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Az ülés résztvevői  
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Dr. Imre Bernadett, a bizottság munkatársa  
Magyar Árpádné, a bizottság titkárnője 

 
A Külügyi bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke  
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Törő Gábor (Fidesz)  
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Szabó Vilmos (MSZP)  
   

Helyettesítési megbízást adott  
  
Hidvéghi Balázs (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)   
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)   
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)   
Pintér László (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló   
 
Dr. Martonyi János külügyminiszter  
 

Megjelentek   
 

Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)  
Kádár Andrea helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Takács Szabolcs helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)  
Göbölös László dandártábornok, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója 
Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
főigazgatója  
Pásztor István vezérőrnagy, az Információs Hivatal főigazgatója  
Vargha Tamás államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke  
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Dr. Kiss Zoltán osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Galicza György főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
Böszörményi Nagy Katalin szakértő (Fidesz)  
Sas Zoltán szakértő (Jobbik)  
Szijjártó Sarolta szakértő (KDNP)  
Tóth Károly szakértő (MSZP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc) 
 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Tisztelt 
Bizottságok! Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Miniszter Úr! Elkezdenénk az együttes ülést. 
Különös tekintettel köszöntöm a Külügyi bizottság tagjait.  

A határozatképesség szempontjából elsőként a Nemzetbiztonsági bizottság 
határozatképességét állapítanánk meg, aztán majd az elnök úr a Külügyi bizottságét. Kocsis 
képviselő urat Csampa képviselő úr, Harangozó Tamás képviselő urat jómagam, Móring 
képviselő urat Csenger képviselő úr helyettesíti, így a Nemzetbiztonsági bizottság 
határozatképes. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a Nemzetbiztonsági bizottság alelnöke: 

Lezsák Sándort én helyettesítem. 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Németh 

képviselő úr pedig Lezsák képviselő urat helyettesíti, egészen precízen így szól, a bizottság 
továbbra is határozatképes. 

Parancsoljon, elnök úr! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság, Jelenlévők! Mindenkit tisztelettel köszöntök az együttes bizottsági ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel - miszerint Csóti képviselő úr Hidvéghi Balázs 
képviselő urat, Horváth János képviselőtársunk Gruber Attilát, Törő Gábor Mihalovics Pétert, 
Kalmár Ferenc Vejkey Imrét, Nagy Gábor Tamás Pintér László képviselő urat és én jómagam 
Tilki Attila képviselőtársunkat helyettesítem - bizottságunk határozatképes. 

 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Köszönöm, 

elnök úr. Nagy tisztelettel akkor az együttes ülés megtartásának már csak egyetlenegy 
akadálya van, a napirendek elfogadása. Itt a Nemzetbiztonsági bizottságnak külön napirend-
kiegészítése lenne, ezért azt kérném a képviselőtársaimtól - figyelemmel arra, hogy a 
Belügyminisztériumnak közbeszerzési eljárás alóli mentességi kérelme érkezett -, hogy 
egyrészt támogassák a Nemzetbiztonsági bizottság napirend-kiegészítését, másrészt 
maradjanak majd az együttes ülést követően a helyszínen, mert akkor tudunk eleget tenni 
ennek az előzetes döntési kérelemnek.  

Ezért azt a javaslatot tenném, hogy az eredetileg kiküldött napirend - amely 
tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésről, alapvetően az ukrán helyzetről - kiegészülne 
kizárólag a Nemzetbiztonsági bizottság számára egy közbeszerzési mentességi kérelemmel. 
Kérem a Nemzetbiztonsági bizottság tagjait, hogy akik ezt támogatni tudják, azok 
szavazzanak! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez egyhangú volt. 

Elnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Tisztelt Bizottság! Kérdezem 

a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen megküldött napirendi ponthoz van-e 
kiegészítenivaló. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, 
hogy ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen. 
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DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Köszönöm 
szépen. Tisztelettel akkor most jutottunk el oda, hogy elfogadott napirendünk fényében 
elsőként üdvözlöm nagy tisztelettel a miniszter urat és az államtitkár urat. 

Az lenne a tiszteletteljes kérdésünk elsőként - mi zárt ülést hirdettünk meg -, hogy 
lehetséges-e, hogy a miniszter úr nyílt ülésen adna tájékoztatást, vagy pedig maradunk a zárt 
ülésnél. Kérném tisztelettel, tegye meg, hogy nyilatkozik ebben a kérdésben. 

 
DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Nyitott 

vagyok bármelyik megoldásra. Itt az előbb a sajtó képviselőivel azt közöltem, hogy én a 
magam részéről nem ragaszkodnék a zárt ülés tartásához, legalábbis abban a részben, 
amelyben én beszámolok a magyar külpolitika elmúlt napjaiban végzett tevékenységéről és a 
nemzetközi összefüggésekről. Egyébként valóban ezt követően, amikor a szolgálatok 
képviselőit hallgatják meg a tisztelt bizottságok, valóban célszerűbb lenne a zárt ülés. 

A magam részéről 11 óra előtt pár perccel kell hogy elmenjek, de magam is szívesen 
maradok a zárt üléssé való átalakulás után is, ha ezt meg tudom oldani. Azt hiszem, egy rövid 
tájékoztatónak annyiból lehet értelme a nyilvánosság számára is, hogy jóllehet, kampány van, 
de azért a politikai üzenet lehet az, hogy a kormány tájékoztatja a pártokat ebben a keretben 
is, és ebben a keretben is folyhat egy bizonyos párbeszéd vagy dialógus. Ennyi az üzenet, a 
részletkérdéseket meg zárt ülésen meg lehet beszélni. (Dr. Tóth József megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Ha megengedi, nagyon rövid felvezetést 

tartanék, mielőtt elkezdené. Viszont akkor azt tenném fel, hogy annyit módosítsunk, hogy 
kezdjük el nyílt ülésen, nekem ez a javaslatom.  

Kérném akkor, hogy először a Nemzetbiztonsági bizottság tagjai szavazzanak! Erről 
azért kell döntenünk, mert zárt ülésként volt meghirdetve. Aki egyetért azzal, hogy nyílt 
üléssel kezdjünk, kérem, az szavazzon! (Szavazás.) Úgy láttam, hogy egyhangú volt. 

Elnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Ugyanez a kérdés a Külügyi 

bizottság tagjainak. Ki ért egyet vele? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tehát akkor a 
külügyminiszter úr tájékoztatója nyílt ülés keretében zajlik. 

Tájékoztató aktuális nemzetbiztonsági kérdésről 

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Köszönöm 
szépen. Vannak olyan bizottsági tagok, akik mindkét bizottságnak a tagjai, így aztán nagyon 
előnyös helyzetben vannak. 

Miniszter úr, egyrészt köszönöm szépen tisztelettel, hogy ilyen, viszonylag gyorsan 
összeült bizottsági ülés esetében rendelkezésünkre áll, igyekszünk időtakarékosak lenni, az 
meg különösen örvendetes, hogy nyilvános ülésen is tudunk erről beszélni. Amit a miniszter 
úr elmondott, az a személyes kezdeményezésem is, és abban, amit az elnök úrhoz eljuttattam, 
pontosan erről volt szó, hogy bár országunkat terheli - de a demokráciákat mindig terheli 
pozitív értelemben - egy országgyűlési kampány, ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy ami a 
szomszédos országban, Ukrajnában készül, az mindenképpen azt igényli, hogy 
nemzetstratégiai szempontból is mindenképpen rendszeres tájékoztatást kaphasson a 
bizottság; külügyi területen is, de most ennél egy picit szélesebb spektrumban is. 

Ezért kértük azt, hogy nemcsak külpolitikai, hanem nemzetbiztonsági és akár 
honvédelmi szempontból is kapjunk tájékoztatást, különös tekintettel arra, hogy a hétvégi 
úgynevezett krími népszavazás előrehaladott állapotban van, és minden egyes, sajtóban 
megjelent, illetve minősített információ, amiről most nem beszélhetünk, mind azt jelzi, hogy 
válsághelyzet alakult ki, ami nem a megoldás irányába, nem a konszenzusos megoldás 
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irányába mozdult el, hanem sajnos inkább egyelőre politikai eszközökkel vívott küzdelem, 
aminek sajnos egyes jelei akár még katonai fegyverekkel vívott konfliktussá is fajulhatnak.  

Ezért kértük tisztelettel - és tényleg az utolsó mondatom lenne, és onnan az öné, a 
miniszter úré a szó -, hogy azért nem elfelejtve, hogy Kárpátalján közel 200 ezer, néhányak 
szerint 150 ezer magyar honfitársunk él, egy részük, nem tudjuk pontosan mennyien magyar 
állampolgársággal is rendelkezhetnek. Országgyűlési választások lesznek, Ukrajnában is 
választások lesznek, és történtek az elmúlt időszakban olyanok, amelyek a szűkebb 
értelemben vett Ukrajna tekintetében, tehát Kárpátalja tekintetében is aggodalomra adnak 
okot. Ilyen a vereckei emlékmű felgyújtása, de ilyen a kárpátaljai magyar párt betiltására tett 
javaslat, vagy ilyenek az Ungváron történt események. Tehát azt mutatják, hogy Kárpátaljára 
is beférkőzött a konfliktus egy része, nem vészmadárkodva, de azért arról beszélve, hogy ott 
is fellángolni látszik valamiféle konfliktushelyzet. 

Én be is fejezném, és akkor, miniszter úr, kérem, adjon egy rövid, átfogó tájékoztatást 
a két bizottság számára.  

Dr. Martonyi János külügyminiszter tájékoztatója  

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen. Megpróbálok rövid 
lenni.  

Mint előbb jeleztem, az egyik fő feladatomat most abban látom, hogy röviden 
beszámoljak arról, hogy az elmúlt egy hét alatt mi történt, elsősorban a magyar külpolitika 
mozgását illetően. Volt egy Európai Tanács-ülés, aztán volt egy külügyminiszteri találkozó a 
visegrádi négyek, a balti hármak és az északi ötök részvételével Narvában. A helyszín csak 
azért érdekes, mert 150-200 méterre voltunk Oroszországtól. Aztán volt egy visegrádi négyek 
által írt közös levél az amerikai kongresszusnak, amelyben javasoltuk az amerikai 
exportkorlátozások feloldását az Európai Unióba történő gázszállítások tekintetében. Ma 
délután pedig lesz szintén egy visegrádi négyek-találkozó, ez az ismert V4+ formátum, 
amelyen részt vesznek a visegrádi négyek külügyminiszteri szinten és a német 
külügyminiszter. Ez német kezdeményezésre történt, amikor Narvában voltunk, akkor kaptam 
ezt a javaslatot, és akkor gyorsan megszerveztük a dolgot, a mai nap délután ezt meg tudjuk 
tenni.  

Tehát ebből is látszik az, hogy a visegrádi négyek láthatósága és szerepe lényegesen 
megnövekedett, ezt előre jelezte már a mi donyecki és kijevi látogatásunk is, és ha lehet ennek 
a válságnak valami - idézőjelbe tett - pozitív hozama, akkor az az, hogy a közép-európai 
együttműködés és elsősorban a visegrádi négyek együttműködése lényegesen markánsabbá és 
láthatóbbá vált az egész világban. Most persze nem az a feladat, hogy a közép-európai 
politikánkat értékeljük, de a magyar elnökség alatt volt egy Visegrád+ a Nyugat-Balkánnal, az 
Egyesült Államokkal, Törökországgal, Japánnal, Indiával, pár héttel ezelőtt itt találkoztunk a 
román, a bolgár és a görög külügyminiszterrel. Ez már a válság idején történt, hiszen itt is az 
egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy hogyan tudjuk majd Közép-Európa és Dél-Európa 
energiaellátását biztosítani. 

Tehát úgy tűnik, hogy Visegrád egyrészt markánsan megjelent a nemzetközi színtéren, 
másrészt pedig szeretném még egyszer aláhúzni, hogy Visegrád egységes. Tudom, hogy a 
sajtó, akár a magyar, akár a nemzetközi nem pontosan ezt mondja, de a megnyilvánulásokat 
kell megnézni. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek különböző érzékenységeink vagy nincs 
különböző megközelítésünk bizonyos témákban, ami teljesen természetes, Visegrádnak az a 
lényege, hogy van egy őszinte párbeszéd, és a végén van egy egységes álláspont, és ez az 
egységes álláspont tükröződik végig külügyminiszteri szinten, miniszterelnöki szinten, 
szakminiszteri szinten. Tehát én azt hiszem, azt azért látni kell, hogy mi össze tudjuk 
egyeztetni az álláspontjainkat, és minden olyan vélemény, ami ezeknek a 
véleményeltéréseknek az eltúlzására irányul, azt hiszem, az nem megy jó irányba. 
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A másik fő téma, amiről röviden szólnék, az az, hogy a magyar külpolitikának egyik 
fő célkitűzése az, hogy a pozitív elemekre helyezze a hangsúlyt. Ezt a miniszterelnök úgy 
nevezte, hogy integrációs válasz kell a krími eseményekre, tehát mi azt tartjuk nagyon 
fontosnak ebben a helyzetben, hogy Ukrajnának a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb 
segítséget nyújtsuk. Ennek legalább öt eleme van, és ez egyezik a visegrádi négyek és az 
Európai Unió álláspontjával is. Az első a társulási szerződéseknek a minél hamarabb történő 
aláírása vagy legalábbis a politikai résznek. Az Európai Tanács úgy döntött - egyébként az 
ukrán miniszterelnök javaslata nyomán -, hogy ezt az utat választja, hogy a politikai részt kell 
aláírni. Ez akár már a jövő héten megtörténhet, bár jelezték, hogy itt bizonyos jogi technikai 
problémák lehetnek. De a lényeg az, hogy ez politikailag nagyon fontos.  

Ami a szabad kereskedelmi megállapodást illeti, azt nem írnánk alá, hanem az Európai 
Unió bevezet egyoldalúan - úgymond autonóm módon - kereskedelmi könnyítéseket. Ezt 
megteheti, bár ennek a WTO szempontjából lehetnek kérdései, de ez egy ideiglenes dolog 
lenne, hiszen előbb-utóbb azért aláírnánk a szabad kereskedelmi megállapodást is. Meg kell 
mondjam, ennek többek között az az előnye is megvan, hogy ez egyoldalú kedvezményeket 
ad Ukrajnának - az ukrán gazdaságot állítólag ez körülbelül 500 millió euró kedvezményben 
részesítené -, és ezért Ukrajnának nem kell ellentételeket nyújtania, amelyek egyébként is 
aszimmetrikusak lennének a társulási megállapodás értelmében. És ez egyben egy orosz 
kifogást is enyhít, hogy tudniillik az európai áruk nem özönlenék el az ukrán piacot, mert csak 
az ukrán termékek kapnának szabad bejutást az európai piacra és nem fordítva. De ezt mi 
támogatjuk, azt hiszem, hogy ez is egy fontos eleme Ukrajna megsegítésének. 

A harmadik kérdés az a pénzügyi csomag. Ennek az összeállítása folyik. Nem akarom 
elmondani különböző elemeit, itt vannak azonnali elemek, vannak középtávú, hosszabb távú 
elemek; az IMF-tárgyalások is, úgy tűnik, hogy ma már talán lezáródnak, vagy legalábbis 
ezen a héten lezáródnak. Úgyhogy ez folyamatban van, ez is menni fog. 

A vízum egy érzékeny dolog. A magyar miniszterelnök javasolta az Európai 
Tanácsban, hogy itt lépjünk, gyorsan és nagyot lépjünk. Ez nem könnyű dolog, de 
ugyanakkor mi meg azon az állásponton vagyunk, hogy elsősorban az emberek közötti 
kapcsolatokat kell erősíteni, és az embereknek kell pozitív üzeneteket adni. Ennél jobb, mint a 
vízumliberalizáció lényeges előmozdítása és adott esetben egy vízummentesség, az nem 
nagyon található ki. 

Az ötödik nagy téma pedig az energia. Ebben a körben született részben egyébként a 
négy visegrádi nagykövet levele is az amerikai kongresszushoz, de ezen dolgozunk, ezen 
dolgoztunk, amikor itt volt a román, bolgár, görög külügyminiszter, ez a bizonyos Égei-
tenger-baltikumi összeköttetés-rendszer.  

Ami Ukrajnát illeti, ott a kérdés lényege az, hogy tudunk-e nagyobb mennyiséget adni 
szükséghelyzetben ezzel a bizonyos visszafordított áramlattal, ez a bizonyos reverse flow, ami 
egyébként jelenleg is lehetséges mind Magyarországról, mind pedig Lengyelországból. A 
szlovák feltételek még nincsenek adva, még ott vannak bizonyos jogi kérdések nyitva, és 
valamiféle infrastrukturális korszerűsítésre is szükség van. De a lényeg az, hogy ez a 
visszafordított áramlat nagyon fontos tényező lenne, feltéve persze, hogy ha van miből. És itt 
jön be az amerikai oldal, itt jön be az, hogy Közép-Európának és magának Európának is akkor 
megnövekedett gázmennyiségekre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerülhessen az, 
hogy mi is adjunk Ukrajnának gázt. 

Tehát ezek a támogatási elemek. Ennek van egy különleges kárpátaljai dimenziója, de 
arra a végén visszatérnék, hogy ne keverjük össze a dolgokat.  

A másik nagy téma - és ez lesz ma délután is többek között a fő kérdés, és ez a 
legnehezebb, legérzékenyebb kérdés -, hogy akkor mi történjék az úgynevezett megszorító 
intézkedésekkel vagy szankciókkal. Az első szakasz voltaképpen megtörtént, erre sokan 
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mondják, hogy valószínűleg olyan nagyon súlyos sokkhatást nem vált ki. A második 
szakasznak az előkészítése folyik, és ez már egy sokkal érzékenyebb dolog. Itt arról van szó, 
hogy beutazási tilalmat kell életbe léptetni bizonyos személyekkel szemben, és 
vagyonbefagyasztásra, -lefoglalásra kerülhet sor szintén bizonyos személyekkel, illetőleg 
entitásokkal szemben. (Szabó Vilmos megérkezik az ülésre.) A munka folyik, a tagállamok 
képviselői Brüsszelben tanácskoznak, lényegében állandóan. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és 
nyilván a mikénti alakulása függ attól, hogy mi történik.  

Na most, a mai napig úgy tűnik, hogy a deeszkalációs folyamat nem indult meg, ez a 
legkevesebb, amit lehet mondani. Tehát ez azt jelenti, hogy a második fázisa a szankcióknak 
nehezen állítható le. Politikai döntés kell természetesen, és a politikai döntést megfelelő 
előkészítés után - ha addig nem történik semmi - hétfőn a Külügyminiszterek Tanácsának kell 
meghoznia. Én egyébként továbbra is lehetségesnek tartom azt, hogy mégiscsak valamiféle 
dialógus, valami tárgyalás megindul a hétvégén a felek között. Vannak egyébként erre utaló 
jelek; most a részletekbe nem mennék bele, de azért nem zárnám ki ezt a lehetőséget. Az 
biztos, hogy ha a harmadik fázisra, tehát az általános gazdasági következményekre rátérne az 
Európai Unió, annak nagyon komoly és beláthatatlan következményei lennének, hosszú, 
elnyúló gazdasági háborúra kellene számítani.  

Itt az alapkérdés az - maradván az Európai Uniónál, most a világgazdasági hatásokról 
nem beszélnék -, hogy az Európai Unió esetében is a különböző tagállamokat ez a gazdasági 
konfliktus nagyon eltérően érintené. Persze készülnek számítások itt most Magyarországon, 
készülnek számítások minden tagállamban, Brüsszelben, uniós szinten a következményekről, 
de azért azt talán meg lehet előlegezni - bár lehet, hogy ezt a zárt ülésen kellene mondanom -, 
hogy a magyar gazdaságot kétségkívül azok közé a gazdaságok közé sorolják, amelyeket egy 
ilyen konfliktus súlyosabban érintene. Azt hiszem, ez nem olyan nagy felfedezés.  

Tehát én már utaltam arra, hogy Ukrajna számunkra piacként is jelentős, tehát 
természetesen az energiakérdés itt a döntő, gázszállítások, olajszállítások egyrészt; 
beszélhetünk Ukrajnáról, és beszélünk természetesen adott esetben Oroszországról is. Na 
most, ez viszont felveti azt a kérdést - amit a magyar miniszterelnök is korábban már 
hangsúlyozottan kiemelt az Európai Tanács ülésén is -, hogy egymást is segíteni kell. Tehát 
ha valóban ilyen helyzet áll elő, akkor az egymás közötti szolidaritásnak is érvényesülnie kell. 
Természetesen szolidárisak vagyunk Ukrajnával - mint elmondtam, öt-hat pontban segítjük -, 
ugyanakkor nagyon lényeges az, hogy azok a tagállamok, amelyeket súlyosabban érint ez a 
helyzet, lényeges segítséget, hozzájárulást kapjanak a többiektől. 

Abban mindenki egyetért - és azt hiszem, a délutáni megbeszélésnek is végül is 
valahol ez lesz a konklúziója -, hogy megfontoltságra, higgadtságra, fokozatosságra van 
szükség, semmilyen elsietett döntést nem szabad hozni, mindig csak olyan döntést szabad 
meghozni, amit aztán képesek vagyunk fenn is tartani, tehát ez egy nagyon bonyolult, nehéz 
játék. Azt hiszem, ebben a helyzetben azért különösen fontos az, hogy az Európai Unióban 
kétségkívül meghatározó szerepet betöltő Németországban a visegrádi országok ma délután 
tudnak egyeztetni, és hétfőre elő tudnak készíteni egy olyan álláspontot, ami már a 
konszenzus irányába vezet.  

Kárpátaljáról csak néhány szót. Egyrészt történt ez a nagyon-nagyon sajnálatos és 
felháborító merénylet, incidens, ezt most a kormányzó is és a közgyűlés elnöke is azonnal és a 
leghatározottabban elítélte, kijelentették, hogy minden lépést meg fognak tenni a magyar lakta 
vidék stabilizációja érdekében. Ez fontos dolog, de ennél én még fontosabbnak tartom azt a 
hírt, amit kaptunk a főkonzulátusról, hogy tudniillik a gyújtogatás után a környező ruszin 
falvak polgármesterei és polgárai azonnal megjelentek a helyszínen, és ők kezdték el saját 
elhatározásukból tisztogatni az emlékművet. Tehát úgy tűnik, hogy a ruszin közösség és a 
magyar közösség között működik a szolidaritás. Valószínűleg a ruszinok is érzékelik azt, 
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hogy a magyarok, a magyarság támogatja ebben a nagyon nehéz helyzetében Ukrajnát, és ők 
is abban érdekeltek, hogy ezek a közösségek ott békében éljenek együtt, különösen akkor, 
amikor nagy a baj.  

Tehát azt hiszem, nekünk az egy nagyon lényeges szempont, hogy a helyi 
konfliktusokba vagy bármilyen más gazdasági hátterű konfliktusokba ne keveredjen bele a 
magyarság, ne vegyen részt ezekben a dolgokban, ugyanakkor egyértelműen szögezze le azt, 
hogy egy toleranciára, szolidaritásra épülő Kárpátaljában érdekelt. Hozzáteszem zárójelben, 
hogy a gyújtogatást a kijevi Külügyminisztérium is azonnal elítélte. Most kaptam a jelzést, 
hogy a kijevi külügyminiszter-helyettes, aki otthon van, szeretne velem néhány órán belül 
beszélni; feltételezem, hogy erről is szó eshet.  

Nagyon fontos dolognak tartjuk azt még a kárpátaljai magyarság esetében, hogy ebben 
a helyzetben az legyen az első, hogy ki tartozik a magyar közösséghez, és ne az, hogy ki 
melyik szervezetéhez vagy pártjához tartozik a kárpátaljai magyarságnak. Beszéljünk nyíltan! 
Köztudomású - és az ittlévők ezt pontosan tudják -, hogy a Gajdos István vezette UMDP-vel a 
magyar kormánynak, hogy mondjam, nem volt felhőtlen a viszonya. Most támogatjuk Babják 
Zoltánt, Beregszász polgármesterét, mert ebből a szempontból nekünk az a lényeg, hogy a 
magyar közösséget ne érje bántódás. A leghatározottabban elutasítjuk Szvobodának azt a 
felhívását, hogy az UMDP-t tiltsák be, tekintettel arra, hogy az UMDP nagyon, hogy 
mondjam, szoros kapcsolatokat ápolt a Janukovics-féle Régiók Pártjával. Ez is volt egyébként 
a vitáink egyik forrása, de most nem ez az érdekes.  

Most az az érdekes, hogy a magyar közösséget semmiféle hátrány, semmiféle sérelem, 
semmiféle bántódás ne érje. Egyébként én már ott is mondtam Kárpátalján, hogy talán-talán 
ez a baj még arra is alkalmas lehet, hogy a magyar közösségben is ez a fajta megosztottság 
talán enyhülhet. Közben Brenzovics Lászlót megválasztották a közgyűlés alelnökének, ez 
mindenféleképpen kedvező dolog; az új kormányzó úrról már beszéltünk.  

Tehát azt hiszem, most itt van az alkalom, hogy a magyar egységet erősítsük, 
ugyanakkor persze a magyar közösséget semmilyen módon ne veszélyeztessük - ez most a 
legfontosabb. Ne kezdjünk elméleti, politikai, filozófiai vitákat, ezeknek majd lesz helyük, 
meg lehet helyük most is, csak talán ebben a jelenlegi politikai kontextusban nem ezek az 
igazán lényegesek. Nem akarok senkit a gondolkodás szabadságától megfosztani, de 
pillanatnyilag a legfontosabb az, hogy a magyarság egységes maradjon, együtt maradjon, ne 
keveredjen bele semmi olyan konfliktusba, amiből ő mint kisebbség csak rosszul kerülhet ki. 

Még egy elem: ez pedig az, hogy nekünk kell a támogatásukat fokozni, ami azt jelenti, 
hogy az összes jelenleg futó kis és nagy programot - akár külügyminisztériumi programról 
van szó, akár keleti partnerségi programról van szó, amit jelentős részben az Unió finanszíroz 
- mind gyorsítsuk fel, erősítsük meg, nézzük meg, hogy milyen extra pénzügyi támogatásokat 
tudunk nyújtani a szervezeteknek, az iskoláknak, az egyházaknak. Ez a munka folyik, és e 
mögött még persze ki kell dolgozni egy átfogó gazdaságfejlesztési programot is, ami hosszabb 
dolog, de ez is lényeges. Ennek egyébként vannak olyan elemei, amelyek a Budapest-Kijev-
kapcsolatot érintik, tehát például elég régóta szorgalmazzuk az új határátkelőhelyek 
megnyitását, kiépítését, a határátlépés feltételeinek a könnyítését; egy sor olyan dologról van 
szó, ami végül is a magyar lakta vidékek gazdasági fejlődését is elősegíti.  

Úgyhogy, elnök urak, tisztelettel, ennyit tudtam volna most itt röviden elmondani. Ha 
van néhány kérdés, szívesen válaszolok. De attól tartok, hogy a következő napok, tehát nem is 
annyira a ma délutáni találkozó, bár az is lényeges, de a következő napok, vasárnapi 
népszavazás, ezt követően a fejlemények, a hétfői külügyi tanács lényeges eseményeket 
hozhatnak. Természetesen a Külügyminisztérium továbbra is kész arra, hogy ezzel a 
rendszerességgel, amit most, úgy tűnik, a bizottságok felépítenek, megfelelő tájékoztatást 
adjon. 
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Köszönöm szépen.  

Kérdések, válaszok  

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Nagyon nagy 
tisztelettel köszönjük szépen.  

Én rögtön átadom elnök úrnak, hogy a Külügyi bizottság tagjait kérdezze meg, hogy 
milyen kérdések vannak, természetesen az idővel jól gazdálkodva, hiszen a miniszternek 
úrnak el kell mennie 11-kor. 

Egyetlenegy mondat, hogy a bizottság igény szerint, de ha az következik be, amire 
gondolunk, akkor igen, egy rendszeres ülésezésen gondolkodtunk. 

Parancsoljon, elnök úr! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem 

a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, észrevétel van-e. (Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a Külügyi bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Miniszter úrnak pedig a beszámolót. Itt az utolsó mondataiban azért csillapította a 
hiányérzetemet azáltal, hogy az UMDP betiltására vonatkozó szvobodás felhívást mélyen 
elítélte a Külügyminisztérium. Ez egy nagyon pozitív jelzés, hiszen nyilván itt a 
pártoskodásnak most jelenleg nincs helye, itt nyilvánvalóan az egész magyar közösséget éri 
támadás akkor, amikor a Szvoboda ott a magyar közösség képviseletét ellátó egyik párt 
betiltására hív fel. Ez nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben határozottságot mutasson a 
Külügyminisztérium, és köszönöm, hogy erre külön kitért miniszter úr. 

Ami az eseményeket illeti. Itt Krím, energia, IMF-szerződés, szankciók szóba 
kerültek, amit én hiányoltam, természetesen megköszönve a tájékoztatást, ami teljes körű volt, 
és minden lényegi elemekre kiterjedt, nekem mégis volt egy kis hiányérzetem azzal 
kapcsolatosan, hogy a magyar Külügyminisztériumnak vagy a magyar kormánynak egész 
pontosan mi az álláspontja, hiszen itt azért nagyon széles skálán mozognak a vélemények 
mindegyik kérdéssel kapcsolatban, még ha csak az Európai Uniót vagy a V4-et nézzük is. A 
krími események kapcsán az Európai Unió minden tagállamától, az Egyesült Államoktól is 
többször elhangzott a népszavazások, a most hétvégi, március 16-ai népszavazás 
legitimitásának kérdése, én kíváncsi lennék arra, ugye hosszan indokolták, nemzetközi jogba 
ütközik, miegymás, ennek a részletezésébe most nem szeretnék belemenni, engem érdekelne 
az, hogy a magyar Külügyminisztériumnak, a magyar kormánynak mi a véleménye a krími 
népszavazással kapcsolatban, legitimnek tartja ezt a népszavazást, amit a krími lakosság fog 
tartani a saját sorsát és hovatartozását illetően, vagy illegitimnek, szeretnék erre egy 
határozott választ miniszter úrtól. 

Ami az energiaellátás kérdését illeti. Itt is az Európai Unión belül voltak olyan nagyon 
erőteljes és - hogy mondjam? - radikális hangok, különösen Lengyelország részéről hallottuk 
azt, hogy Sikorski külügyminiszter úr, Tusk miniszterelnök úr Varsóban Merkel kancellár 
asszony felé valami olyasmit fogalmazott meg - én magamban ezt így fordítottam le -, hogy 
Németország nyilván az orosz gáztól nagyon erőteljesen függ, és ilyen értelemben egy kis 
elfogultságot mutathat Oroszország irányába, és mintha egy kicsit presszionálták volna 
Merkel kancellár asszonyt, hogy Oroszországgal szemben hathatósabban lépjen fel és erősebb 
szankciókat foganatosítson. Tehát ez azért egy nagyon súlyos kijelentés, meg az, amit a 
lengyelek képviselnek ebben a kérdésben, az egy nagyon extrém álláspont a véleményem 
szerint, Magyarország szempontjából pont azért lenne nagyon veszélyes ebbe az irányba 
elindulni, mert ahogy arra miniszter úr is utalt, a magyar gazdaságnak a kitettsége ebben a 
konfliktusban erőteljesebb, mint más tagállamoké. Tehát én azért nagyon óvnék attól, hogy 
ilyen típusú irányba elinduljunk, és ilyen típusú irányba kövessük a lengyel barátainkat, mert, 
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most nem tudom, hogy ez lengyel fölvetés volt-e, de már arról is lehetett hallani a médiában, 
hogy USA palagázimporttal próbáljuk meg valahogy kiváltani az orosz gázellátást, ami 
ötletnek nem rossz, de azért szerintem ez egy kicsit bonyolultabb feladat ennél, és nem biztos, 
hogy működőképes, és ebbe az irányba kellene elindulnunk. 

Ami a szankciókat illeti, ott is nagyon széles skálán mozognak a szankciókért kiáltók 
az Európai Unión és a nyugati tagállamokon belül. Magyarország hová tartozik ebben, tehát 
mennyire állunk az élen az Oroszország elleni szankciók követelésében? Szerintem itt is azért 
nem árt egy kis visszafogottságot tanúsítani.  

Ami az IMF-szerződést illeti, és ez az utolsó kérdésem: a Nemzetközi Valutaalapnak 
azért mi ismerjük a természetét, 1982 óta tagjai vagyunk vagy szerződésünk van a 
Nemzetközi Valutaalappal, nagyon jól tudjuk azt, hogy a Nemzetközi Valutaalap segítsége 
mit von maga után. Tehát itt nyilvánvalóan az ember kap egy pénzügyi támogatást és azért 
cserébe egy végrehajtandó programot, ami igencsak beszűkíti az adott nemzetgazdaság 
mozgásterét, liberalizációról, privatizációról és megszorításokról szólnak általában a 
Nemzetközi Valutaalap követelményei, amelyek nyilvánvalóan egyfajta gazdasági 
csodafegyver a tekintetben, hogyan lehet egy egész országot keresztben lenyelni, bekebelezni, 
és arra kiterjeszteni a Nemzetközi Valutaalap által képviselt gazdaságok érdekeit. Erről 
Magyarországon nagyon hosszan tudnánk beszélni, erről szól az elmúlt 25 év története 
körülbelül. A magyar kormány legalább retorikai szinten többször föllépett a gazdasági 
szabadságharc keretei között a Nemzetközi Valutaalap ellen, én most nagyon furcsállnám azt, 
hogy ha a legnagyobb szomszédunknak, Ukrajnának a Nemzetközi Valutaalap irányába 
történő kiszolgáltatottságát Magyarország kórusban támogatná az összes többi állammal 
együtt. Tehát ennek azért meglenne nyilván a hátulütője. Kérdésem az, hogy Magyarország 
mennyire támogatja ezt a fajta Nemzetközi Valutaalappal kötött szerződését Ukrajnának. Ez 
nyilván nem feltétlenül a mi dolgunk, még ha kormányának a legitimitása elég gyenge 
lábakon is áll meggyőződésem szerint, mégiscsak ez az ukrán államnak és a társadalomnak a 
dolga, hogy ebben ítélkezzen. Ebbe nekünk nyilvánvalóan nem kell beleszólnunk, de 
mégiscsak, mivel itt elhangzott, érdekelne, hogy a magyar kormány ehhez a kérdéskörhöz 
hogyan viszonyul. 

Köszönöm szépen.  
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: További kérdés? (Jelzésre:) 

Kalmár képviselő úr jelezte; majd Szabó képviselő úr. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Rövid leszek, elnök úr, megígérem. 

Köszönöm a szót.  
Tisztelt Miniszter Úr! Ukrajnának az erőteljes közeledése a NATO-hoz és az EU-hoz, 

ez nem vezethet egy gyors orosz bekeményítéshez, hiszen Oroszország többször kifejtette, 
hogy nem tetszik neki egy NATO-tag Ukrajna vagy egy EU-tag Ukrajna, és ha hagyja, hogy 
közeledjen az EU-hoz, és belépjen a NATO-ba esetleg Ukrajna, akkor már nem tehet semmit, 
viszont előtte esetleg megelőző lépéseket tehet. Hogyan látja ezt, miniszter úr? 

Köszönöm.  
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Szabó képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Államtitkár úr, szeretném üdvözölni azt, hogy ez a 
tájékoztatás folyamatossá válik, ha a múltkori egy picit rosszul is indult. Rendkívül fontosnak 
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tartom, hogy ebben a mostani helyzetben, ami egyben választási kampányt is jelent, ezt tudjuk 
így kezelni. 

Amit hallottam a miniszter úr bevezetőjéből, azt gondolom, nagyon fontos, amit a 
magyarság egységére mondott, függetlenül attól, hogy melyik szervezethez tartoznak. Fontos, 
hogy a beregszászi polgármesterrel folyamatos kapcsolatban vannak, én azért azt is fontosnak 
tartanám, hogy mind a két szervezettel legyenek folyamatos kapcsolatban, ha ez a szándék 
valóban komoly, és ha hatást is szeretnének elérni. A polgármester úr persze nagyon fontos, 
de azt hiszem, hogy a valódiságát vagy a valódi komolyságát ennek a szándéknak az mutatná, 
ha mind a két szervezettel kapcsolatban állnának. Ez most még nem teljesen így van, vagy 
csak alig van az én ismereteim szerint egészen tegnap estig szólóan, ha ma nem történt 
semmi, akkor úgy tudom, hogy ez még valójában nincs meg.  

De nyilvánvalóan a jövőre nézve is, ott a kárpátaljai közösséget nézve, mind a két 
szervezetnek olyan bázisa és támogatói vannak, amelyek megvannak és amelyek őket 
legitimmé teszik, azt hiszem, ez fontos. Az az egy mondata a miniszter úrnak, amely éppen a 
Régiók Pártjával való együttműködésre utal, és hogy a magyar kormány, a miniszterelnök úr 
Janukovics elnök úrral és Semjén miniszterelnök-helyettes úr hasonlóképpen a Régiók 
Pártjával és másokkal nagyon szívélyes, jó kapcsolatot ápoltak - ezt én nem negatívan 
mondom, csak szeretném jelezni, hogy nem gondolnám, hogy ez lehetett volna a nagyobbik 
probléma. Tudjuk, hogy mi a probléma, de most nem ezért vagyunk itt. 

Summa summarum, azt gondolom, fontos, hogy ez meglegyen, mint ahogy azt is 
üdvözlöm, hogy az aktivitás növekszik. Ez a mai tanácskozás a V4-ekkel és a német 
külügyminiszterrel együtt jelzi, mint ha felébredt volna a kormány Csipkerózsika-álmából. 
Tehát azt gondolom, fontos, hogy ebben aktívak leszünk, és talán azt is megérjük, hogy a 
miniszterelnök úr is egyértelműen állást fog foglalni majd a legfontosabb kérdésekben. Mi 
emellett vagyunk, és egyébként támogatjuk minden ilyen irányú törekvését a kormánynak. 

Köszönöm szépen. 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a miniszter úr 

beszámolóját. Én csak egy egyszavas, nem is egymondatos választ szeretnék kérni a miniszter 
úrtól, részben az időhiányra való tekintettel, részben az ülés nyílt voltára tekintettel.  

Egy biztos: azok, amelyek itt most felsorolásra kerültek, szempontok és körülmények, 
amelyekkel foglalkozik a kormány, a V4 és a nemzetközi közösség, ma, most aktuálisak és 
fontosak, de gondolkozni kell már arról is, hogy mi lesz azután, hogy az ukrajnai válság 
rendeződik, a helyzet stabilizálódik, milyen Ukrajnát tudunk elképzelni; ez egy későbbi 
kérdés. Én azt mondom, azt gondolom, hogy olyan Ukrajna már nem lehet a jövőben, mint 
amilyen volt az elmúlt 20-25 évben, egy másfajta államberendezkedésű és egy másfajta 
Ukrajnának lenne igazán esélye és helye az európai közösségben és az Európai Unióban.  

Itt kifejezetten arról szól a kérdésem - Ukrajna egy soknemzetiségű állam, hihetetlen 
bonyolult társadalmi és politikai viszonyok között működött az elmúlt két és fél évtizedben -, 
hogy a magyar kormány foglalkozik-e azzal, hogy egy autonómiákra épülő vagy talán egy 
föderatív államberendezkedésű Ukrajnát lehet távlatilag elképzelni, Krímmel vagy Krím 
nélkül; Krím de facto már nem része Ukrajnának. Remélve és bízva abban, hogy Ukrajna 
egységét Krímtől függetlenül meg lehet őrizni, foglalkozik-e a Külügyminisztérium azzal, 
hogy milyen berendezkedés - valamennyi nemzeti közösségnek, vallási közösségnek teljes 
körű és tényleges autonómia-biztosítás vagy netalántán egy kicsit előreszaladva egy föderatív 
államberendezkedés - lenne célszerű Ukrajnában? Csak annyit kérdezek, hogy foglalkozik-e a 
Külügyminisztérium ezzel vagy nem. 
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Köszönöm. 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönjük. Ezek lennének a 

kérdések, miniszter úr. Parancsoljon! 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Elnézést! Az 

időtakarékosság miatt kérdezem, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság tagjainak van-e esetleg 
kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor egy nagyon rövid kérdést tennék fel én is 
nagyon gyorsan.  

Azt kérdezném, hogy várható-e V4 egységes álláspont Krím kérdésében, nyilván az 
ukrán helyzet komplex kezelésével, de különösen Krím várható elszakadása vagy 
Oroszországhoz való csatlakozása esetén. Ugyanezt kérdezem, hogy az EU-val kapcsolatosan 
várható-e egységes és azonnali álláspont. Valamint más irányban, de én is megkérdezném, 
hogy a nemzetközi jog alapelveivel mennyire egyeztethető össze ez az Ukrajna integritását 
veszélyeztető, bár látszólag Krím önrendelkezésére alapozott népszavazás.  

Valamint egy nagyon rövid kérdés a nyelvtörvénnyel kapcsolatosan. Ha jól tudom, a 
Magyar Köztársaság nagykövete tárgyalt az ukrán országgyűlés elnökével a nyelvtörvényről. 
Esetleg lehet valami bíztató, azonnali, rövid távú fejleményt látni az ügyben? Mert azért itt azt 
látni kell, hogy minden örvendetes ukrajnai fejlemény ellenére - már ami Ukrajna 
demokratikus átalakulását és Európához való közeledését jelenti - némi árnyoldal is vetült 
erre a folyamatra. Köszönöm. 

Miniszter úr, öné a szó.  
 
DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen. Az első kérdés az, 

hogy mi a magyar álláspont. A magyar álláspont az, hogy mi a kijevi parlamentet és a kijevi 
kormányt legitim kormánynak tekintjük. Nehéz volna elképzelni ennek bármilyen ellenkező 
megoldását, miután legalább tucatnyi nyilatkozatot aláírtunk, amelyek mindezt a tételt teljes 
egyértelműséggel leszögezik.  

Hozzáteszem itt rögtön - akkor a legutolsó kérdésre is válaszolnék -, hogy a magyar 
álláspont, a V4-álláspont és a 28-ak álláspontja is teljesen egyértelmű a tekintetben, hogy a 
krími elszakadást, illetőleg az esetleges annexiót illegitimnek, nemzetközi jogba ütközőnek 
tartjuk.  

A népszavazást egyértelműen illegitimnek és elfogadhatatlannak tartjuk. Itt lehet jogi 
érveket hozni, hogy az ukrán alkotmány egyébként lehetővé teszi a népszavazást, csak éppen 
nem a területi hovatartozás kérdésében. Azért én ennél súlyosabbnak érzem azt az érvet, hogy 
egy olyan népszavazást, ami legkevesebb, legkevesebb húszezernyi idegen katona jelenléte 
mellett zajlik, soha egyetlenegy országban, egyetlenegy történelmi korszakban sem lehet 
legitim népszavazásnak tekinteni. Pontosan tudjuk, hogy mi történik a Krím-félszigeten, 
pontosan tudjuk, hogy milyen módon valósítják meg az effektív, tényleges fegyveres katonai 
ellenőrzést. Ilyen körülmények között népszavazást tartani nem lehet és nem is szabad, és ha 
lesz ennek eredménye, akármi is lesz az - most arról nem is beszélek, hogy láthatóan a 
tatárokat ki fogják zárni az egészből, de most ez részletkérdés. A lényeg az, hogy ezt a 
népszavazást a nemzetközi közösség - merem mondani, szinte a maga egészében - el fogja 
utasítani.  

Természetesen ugyanez a helyzet az annexióval is, de itt még bizonytalan a helyzet, 
még nem tudjuk, hogy a Duma március 21-én pontosan mit fog dönteni. Van, aki felvetett egy 
olyan változatot, hogy először független lenne a Krím-félsziget, és utána kérné felvételét 
Oroszországba, amit aztán Oroszország valószínűleg elfogadna, de még az sem biztos, hiszen 
lehet, hogy egy független Krím jobban megfelel adott esetben, de ne menjünk bele ezekbe a 
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dolgokba. Azt hiszem, itt a magyar álláspontra irányult a kérdés, és a magyar álláspont ilyen 
szempontból teljesen egyértelmű. 

Az orosz gáz kiváltása bizonyos országok számára, bizonyos tagállamok számára 
egészen rendkívüli nehézségeket jelentene, erre is utaltam az előbb. Egész Európában az 
orosz gáz aránya körülbelül 25-26 százalék. Erre vannak egyébként egész pontos felmérések, 
hogy ezt hogyan lehet megoldani. Valószínűleg európai szinten kezelhető a dolog, de 
bizonyos országoknak a kitettsége sokkal nagyobb, és ide tartozik Magyarország. Fel van 
sorolva egy európai tanulmányban, hogy melyik az a hat vagy hét leginkább érintett ország - 
köztük Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Ausztria. Egyébként hozzáteszem, hogy az 
energiafüggőségi szintünk is nagyon eltérő. A minap csinált egy ilyen kimutatást az Európai 
Statisztikai Hivatal, és ott meglepő eredményeket mutat ez a kimutatás, tudniillik nagyon eltér 
az egyes tagállamok energiafüggősége, Dániának például nulla az exportra való ráutaltsága. 
Magyarországé, mármint az exportra való ráutaltságunk körülbelül 53 százalék; most 
mindenről beszélek, tehát nemcsak a gázról. Ez egyébként nagyjából megfelel az Európai 
Unió szintjének, igen ám, de ezen belül viszont a gáz- és kőolaj-ráutaltságunk sokkal 
nagyobb.  

Tehát én nem látok itt döntő ellentétet a lengyel és német álláspont között. Persze 
vannak ilyen apróbb verbális ütközések, de a dolog lényege az, hogy Németország számára 
ennek az ügynek óriási a tétje, és nem elsősorban vagy nemcsak az energiakitettség miatt, 
hanem azért, mert a német gazdaság valóban ezer szállal kötődik az orosz gazdasághoz, ha 
csak a befektetések méretét nézzük, a kereskedelem méretét nézzük, ugye látjuk, hogy az egy 
nagyon komoly dolog.  

És még egy dolog, hogy mindaz, amit Németország csinál, az azért sem mindegy, mert 
jelentős hatást gyakorol arra, hogy a többi tagállam milyen magatartást fog tanúsítani. Tehát 
én tökéletesen megértem, ha a német nyilatkozatok és a német magatartás az általában véve 
visszafogottabb, mint más tagállamoké.  

A szankciók tekintetében nem tudok megjelölni külön az uniós állásponttól eltérő 
álláspontot, mert hiszen az Európai Tanács konklúzióit a magyar miniszterelnök is elfogadta, 
természetesen viták voltak, vannak és lesznek, de amikor megszületik egy európai tanácsi 
következtetés, akkor az már a 28-ak álláspontját tükrözi.  

Azt nyugodtan lehet mondani, hogy Magyarország a visszafogottabb országok közé 
tartozik, már csak a kitettsége okán is, tehát nem tartozunk azok közé az országok közé, 
amelyek a leghatározottabban, a legkeményebb lépéseket javasolják. Nekik is megvannak a 
saját szempontjaik, adott esetben ők a biztonságukat nagyobb veszélyben érzik, mint más 
tagállamok. És aztán vannak olyan tagállamok, amelyek távol esnek ettől az egész 
kérdéskörtől, és nyilvánvaló más az érzékenységük. Tehát ilyen típusú viták vannak és 
lesznek is, Magyarország mindig a józan, visszafogottabb csoportba fog tartozni, azzal 
természetesen, hogy a közösségi szolidaritást érvényesíti, és ezért is említettem külön még 
egyszer, hogy mi, bármi is történjék, arra feltétlenül igényt tartunk, hogy ez a szolidaritás 
egymás között is érvényesüljön, tehát ha mi nehéz helyzetbe kerülünk, mondjuk például a 
szankciók alkalmazása miatt, akkor megfelelően ez uniós szinten kapjon figyelmet, és 
orvosolják a mi nehézségeinket.  

Én az IMF-ről most külön nem tartanék előadást. Azt azért hozzátenném, hogy az 
IMF-ben többek között van ukrán pénz is, az a minimum, hogy azt a bizonyos egymilliárdos 
kvótát az ukránok most rögtön megkapják, meg is kapják. Bizonyos feltételek mellett meg 
lehet kapni a kvóta kétszeresét, az már kétmilliárd. Tehát ez egy bonyolult rendszer, nem 
hiszem, hogy itt egy ördöggel állunk szemben, itt arról van szó, hogy van egy nemzetközi 
intézmény, amit létrehoztak ’45-ben, hasonló nehézségek orvoslása céljából. Hogy ez most 
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hogy működött vagy hogy működik, erről nem érdemes vitatkozni, egy biztos: az IMF-nek 
kötelessége egy ilyen helyzetben a megfelelő pénzügyi forrásokat rendelkezésre bocsátani.  

Ingyen és minden feltétel nélkül még soha senkinek nem adtak pénzt, és nem is fognak 
pénzt adni. Ezt mindenki elmondja. Az már egy további kérdés, hogy az adott helyzetben ezt 
hogyan lehet érvényesíteni. Én azt hiszem, hogy Ukrajnának az az alapvető érdeke, hogy 
először is legyen a jelenleginél egy lényegesen transzparansebb, lényegesen kevésbé korrupt 
gazdasága, ez eminens ukrán érdek, és ha ebbe az irányba próbálják a külföldi támogatások - 
nemcsak az IMF, hanem bármelyik más - őt segíteni, akkor az egyáltalában nem szól az ukrán 
érdekek ellen.  

A NATO-t ne hozzuk a képbe. Tehát nincs arról szó, és nem is kell arról beszélni, 
hogy Ukrajna a NATO tagjává válna. Azt némi iróniával persze lehet mondani, hogy a 
NATO-tagság ma az ukrán közvéleményben feltehetően lényegesen nagyobb támogatottságot 
élvez, mint mondjuk két hónappal ezelőtt, de ez csak egy zárójelbe tett megjegyzés volt. Nem 
beszél senki Ukrajna NATO-tagságáról. Az európai uniós tagság is vita köztünk, 
hozzáteszem, ez egy visszatérő vita, örökzöld vita, ha úgy tetszik, vagyunk néhányan, akik 
mindig azt mondjuk, hogy igenis meg kell adni Ukrajnának az európai uniós tagság 
perspektíváját. Utoljára egy elég éles vita éppen Narvában zajlott le erről, ahol mi azt 
mondtuk, hogy kérem szépen, mi semmi mást nem mondunk, csak azt, ami az 
alapszerződésben benne van, ott van a 49. cikk, tessék elolvasni, ezt is le kell tagadnunk? 
Szóval ez egy szép vita. Mi azt mondjuk, hogy igenis meg kell adni a perspektívát nekik, 
aztán majd ők eldöntik, hogy élnek vele vagy sem. Ugyanakkor vannak tagállamok, amelyek 
nem túlzottan lelkesednek ezért. De ez az Európai Unió és nem a NATO, úgyhogy a kettőt 
szerintem különítsük el egymástól, mert ebben a helyzetben ez valóban egy veszélyes kérdés 
lehet.  

Az UMDP ügyében. Én magam is találkoztam Babják Zoltánnal, amikor ott voltam, 
meghallgattam a beszámolóját, meghallgattam a kéréseit, az elképzeléseit, tehát én azt 
hiszem, hogy a kapcsolatfelvétel megtörtént. Egyébként a nagykövet a közelmúltban 
találkozott éppen Gajdos Istvánnal. Egyébként Gajdos István tagja ennek a bizonyos 
nyelvtörvényt előkészítő bizottságnak. A magyar nagykövet tárgyalt elég hosszan ennek a 
bizottságnak az egyébként szvobodás elnökével is, ahol persze minden szép ígéret elhangzott. 
A munka most kezdődik, mi felajánlottunk egy magyar szakértőt, meg is találtuk már a 
szakértőt, akit oda tudunk küldeni, hogy segítse ezt a munkát, a bizottság elnöke elfogadta ezt 
a javaslatot. Tehát ott vagyunk, rajta vagyunk a dolgon, egyébként pedig valóban ebben a 
helyzetben a legfontosabb az, hogy a magyar közösség érdekei ne szenvedjenek sérelmet.  

Csóti György kérdésére én nem válaszolnék részletesen, nagyon szívesen 
megbeszélem ezt képviselő úrral. Mint egy intellektuális feladat, ez lényeges vagy érdekes, de 
erre vonatkozott az, amit az előbb mondtam, hogy ne kezdjük most ezt élénken tárgyalni. De 
a válasz nagyon egyszerű, hogy milyen Ukrajnát akarunk: azért ezt alapvetően bízzuk az 
ukránokra. Persze azt például megbeszéltük Kijevben is, hogy egyfajta decentralizáció biztos, 
hogy egy értelmes dolog lenne, hiszen olyan nagy mértékű a sokszínűség sok szempontból, 
nemcsak a nyelvi meg a vallási, hanem egyébként is, ez egy nagyon összetett ország. Tehát 
nyilván a decentralizáció ezen segít. 

A föderalizmus is egy szép gondolat, én biztos, hogy mindig támogatom, csak most 
ebben a jelenlegi helyzetben megint csak fölvethet problémákat. 

Kárpátalja autonómiájáról a kárpátaljai magyarság most nem beszél, mert nekik ez 
nem egy elementáris kérdés, nekik sokkal fontosabb volna egy igazi magyar világ, tehát a 
közösségi jogoknak akár territoriális szintű elismerése is. Ez fontos, tehát erről érdemes 
beszélni, csak talán nem most. Tehát nem érdemes veszélybe hozni az ottani magyarságot. De 
az, hogy ez a decentralizációs folyamat kiterjedjen a kárpátaljai magyarságra is, a 
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településeikre, a városaikra, és ennek milyen formáit lehet megoldani, ez végül is a magyar 
nemzetpolitikának egy régi gondolata, mi mindenütt a közösségi jogok megvalósítása mellett 
vagyunk, és nyilván Kárpátalján is emellett vagyunk, csak azt mondjuk emellett, hogy most 
ebben a helyzetben talán egy bizonyos óvatosság is indokolt.  

Előbb már utaltam elnök úr kérdésére, de még itt volt egy másik elem is, tudniillik, 
hogy a nemzetközi jogi helyzet mi. Az annexiót a nemzetközi jog semmi esetre se fogja 
elfogadni.  

A kiválásra vonatkozó népszavazásról már szóltam. Tehát nehéz úgy népszavazást 
tartani, hogy közben egy idegen fegyveres erő megszállja az országot. Ez soha nem lesz 
nemzetközi jogilag elfogadható. És ezt mindenkinek tudni kell. Még egyszer felhívom a 
figyelmet arra, hogy érdemes figyelmesen elolvasni mondjuk egy kínai nyilatkozatot vagy a 
vámunióhoz tartozó Kazahsztán nyilatkozatát, itt azért mindenki a területi integritásra helyezi 
a hangsúlyt, mindenkinek megvan a saját dilemmája adott esetben - ki a következő?  

Tehát ha lebontjuk a második világháború után kialakult biztonságpolitikai rendszert, 
ami végül is azért a területi integritás sérthetetlenségére épül, akkor ennek beláthatatlan 
következményei vannak. Ezért is hiszem azt, hogy olyan nagy a tét, hogy bármilyen erősek is 
az érzelmek, az indulatok és a presztízs, előbb-utóbb a józanésznek mégiscsak felül kell 
kerekednie. 

Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. 
 
DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Köszönöm 

szépen, miniszter úr, a tájékoztatást és a kérdésekre adott választ. Az ülésnek ez a szakasza 
lezárul, mivel a miniszter úr jelezte, hogy távoznia kell hivatalos elfoglaltsága miatt; át 
fogunk térni nyilván a többi meghívott vendégünk tájékoztatójára, és várhatóan - 
természetesen azért megkérdezzük a vendégeinket - zárt ülésen fogjuk folytatni a bizottsági 
ülést.  

A miniszter úrnak további jó munkát kívánunk! Ha az államtitkár úr marad velünk, 
annak örülünk. Ha nem jelzik nekem tisztelettel az államtitkár asszony és a szolgálat vezetői, 
hogy nyilvános ülést javasolnának, akkor úgy látom, hogy néhány perc technikai szünetet 
követően zárt ülésen folytatjuk. Azoknak a vendégeinknek, akik zárt ülésen nem jogosultak 
részt venni, köszönjük szépen, hogy jelen voltak, akárcsak a sajtó munkatársainak, és néhány 
perc múlva folytatjuk. Viszontlátásra! (Dr. Martonyi János távozik az ülésről.) 

 
(A nyílt ülés végének időpontja: 11 óra 11 perc 

A bizottság a továbbiakban zárt ülésen tárgyalt, melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

Balla Mihály 
a Külügyi bizottság elnöke 

 

Dr. Molnár Zsolt 
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke 
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