szépen a megjelenést, bizottsági 
ülésünket bezárom, és további szép napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés végének időpontja: 11 óra 47 perc)  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


