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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Elnöki bevezető, napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 

napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel, nagy tisztelettel köszöntök 
mindenkit a Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén. Köszöntöm körünkben Martonyi 
János külügyminiszter urat, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm Érszegi 
Márk kabinetfőnök-helyettes urat, illetve Szesztay Ádám főosztályvezető urat. 

A jegyzőkönyv számára szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: dr. Kovács Ferenc 
alelnök urat érkezéséig helyettesítem, Csóti György képviselő urat, aki szintén itt van a 
Házban, Kőszegi Zoltán képviselő úr helyettesíti, dr. Hoppál Péter képviselő urat Ékes Ilona 
képviselő asszony, Kalmár Ferenc képviselő urat pedig Gaal Gergely képviselő úr helyettesíti. 
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. (Csóti György megérkezik az ülésterembe.) 

Megkérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Mindenki elfogadta. 

Szeretettel köszöntöm természetesen képviselőtársaimat is, illetve mindenkit, aki 
figyelemmel kíséri mai munkánkat. 

Dr. Martonyi János külügyminiszter meghallgatása 
Rá is térünk az első napirendi pontunkra, amely a külügyminiszter meghallgatása. 

Külügyminiszter úrral előzetesen úgy beszéltük meg, hogy körülbelül negyedórás tájékoztatót 
ad, és utána természetesen örömmel válaszol az itt megfogalmazódó kérdésekre. Át is adom 
külügyminiszter úrnak a szót.  

Dr. Martonyi János tájékoztatása 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Most vagyok itt először, 

ha nem tévedek, ebben az Eszterházy Jánosról elnevezett teremben. Számomra külön öröm és 
megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és itt tartom az első beszámolómat. 

A külpolitika és a nemzetpolitika kapcsolatáról már elég sokat beszéltünk, 
vitatkoztunk itt az elmúlt több mint két évtizedben. Legutoljára mi a stratégiai 
dokumentumunkban úgy fogalmaztuk meg ezt a kapcsolatot, hogy voltaképpen a nemzetnek 
van külpolitikája, tehát a kettő szembeállítása vagy a rivalizálása eleve tévút. Ez persze, nem 
azt jelenti, hogy a nemzet egésze megjelenik a nemzetközi politika alanyaként, hiszen 
nemzetközi jogi alanyiságot csak Magyarország hordoz, de azt a gondolatot akarja kifejezni, 
hogy Magyarország, tehát az anyaország, amikor a külpolitikáját alakítja a nemzetközi 
színtéren, akár kétoldalú, akár többoldalú keretek között, akkor mindig az össznemzet 
érdekeit kell, hogy figyelembe vegye. Tehát ilyen értelemben véve mondjuk azt, hogy a 
külpolitika az egész nemzet külpolitikája, ezért én teljes mértékben egyetértettem azzal, hogy 
a Nemzeti összetartozás bizottsága megvitassa ezt a kérdést ilyen összetételben is.  

Ebből az következik, hogy a mindenkori magyar külpolitikának, ha úgy tetszik, 
diplomáciának egyik alapvető feladata a nemzetpolitikai érdekek, célok, célkitűzések 
érvényesítése, de szeretném azt hangsúlyozni, hogy ez egyáltalában nem korlátozódik csak a 
szomszédos országokra, tehát a nemzetpolitikai célok megjelenítése a magyar diplomácia 
egészére, a világ bármelyik pontján működő diplomáciai képviseletekre vonatkozik, és 
természetesen vonatkozik az úgynevezett többoldalú, multilaterális együttműködésekre is, a 
nemzetközi szervezetekre, legyen szó az Európa Tanácsról, az EBESZ-ről, vagy akár az 
ENSZ-ről. De ide tartozik természetesen - és erről külön elég sok szó esik - az integráció is, 
tehát az Európai Unió is, de az egy további kérdés, hogy az Európai Unión belül mennyire 
jelenik meg - legalábbis alapszerződési szinten - a nemzetpolitika, illetőleg annak 
legfontosabb kérdései, de ezen a téren is, mint tudjuk, alakulóban vannak a dolgok. 
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Tehát mindössze csak azt akartam aláhúzni, hogy a diplomácia egészének kiemelt 
feladata a nemzetpolitikai érdekek képviselete. Ez nemcsak azért van így, félreértés ne essék, 
mert a világ nagyon sok országában vannak jelentős magyar közösségek, és egyre inkább 
felismerjük az ebben rejlő erőt, energiát, hozamot, ha úgy tetszik, hanem azért is, mert ahol 
Magyarország megjelenik a világban, ott óhatatlanul szóba kerülnek az úgynevezett magyar 
ügyek, vagy a magyar kérdés. Tehát a magyar nemzetpolitikai megfontolásokat mindenkinek 
alaposan kell ismernie, hiszen ez bármikor, bárhol fölvetődhet, sőt föl is vetődik, mint tudjuk. 
Az egy további kérdés, hogy természetesen a legélesebben a nemzetpolitikai kérdések a 
térségpolitikával összefüggésben merülnek föl, tehát itt, ebben a térségben, ahol élünk, és ez 
veti föl a mindenkori szomszédpolitika és nemzetpolitika kapcsolatát.  

Ez is egy nagyon összetett és nagyon bonyolult kérdéshalmaz, melyről röviden annyit 
lehet mondani, hogy a szomszédainkkal fennálló viszonyunknak, illetőleg e viszony 
alakulásának egyik meghatározó tényezője, nem kétséges, az adott szomszédos országban élő 
magyar közösség helyzete, jogai érvényesülése és így tovább. Ugyanakkor a szomszédos 
országokban élő magyar közösségeknek is érdeke az, hogy a szomszédpolitika keretén belül 
Magyarország és a szomszédos országok viszonya lehetőleg az adott körülmények 
megengedte körben jó legyen, és súlyos konfliktusok, feszültségek ne merüljenek fel, mert 
ezek negatív következményei elsősorban és mindenekelőtt őket fogják érinteni. Tehát ez egy 
nagyon bonyolult és nagyon érzékeny kapcsolatrendszer, ez az, ahol az egyensúlyt - most már 
huszonvalahány éve - meg kell próbálnunk megtalálni.  

A helyzet nem könnyű, hiszen viták és feszültségek vannak, lesznek is, és a kérdés az, 
hogy ezeket hogyan tudjuk kezelni. Több ellentmondás van, és ilyen a regionális 
együttműködés a térségben - ezt sokszor elmondjuk -, tehát a közép-európai együttműködés, 
és ebben van szomszédpolitikánk is, melyben kétségtelen, hogy az elmúlt időszakban jelentős 
eredményeket értünk el, hiszen jelentős előrelépések történtek például a visegrádi 
együttműködés területén, de azt is tudjuk, hogy volt - remélem, hogy nemcsak volt, de lesz is 
- a magyar-román kapcsolatoknak egy rendkívül pozitív szakasza. Most a közép-európai 
együttműködés évét éljük - az elnöki tisztét mi töltjük be hat hónapig, átfedésben majd a 
visegrádi négyek elnökségével -, tehát közép-európai politikánk elég markánsan megjelenik, 
és talán nem nevezhető sikertelennek.  

Nemzetpolitikánk területén a közösségi jogok megjelenítése és elismertetése terén az 
elmúlt több mint két évtizedben csak nagyon mérsékelt előrelépés történt. Voltaképpen, amire 
itt hivatkozni lehet, az Szerbia, tudniillik Szerbia elfogadott egy olyan törvényt, amelyik 
elfogadta a közösségi jogokat, mintegy a kulturális autonómiát. Ennek nyomán, mint tudjuk, 
közvetlen választásokra került sor, s a magyarok esetében sikeresen megalakult a Magyar 
Nemzeti Tanács, és a Magyar Nemzeti Tanács kétségkívül a közösség képviselőjeként, tehát a 
kollektív jogok hordozójaként fokozatosan átvesz bizonyos kulturális, oktatási és általában a 
kulturális identitással összefüggő állami funkciókat, és ezzel tulajdonképpen el is értünk 
ahhoz a témához, ami a nézeteltérések fő forrása. (Dr. Kovács Ferenc megérkezik az 
ülésterembe.) 

Most már a szomszédpolitika összefüggésében maradva, ez pedig az, ami elméleti 
tételnek tűnik, de a gyakorlatban is azonnal megjelenik, hogy tudniillik mi azt állítjuk, és ez 
egy elvi politika, amelyből soha nem tudunk engedni, hogy igenis vannak közösségi jogok. 
Ezzel szemben a szomszédos országok többsége azt mondja, hogy a nemzeti kisebbségek 
védelme az egyénekre korlátozódik - ez mindig a fogalmazás szintjén is megjelenik, hogy 
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekről beszélünk-e, vagy nemzeti kisebbségekről 
beszélünk, mint olyanokról -, és ez mindig, minden szöveg megfogalmazásánál előjön. Az ő 
alaptételük ugyanis az, hogy igen, a kisebbségekhez tartozó személyeknek vannak jogaik, 
emberi jogaik, ezeket ők teljes mértékben biztosítják, de közösségként ezt nem tudják 
elismerni.  
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A mi álláspontunk teljesen világos, az alkotmánynak egyébként a D) cikke nagyon 
világosan ezt le is szögezi, és annyiban történt változás, hogy nemcsak felelősséget érzünk, 
hanem felelősséget is vállalunk a határon túli magyar közösségekért, kifejezetten kiállunk 
egyéni és közösségi jogaik érvényesítéséért, és támogatjuk a közösségi önkormányzatok 
létrehozását, amelyben benne vannak az autonómia legkülönbözőbb formái. A kulturális 
autonómiát már említettem, hiszen az autonómiának nagyon sok formája van, egészen a 
területi autonómiáig, de vannak köztes formák is, mert lehet egy erőteljesebb decentralizációt 
megvalósítani egy államban. A területi egységek kialakításánál figyelembe lehet - azt kell 
mondanom, figyelembe kell, vagy figyelembe kellene - venni a nemzeti kisebbségek lokális 
elhelyezkedését, és ha ezeknek a decentralizációra épülő helyi önkormányzatoknak szélesebb 
jogköröket adnak a legkülönbözőbb területeken, akkor ez is voltaképpen egy lépést 
jelenthetne a nemzetiségi önrendelkezés, ha úgy tetszik, a területi autonómia megvalósítása 
irányában.  

Ezek a vitás kérdések, ismétlem, mind összefüggnek azzal, hogy elismerjük-e a 
közösségi jogokat, vagy nem ismerjük el. Ezért mondjuk azt, hogy ameddig ebben az alapvető 
kérdésben nem jön létre megállapodás egyes szomszédos országok és Magyarország között, 
addig ezek a viták mindig, újra és újra felszínre fognak kerülni, és konkrét vitákban jelennek 
meg, legyen szó adott esetben egy orvosegyetemről, vagy legyen szó a nyelvhasználati 
törvényről, akár a szimbólumok használatáról; bár ennek nem feltétlenül kellene idetartoznia. 
Nagyon sok olyan kérdés van, ami tulajdonképpen ennek az ellentmondásnak a felszínre 
jutását jelzi, de hogy emögött mi van, nem tudom, hogy azt itt nekem érdemes-e most 
részletesen fejtegetni.  

Pár nappal ezelőtt a kolozsvári Krónikának adtam egy nyilatkozatot, az meg fog 
jelenni, abban megint előhozom azt a régi tételemet, hogy nekem van egy olyan érzésem - és 
ezt nem is feltétlenül külügyminiszterként mondom, de van egy olyan érzésem -, hogy itt még 
mindig egyensúlyhiány van. A magyar közvélemény túlnyomó része, a magyar politikai elit 
elfogadta a területvesztést, és nyugodtan, határozottan állíthatom azt, hogy Magyarországnak 
semmiféle területi igénye nincsen. Ezt nagyon sokszor elmondtuk, számtalan nemzetközi jogi 
dokumentum rögzíti, ennek ellenére újólag és újólag előjön az a gondolat, sokszor nem 
véletlenül, hogy a magyaroknak valamiféle területi vágyai, igényei vannak, vagy lehetnek.  

Pár héttel ezelőtt éppen a Vajdaságban vetették fel ezt a teljesen abszurd gondolatot, 
hogy a vajdasági autonómiaigények mögött valahol a magyarok szecessziós elképzelései 
állnak, ami nyilvánvalóan nevetséges egy 10-12, maximum 14 százalékos arányszám mellett, 
de ez mindig előjön. Most, amikor Bukaresttel volt ez a viszonylag véres vitánk, 
folyamatosan megjelent a román médiában, hogy itt tulajdonképpen erről van szó, és a területi 
autonómia iránti igény nem rejt mást, mint egy későbbi szecessziós vagy szeparációs 
törekvést. Ezt kihasználják, mert hiszen a közvéleményben is van egy apró aggodalom, vagy 
kevésbé apró aggodalom, egy szorongás. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, valószínűleg 
politikai célokra ezt jól fel lehet használni, ki lehet játszani adott esetben a magyar kártyát, 
ahogy ezt szoktuk mondani. Korábban volt, aki azt mondta, hogy emögött van egyfajta 
lelkifurdalás is, de ez most már közömbös.  

A lényeg az, hogy valahogy el kellene fogadnia mindenkinek az adott helyzetet, 
melynek az a lényege, hogy mi elfogadjuk a területek elvesztését egyszer s mindenkorra, 
nemzetközi jogilag, tízszeresen rögzítve, és a szomszédos államok pedig tudomásul veszik 
azt, hogy ezekkel a területekkel ők nemcsak területet kaptak, hanem nagy és jelentős 
közösségeket, nemzeti közösségeket, melyeknek megvan a nyelvük, megvannak a 
hagyományaik, megvan a történelmük, megvan az identitásuk, és ehhez még ragaszkodnak is, 
éspedig közösségként ragaszkodnak, és nemcsak egyénileg ragaszkodnak, nemcsak egyéni 
jogokat igényelnek, hanem közösségként ragaszkodnak az identitásukhoz, és - itt jön a 
következő nagyon fontos dolog - közösségként akarnak integrálódni.  
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Ez az igazi különbség az asszimiláció és az integráció között, mert az asszimiláció 
egyénenként történik, és ha egyénekre vetítem az úgynevezett integrációs igényt, akkor abból 
előbb-utóbb asszimiláció lesz; erre elég sok példa van. Ha viszont azt mondom, hogy itt van 
egy közösség, amely közösségként integrálódik, ennek meg kell teremteni a politikai, jogi és 
minden egyéb formáját, akkor ez nem asszimiláció, hanem integráció lesz, amely egyébként 
az adott nemzeti közösség érdekét egyértelműen szolgálja, és ezt is próbáljuk mindig 
elmondani, hogy az adott ország érdekét szolgálja, mert így lesz stabil, és így biztosítja azt, 
hogy az országa területén élő valamennyi közösség otthon érzi magát. És érezze magát otthon 
- ez a következő magyar stratégiai elképzelés -, mert továbbra is azon az állásponton vagyunk, 
hogy a határon túli magyarságnak a szülőföldjén kell a boldogulását megtalálnia, amit szintén 
leszögez egyébként az alaptörvényünk.  

Tehát mi nem támogatjuk azokat az elgondolásokat, amelyek időnként meg-
meglebegtetik azt a gondolatot, hogy végül is a magyarság akként is erősíthetné az 
anyaországot, hogy ide áttelepülnek. Nekünk nem ez a politikánk, ezt szeretném nagyon 
nyomatékosan hangsúlyozni, ami persze, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ha valaki át akar 
települni Magyarországra, akkor ezt nem teheti meg, de úgy tűnik, hogy ilyen tömeges igény 
jelenleg nincsen. Hozzáteszem zárójelben, hogy az a félelem, ami nagyon sokakban fölmerült, 
hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített megszerzésének biztosítása egy tömeges 
áttelepülési mozgáshoz vezethet, nem valósult meg. Nagyon sokan mondtuk ezt korábban, 
hogy szó sem lesz erről, sőt azt is mondtuk, hogy valószínűleg gyengül ez az igény, mert 
nagyobb biztonságban fogják magukat érezni azok a szerb, román stb. állampolgárok, akik 
magyar állampolgárságot is nyernek. Tehát azt hiszem, ez is egy fontos eleme marad a 
magyar nemzetpolitikának. 

Még a nemzetpolitika-külpolitika összefüggéséről egy mondatot mondanék, hogy a 
nemzetpolitika ugyanakkor egy sokkal szélesebb kategória, mint a külpolitika, és számtalan 
olyan eszköze van, amelyik nem külpolitikai természetű. Ez az oka annak - bár ezt már három 
évvel később nagyon indokolni nem kell -, hogy a kormányzati szerkezetben a nemzetpolitika 
elkerült a Külügyminisztériumtól, és jól tudjuk, hogy egy külön, önálló rendszerben működik, 
melynek tartalmilag a miniszterelnök-helyettes a felelőse. A nemzetpolitika nagyon sok más 
területen érvényesül, mert van oktatás, van kultúra, a legkülönbözőbb szintű kapcsolatok 
vannak, tehát a nemzetpolitika egy önálló politika, és az egy más dolog, hogy a külpolitika az 
egyik nagyon fontos eszköze e politika céljai megvalósításának.  

Még egy alaptételt mondanék, melyben úgy tűnik, hogy nagyjából egyetértés van, bár 
időnként ez is föl-fölmerül, ez pedig az, hogy a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdések 
belügyet jelentenek-e, vagy sem. Szerintem a válasz most már egyértelmű, senki nem 
mondhatja azt megalapozottan, hogy ez belügy; legutoljára a román kollégámmal egyeztem 
meg abban, hogy egyáltalán nincs szó arról, hogy ez belügy. Nemzetközi okmányok rögzítik 
azt, hogy ez nem belügy, emberi jogi szempontból, de egyébként is, de ott van rögtön a 
román-magyar alapszerződés, az is egyértelművé teszi, hogy a nemzeti kisebbségek helyzete, 
az ő gondjaik, jogaik nem jelentenek belügyet.  

Az állampolgárságról röviden egy-két szót, mert ez egy nagyon fontos vonulat, és itt a 
Külügyminisztérium szerepe lényeges. Anélkül, hogy a részletekbe mennék, tudni kell, hogy 
ez egy óriási nagy feladat. Vannak számok, melyek változnak, de most, ha nem tévedek, 
eddig 227 ezer kérelmet vettek át külképviseleteink, és 170 ezer valahány ember tett esküt a 
külképviseleteinken, és ennek nagy többsége, mint tudjuk, szomszédos ország. A legnagyobb 
munkát ezen a téren a Romániában és Szerbiában működő képviseletek, illetve konzulátusok 
látják el, mely egy hatalmas feladat.  

Azt is látni kell, hogy itt nemcsak az állampolgárság intézéséről van szó, hanem ezt 
követően, miután a magyar állampolgárok száma az egész világban megnövekszik, ehhez 
számtalan további konzuli feladat kapcsolódik, kezdve a névváltoztatással, de ezen túlmenően 
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is, mint születés-halálozás és így tovább, tehát a konzuli feladatok a többszörösére nőttek. 
Mindig találkozom ezzel a számmal, hogy 200 valahány ezer ügy helyett most 800 valahány 
ezer ügy van, ami önmagában véve lehet, hogy nem mond el mindent, de az kétségtelen, hogy 
egy új feladat, egy óriási feladat egyszer magának az egyszerűsített állampolgárságnak az 
intézése, és itt még hozzátenném, hogy van egy nagyon örvendetes új feladat, ami nem az 
állampolgárság megszerzésével kapcsolatos, hanem a már meglévő állampolgárság 
megállapításával kapcsolatos. Ez a világban lényeges dolog, tudniillik nagyon sok magyar 
származású magyar ember jött arra rá, hogy ő magyar, és voltaképpen a magyar 
állampolgársági törvény szerint mindig is magyar állampolgár volt, hacsak nem mondott le, 
vagy valami más dolog nem jött közbe - korábban volt megfosztás is -, és ezek az emberek 
most egyre szélesebb körben kérik a magyar állampolgárság megállapítását.  

Tehát az összmagyarság, a világ magyarsága ilyen szempontból is nő, és ismétlem, ez 
is egy nagyon nagy erőforrás, és egy nagyon fontos szempont, amit a jövőbeli magyar 
nemzetpolitikában figyelembe kell venni, ezért is mondjuk azt sokszor, hogy nem határon túli 
magyarokról beszélünk, ha határon kívüli magyarokról beszélünk, tehát a világ teljes 
magyarságáról. Persze, a legfontosabb elem itt van a Kárpát-medencében, de ugyanakkor látni 
kell, hogy az összmagyarság is egy különleges erő, melynek az összetartozása végül is e 
bizottság fő feladata.  

Most nem beszélek a konkrét erőfeszítésekről, amiket e téren tettünk, vagy fogunk 
tenni, legfeljebb annyit érdemes megemlíteni, hogy most az első képviseletbővítési szakasz 
lényegében egy nemzetpolitikai bővítése a képviseleteknek. Tervezünk egy esetleges második 
szakaszt is, időnként ezt is meglibbentjük, de a második szakasszal kapcsolatban azért vagyok 
mindig óvatos, mert annak elég jelentős költségvetési feltételei vannak. Tehát a második 
szakasz a gazdasági szakasz, és majd még kiderül, hogy ezt meg tudjuk-e tenni, de az első 
szakasz eldöntött kérdés, illetőleg a kormány most, a közeljövőben fog formálisan - 
reményeim szerint - erre rábólintani, és akkor öt nemzetpolitikai szempontú jelenlétet hozunk 
létre Eszéken, Melbourne-ben, Torontóban, és ha a román kormány ehhez hozzájárul, akkor 
Marosvásárhelyen és Nagyváradon. Ez is mutatja azt, hogy a nemzetpolitika egyre fontosabb 
lesz a külpolitikai munka keretein belül és a konzuli munka keretein belül is az említett 
okokból. Ilyen szempontból én üdvözlöm azt az elképzelését a bizottságnak, illetve a 
bizottság elnökének, hogy a jövőben hallgassa meg ez a bizottság is a nagyköveteket, és 
nemcsak a szomszédos országok esetében, hanem minden olyan képviseletvezető esetében, 
ahol jelentősebb magyarság, magyar közösség él.  

Van egy sor vitánk, ezeket én most nem tudom végigvenni, mert akkor messze-messze 
túllépném a 15-20 perces időtartamot - lehet, hogy már túl is léptem -, de a vitákról 
gondolom, úgyis fogunk a kérdések kapcsán beszélni. Kimerítő jelleggel talán nem is lehet 
őket felsorolni, mert lehet mondani mindig 5-6-7 időszerű témát, amikről beszélünk, 
tárgyalunk, vitatkozunk, ezeken én most nem is mennék végig külön-külön. Nyilván, az 
állampolgársági téma továbbra is vitás legalább egy szomszédunkkal, de lehet, hogy többel is, 
és a nyelvhasználat is mindig napirenden lesz, a nyelvhasználatra vonatkozó szabályozások, 
azok betartása, mert sokszor nemcsak a szabályozással van baj, hanem azzal, hogy az adott 
szabályozás, amivel önmagában nem lenne nagyon nagy gond, az sem valósul meg különböző 
helyi érdekek és az említett, sokszor mélyen fekvő aggodalmak és ellenérzések miatt, és ez 
rögtön összefügg az oktatással. És van a nagy kérdés, a területi szerkezet, ami, azt kell 
mondanom, sorsdöntő ügy, nem lehet a fontosságát eléggé aláhúzni, ez aztán összefügg az 
önrendelkezés legkülönbözőbb formáival, melyekre utaltam; ennél fontosabb témát jelenleg 
nehéz volna említeni.  

Annak idején, amikor kormányra kerültünk, akkor talán valamelyik bizottsági 
meghallgatásomon mondtam azt ki, kicsit teátrális jelszóként, hogy „Ne bántsd a magyart!” 
Nyilván, nem tőlem származott a kifejezés, de utána ennek voltak különböző visszhangjai, 
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mint láttam a nemzetközi sajtóban is, elsősorban bíráló jelleggel. Én azt hiszem, hogy ez 
továbbra is egy alaptétel, persze, érteni kell, hogy ez mit jelent. Ez tulajdonképpen egyrészt az 
egyéni sérelmek tilalmát jelenti, az azokkal szembeni föllépést, és jelenti a közösséggel 
szembeni lépések tilalmát is, tehát a közösségek jogait is jelenti, voltaképpen a közösségi 
jogok érvényesítésére vonatkozik, és vonatkozik a konkrét inzultusokra egyaránt. Ebben az 
értelemben véve kell ezt fölfogni, és azt hiszem, hogy ez továbbra is a magyar külpolitika 
alaptétele marad. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr.  
Örülök annak, hogy a beszédét, a beszámolóját azzal kezdte, hogy a külpolitika-

nemzetpolitika viszonyrendszerére világított rá, hiszen a nemzetpolitika parlamenti szintű 
kezelése eddig a Külügyi és határon túli magyarok bizottságán keresztül folyt, és 2011. január 
1-jétől a Külügyi bizottság mellett a Nemzeti összetartozás bizottsága az, amelyik elsősorban 
a Magyar Országgyűlésben ezeket a kérdéseket, illetve a területtel kapcsolatos kérdéseket 
kezeli. Mi, akik ebben a bizottságban dolgozunk, nagyon örülünk annak, hogy gyakorlatilag 
1990 után, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a XX. század évtizedei után először jött létre 
egy állandó bizottsága az Országgyűlésnek, amelyik ilyen szinten tudja kezelni a 
nemzetpolitikai kérdéseket. Nagyon jó volt az a megfogalmazása miniszter úrnak, hogy a 
nemzetnek van külpolitikája, Csóti György képviselőtársam biztosan megadja a másik 
definíciót is, amit mindig el szokott mondani, és amely talán a legpontosabb, illetve én ennél 
pontosabb definíciót nem is hallottam, de tény az, hogy gyakorlatilag a kormánynak, és így a 
külpolitikának minden egyes intézkedése egyben nemzetpolitikai intézkedés is. 

Miniszter úr nagyon sok kérdésre rávilágított, illetve előre megfogalmazott kérdésre is 
megadta a választ, mégis azt gondolom, hogy meg kell köszönnünk elsősorban a 
külképviseletek munkatársainak, illetve a különböző missziókban dolgozó munkatársaknak, 
mindenkinek, akik a kettős állampolgárság kérdéskörében, illetve az újrahonosítás területén 
az elmúlt években nagyon fontos, gyors és precíz munkát végzett, hiszen új munka elé 
állították ezeket a munkatársakat, akiknek eddig nem volt ilyen dömpingszerű munkájuk. A 
számokra is rávilágított miniszter úr, elmondta ezeket, de hozzátenném, hogy a végleges szám 
körülbelül kétszerese az elhangzott számnak, mert körülbelül 420 ezer emberről beszélhetünk, 
akik vagy a külképviseleteken, vagy más, egyéb államigazgatási színtereken kérvényezték a 
magyar állampolgárságot. (Dr. Hoppál Péter megérkezik az ülésterembe.) 

Azt gondolom, ha az elmúlt három évben mást nem tettünk volna, csak ezt az 
egyetlenegy törvényt hoztuk volna meg, már akkor is bekerülhettünk volna a 
történelemkönyvekbe, illetve ennek a ciklusnak az egyik legfontosabb eredményeként 
jegyezték volna fel, hogy Magyarország újra biztosította a kettős állampolgárság intézményét, 
annak lehetőségét azoknak, akik valaha már rendelkeztek kettős állampolgársággal, illetve 
azok leszármazottainak. Azt hiszem, mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy ez a 
kormány egyik legfontosabb lépése volt az elmúlt időszakban, de miniszter úr sok minden 
egyébre kitért, akár a szomszédos államokkal való viszonyunkra is.  

Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy önmaga, tehát a személye is biztosíték arra, 
hogy diplomatáinkat nem érheti azért támadás, legalábbis itthonról nem érheti támadás, hogy 
kiállnak a nemzetpolitikai kérdésekben, és határozott véleményt fogalmaznak meg adott 
esetben, amikor erre szükség van. Két ilyen esetre hívnám fel a figyelmet, egyrészt a bukaresti 
nagykövetünk nagyon fontos és határozott kiállására az elmúlt időszakban, illetve a belgrádi 
nagykövetünkre, aki egy cikkre válaszolt, viszont tudjuk azt, hogy ez nemcsak egy cikkre 
adott válasz volt, mert ebben a magyar külpolitika és a nemzetpolitika fontos kérdéseire is 
rávilágított. 
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Bizonyára sok képviselőnkben fogalmazódtak meg kérdések, bár egyelőre nem látok 
jelentkezőt. (Több képviselő jelentkezik.) Csóti György képviselő úr jelezte, hogy szólni 
kíván, utána Szávay képviselő úrnak, majd Szabó Vilmos képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönjük miniszter úrnak 

is a beszámolót, az értékelést.  
Akkor mindjárt azzal a bizonyos definícióval kezdem, amit elnök úr említett, és amely 

definíció gyökere Duray Miklóstól származik. Ez arra irányul, hogy a határon kívüli, határon 
túli, vagy elszakított nemzetrészek ügye belügy, a másik pedig az, hogy külügy, és a kettő 
között, a két véglet között van az igazság. Ezt a definíciót én nagyon szeretem, és egy régi, 
húszéves terminológiával, kifejezéssel élve, a határon túli magyarok ügye egy speciális 
belügy, amelynek külpolitikai vonatkozása van. Ez elmondja azt, hogy a magyar nemzet 
egységes, nemcsak kulturálisan és nyelvileg, hanem politikailag is, és ez az egység abban 
nyilvánul meg, hogy szülőföldjén akar boldogulni és megmaradni, ezért ez az egység egy 
speciális belügy, de természetesen külügy is, hiszen a szomszédos országokban él a magyar 
nemzet többmilliós tömege, az elszakított nemzetrészek, tehát ilyen értelemben külügyként 
kell tekintetni ezt a kérdést.  

Aztán itt jön mindjárt egy másik, egy új fogalom, mely arra irányul, amit miniszter úr 
is mondott, hogy Magyarországnak egyértelműen nincs területi követelése a szomszédos 
országokkal szemben. Ezt természetesen mindenki, aki józanul gondolkodik, érti és 
tudomásul veszi, és nem is lehet másképp gondolkodni, viszont éppen most március közepén, 
Mártélyon, a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács a zárónyilatkozatában 
megfogalmazott egy olyan jelszót, egy olyan elvet, amit talán a külügy is magáévá tehet, akár 
verbálisan is, hogy „Területért jogokat!”. Igen, nem akarjuk a területeket visszacsatolni, erre 
nincs is lehetőség, és ésszerűség sem szól mellette, legalábbis a szomszédos országok 
nagyobb részénél, viszont, ha már a terület ott van, és ott is marad, akkor a jogokért 
mindenképpen harcolni kell, és én úgy gondolom, hogy még keményebben és még 
határozottabban, mint az elmúlt 23 évben, harcolni kell az autonómiáért, a teljes körű és 
tényleges autonómiáért, mely valóban autonómia, nemcsak névlegesen, és teljes körű, 
személyelvű, kulturális és területi, ahogy miniszter úr is mondta, mert valóban sokrétű az 
autonómiafogalom, sok autonómiaformát takar.  

Azt hiszem, ahhoz, hogy a magyarság a szomszédos országokban a szülőföldjén 
boldoguljon, és megmaradjon, annak kizárólagos és egyedüli garanciája, biztosítéka a 
tényleges és teljes körű autonómia. Annak ellenére mondom ezt, hogy tudom, a magyar 
külpolitika mozgástere nem túl nagy, és a bennünket ért méltánytalan támadások az elmúlt 2,5 
évben elég nehézzé teszik a nemzeti érdekérvényesítést. Ennek ellenére azt mondom, hogy 
még határozottabban és, ha úgy tetszik, még keményebben kell a közösségi jogokért 
akármilyen megfogalmazásban fellépni mind a kétoldalú kapcsolatokban, mind pedig a 
nemzetközi színtéren.  

Végül egy apró kérdésem lenne miniszter úrhoz. Jól értettem, hogy Melbourne-ben 
nyílik konzulátus? Sydneyben már megnyílt? És ha nem, akkor miért nem? (Dr. Martonyi 
János: Melbourne-ben, igen, mert ott él a magyarságnak egy jelentős része, és van Magyar 
Ház is.) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Jó napot kívánok! Üdvözlöm én is külügyminiszter urat.  
Soha nem rejtettük véka alá a Jobbik részéről, hogy meglehetősen erős kritikával 

szemléltük külügyminiszter úr munkáját, és a külügyminiszter úr azon három miniszterjelölt 
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között volt, akiket a Jobbik a bizottsági meghallgatás során nem is támogatott. Mégis 
várakozóan jöttem el erre a bizottsági ülésre, és örültem volna, ha bármi konkrét ügyről 
tájékoztatást, előrelépést hallhatunk, de gyakorlatilag húsz percen keresztül csak a szokásos 
semmitmondást hallhattuk a miniszter úrtól. A Nemzeti összetartozás bizottsága ülésén, 
miniszter úr, sajnos azt tartotta fontosnak kihangsúlyozni, hogy markáns Közép-Európa-
politikánk van, ami megjelenik. Nagyon sajnálom, hogy egyetlenegy konkrét ügyről sem 
szólt, amely az elmúlt 2,5 évben a külhoni magyar közösségeket érintette, amely komoly 
problémát, feszültséget jelentett, és miniszter úr húsz percben egyetlenegy konkrét ügyről, 
semmilyen előrelépésről nem tudott beszámolni. Ezt fájónak tartom akkor is, ha ön utalt azért 
arra, hogy számos kérdésben van vita, amit napestig lehetne sorolni, de úgy gondolom, hogy 
egy ilyen bizottsági ülésen örömmel vettünk volna valami olyan jellegű tájékoztatást, ami a 
kormány munkájáról, a pozitív előrelépésekről szólt volna. Sok ilyen nem volt, mint ahogyan 
egyébként az elmúlt 2,5 évben mi ezt elég sokszor kritika tárgyává is tettük, főleg Szlovákia 
vonatkozásában. 

Egyensúlyhiányról beszélt a miniszter úr, és egyensúlyhiány van, csak mi az 
egyensúlyhiányt lényegesen másban látjuk, méghozzá a gesztusokban és a nemzeti érdekek 
képviseletében. A környező országok a velünk fenntartott kapcsolataikban meglehetősen 
markánsan meg tudják fogalmazni a saját érdekeiket, ha úgy érzik, hogy a közösségüket 
valamilyen probléma éri, és mi szomorúan láttuk, hogy az elmúlt 2,5 évben a magyar 
külpolitika számára, akár a környező országokkal fenntartott viszony kapcsán is sokkal 
fontosabb volt minden más kérdés, mint a nemzeti kisebbségek ügye. Bárhányszor én akár 
önt, akár valamelyik államtitkárát a parlamentben a nyelvtörvény, az állampolgársági ügy, a 
székely autonómia, a regionális átszervezés, a temerini magyarverések, a kárpátaljai 
probléma, bármi kapcsán kérdeztem, mindig Duna-stratégiáról, Ipoly-hidakról, gazdasági 
együttműködésről és egyebekről beszéltek, miközben önök folyamatosan túlkompenzálnak, és 
gesztusokat is tesznek.  

Remélem, hogy most már több fideszes képviselőtársam a mai bizottsági ülésen nem 
fogja még ötször elmondani, hogy Magyarországnak nincsenek területi követelései. 
Természetesen ez, nyilván, most egy tény, amit tudomásul veszünk, de sajnos azt láttuk, hogy 
azok a gesztusok, amelyeket Magyarország megtesz, azok túlkompenzáltak, felesleges 
gesztusok, miközben a környező országok részéről, a másik oldalon ezekre nincsenek 
gesztusok. Hadd kérdezzem meg ennek kapcsán, mert például szeretnék rákérdezni a Saguna-
szoborra, amivel egyébként meglehetősen kellemetlen helyzetbe hozták a magyarországi 
román egyházat is. A Saguna-szobor felállítását külügyminiszter úr engedélyezte, javasolta, 
beleegyezett egy tárgyaláson, amellyel szemben nem jutott eszükbe például jelezni azt, hogy a 
Mátyás-szoborról talán le kellene szedni azt a provokáló, magyarellenes táblát, ami egy 
magyar-román államközi egyezmény keretében felújított, és ezek után teljesen jogtalanul 
odahelyezett tábla volt; hozzátéve egyébként, hogy a Fidesz helyi képviselői is tiltakoztak 
annak idején a Saguna-szobor felállítása ellen.  

Csak két mondatot szeretnék idézni öntől, külügyminiszter úr, alátámasztva, amit 
mondok, s aztán szeretnék egy-két kérdésre is konkrétan rákérdezni. Értem azt, és nyilván, 
értjük mi is, hogy a kétoldalú kapcsolatok mindig kényesek, viszont akkor, amikor ön olyan 
nyilatkozatokat tesz, hogy a magyar-román kapcsolatok 150 éve, vagy nem tudom, hány 
évszázad óta nem voltak olyan jók, mint most, akkor ugyanazon a napon a román 
külügyminiszter közli, hogy szó sem lehet székely autonómiáról, Székelyföldet szét fogják 
darabolni, és akkor, amikor Felvidéken az a helyzet, hogy középkori módszerekkel üldözik és 
jogfosztják az ottani magyarokat, akkor ön az eddig tapasztalt bíztató együttműködés 
folytatásában reménykedik. Úgy gondolom, hogy ezek olyan túlkompenzált gesztusok, 
amelyek sokban nem teszik különbözővé az ön külügyminiszteri munkásságát Kovács 
Lászlóétól.  
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Románia kapcsán, illetve Erdély kapcsán hadd kérdezzek rá a restitúció ügyére, mert 
az erdélyi református egyházak, de más keresztény egyházak is éles kifogást emeltek a Ponta-
kormány új restitúciós törvénye alapján. Ezzel kapcsolatban mi a magyar Külügyminisztérium 
álláspontja? - ezt szeretném megkérdezni.  

Szeretném továbbá megkérdezni, hogy a csángók helyzetével kapcsolatban az elmúlt 
2-2,5 évben ez az ügy került-e szóba a kétoldalú kapcsolatok, találkozók során? Lát-e arra 
esélyt, miniszter úr, hogy bármilyen, a csángókat érintő ügyben előrelépést sikerül elérni? 

Egy mondatot még Románia kapcsán, de ezt általánosságban, csak mert ez jól 
jellemzi, hogy önök számára mi a fontos. Viszonylag sajátos dolog az, hogy a Jobbik a román 
Külügyminisztérium álláspontjával osztozzon, ez azt hiszem, önmagában is érdekes, de a 
román Külügyminisztérium is túlzónak tartotta azt a magyar reakciót, amikor Győri Enikő 
államtitkár asszony bekérette hivatalába a budapesti román nagykövetet pusztán azért, mert 
Viktor Ponta miniszterelnök arról beszélt egy román lapnak adott interjújában, hogy 
Magyarország miatt van szükség erősebb uniós számonkérési mechanizmusra. Emiatt az ügy 
miatt önök fontosnak tartották a román nagykövetet berendelni a Külügyminisztériumba. 
Ezzel kapcsolatban én feltettem önnek egy írásbeli kérdést, néhány napon belül kell majd, 
hogy miniszter úr válaszoljon rá. Egyébként lehetne napestig sorolni azokat az ügyeket - és 
azt hiszem, voltak olyan erős ügyek -, melyekkel kapcsolatban az elmúlt 2,5 évben lehetett 
volna ezzel az egyébként erős diplomáciai jelzéssel élni, hogy behívják a nagykövetet a 
minisztériumba. Kíváncsian várom az ön válaszát azokra az írásbeli kérdéseimre, melyekben 
tételesen rákérdeztem arra, hogy az elmúlt 2,5 évben a környező országok nagyköveteit 
milyen ügyben rendelték be a Külügyminisztériumba, és a környező országokba kiküldött 
magyar nagyköveteket milyen ügyben rendelték be oda.  

Felvidék kapcsán, aminek az ügyében a legtöbbet vitatkoztam személy szerint önnel 
és államtitkáraival is, és a múltkori parlamenti ülésen egyébként Csóti képviselőtársammal is, 
amikor azt tettem szóvá - és nagyon örülnék, ha miniszter úr meg tudna cáfolni -, hogy nem 
látjuk, nem tudunk róla, hogy a kétoldalú találkozókon, akár az Orbán-Fico találkozókon, akár 
az ön találkozóin Lajčák külügyminiszter úrral egyáltalán ezek a kérdések napirendre kerültek 
volna. Ilyen az állampolgársági jogfosztás ügye, a nyelvtörvény, a zászlótörvény, a DAC-
szurkolók ügye, Malina Hedvig ügye, és lehetne napestig sorolni. Sajtótudósítások nem 
szólnak arról, hogy ezek a kérdések napirenden lettek volna, hogy ezek az ügyek önöket 
érdemben foglalkoztatták volna, miközben szeretném ismét felhívni a figyelmet arra, hogy 
most már két éve vannak jogfosztva azok a felvidéki magyarok, akik bátran vállalták, hogy 
magyar állampolgárok, éltek a kétségkívül történelmi lehetőséggel - ahogy elnök úr is 
fogalmazott -, viszont ők nem látják azt, hogy az ügyükben, érdemben bármi is történt volna. 

Ha jól értettem, és örömmel hallottam, Eszéken egy konzulátus nyitásáról van szó? 
(Érszegi Márk bólint.) Ezt azért szeretném örömmel üdvözölni, mert erről másfél évvel 
ezelőtt, sőt közel két éve tettem fel a parlamentben egy kérdést, és akkor Németh államtitkár 
úr arról beszélt, hogy ez a kérdés sürgősen meg lesz oldva. Ez még tavalyelőtt volt, azóta 
írásban is megkérdeztem ezt, de félévente macerálom a Külügyminisztériumot ezzel az 
üggyel. Ezt örömmel hallom, hogy ez a konzulátus valóban meg fog nyílni, de örülnék, ha 
valami közelebbi, konkrét időpontot a külügyminiszter úr tudna erre mondani, hogy akkor 
mégis mikorra várható, mert ez az ottani magyarokat is nagyon foglalkoztatja, és nagyon 
várják, nagyon szeretnének erről a kérdésről minél gyorsabban tájékoztatást kapni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Szabó Vilmos képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr.  
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Külügyminiszter Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Elöljáróban szeretném 
kifejezni az egyetértésemet azokkal az alapelvekkel kapcsolatban, amelyekkel miniszter úr 
kezdte, hogy a nemzetnek van külpolitikája, össznemzeti érdekeket kell képviselni, és 
örömmel hallottam a szülőföldön való megmaradás alapelvének hangsúlyozását is. Viszont 
szeretném miniszter úr figyelmébe ajánlani, hogy ezt a konkrétan felelős, a kormány felelős 
politikusaitól ma ritkábban lehet hallani, és azt is, hogy nem cél az áttelepülések ösztönzése, 
felgyorsítása, mert erre nézve hallottunk más hangokat is. Örömmel hallgattam természetesen 
azt is, hogy nem korlátozódik a szomszédságpolitikára a nemzetpolitika, és azt is, hogy 
nincsenek Magyarországnak területi követelései. Azt gondolom, ha ezen az elvi szinten 
nézzük, akkor tulajdonképpen a kép jónak is látszik, a Magyar Szocialista Párt is ilyen 
irányokban fogalmazta meg a nemzetpolitikai alapelveket, célkitűzéseket, és egy új nemzeti 
egyetértés, összefogás megteremtésére szeretnénk ösztönözni, hogy partnerséget találunk, és 
különösen a választások előtt jó lenne, ha ebben a kérdésben születne valamiféle egyetértés, 
hogy hogyan is kezeljük ezeket a kérdéseket a közelgő választási előkészületek során.  

Persze, itt ezzel véget is ér az egyetértés, mert ha áttérünk a gyakorlatra, és azt a 
kérdést tesszük fel, hogy jól szolgálta-e a magyar külpolitika az elmúlt 3 évben ezt a bizonyos 
összmagyar érdeket, akkor erre sajnos a válaszom az, hogy nem. Persze, nem először hallja 
ezt a miniszter úr, hiszen több meghallgatáson, a külügyi bizottságban és más helyen is erről 
már cseréltünk eszmét, és vitatkoztunk is. Nyilvánvalóan most teljes mértékben figyelembe 
veszem, hogy miniszter úr felelőssége ezekben a kérdésekben, ahogy ön is jelezte, döntően 
csak szélesebb értelemben véve van, hiszen a konkrét kormányzati felelősség Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes kezében van a Miniszterelnökségen belül, bár jelzem miniszter 
úrnak, hogy ő sem szokta sokkal többször megtisztelni a bizottságunkat, tehát nincsen nagy 
hiánya e tekintetben a miniszter úrnak.  

Ebben az értelemben azt gondolom, hogy az első pont, amit szeretnék kifogásolni 
szélesebb értelemben, hogy az európai térfélen a magyar külpolitika nem szolgálta az 
összmagyar érdekeket, nem szolgálta akkor, amikor szabadságharcot hirdetett, amikor 
Brüsszelt Moszkvához, a régi Habsburg Bécshez hasonlította, amikor kokik osztogatásáról 
beszélt. De akkor sem szolgálta, amikor kettős kommunikációt folytatnak a kormány 
képviselői, miniszterelnök úrral az élen, és másképpen beszélnek Brüsszelben, másképpen 
beszélnek itthon.  

Azt gondolom, hogy a regionális politikában sem használta ki a lehetőségeket 
egészében sem. Én azt gondolom, illetve mi azt gondoljuk, hogy több alkalom és lehetőség is 
lett volna, Magyarország a motorja, kezdeményezője lehetett volna a regionális 
együttműködéseknek, jobban ki tudott volna használni ügyeket. Ezek között említem például 
a Duna-stratégiát, amely több lehetőséget is biztosított volna, de azt gondolom, hogy a 
kétoldalú együttműködéseket nézve sem használta ki a lehetőségeket. Miniszter úr említette a 
kétoldalú, a szomszédos országokkal való viszonyt. Végül is, ha a szlovák-magyar viszonyt 
nézzük, akkor a kiváló kapcsolatokat szokták említeni; talán miniszter úr nem használta most 
ezt az értékelést, de szokták ezt használni. Azt gondolom, részben ez igaz, kiváló kétoldalú 
együttműködés tapasztalható gazdasági téren, esetleg más területeken is, de ami a kisebbségi 
ügyeket illeti, majdnem azt lehet mondani, hogy egy befagyasztott állapot van. Ezek a 
bizonyos kérdések, amelyekről részben miniszter úr is szólt, nem igazán kerültek szóba.  

A Radičová-kormány idején arról szólt a történet, hogy meg kell várni, időt kell adni, 
aztán amikor a Radičová-kormány megbukott, jött a Fico-kormány, és most megint az volt, 
hogy meg kell várni, időt kell adni, nem kell ezeket a kérdéseket olyan értelemben fölvetni. 
Ezért valóban, nem tudjuk pontosan, mit is tett a magyar kormány a felvidéki magyar 
jogfosztottak érdekében, nem tudjuk, hogy milyen tárgyalásokat folytattak. Nyilvánvalóan 
nem mindegyikről kellene tudnunk, mert a kormányzati tárgyalások egy jó része, ha nem is 
kerül a közvélemény elé, de a több mint három év alatt ennél többet kellett volna hallanunk, 
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hogy mit tett a szlovák állampolgársági és nyelvtörvény megvalósítása érdekében, mik 
ezeknek az eredményei, hogy végül is mikor kaphatják vissza a szlovák állampolgárságukat 
azok, akiktől ezt elvették, akiket megfosztottak attól, és akik nem szeretnék, hogy csak a 
legnagyobb titokban legyenek büszkék arra, hogy magyar állampolgárokká váltak.  

Ami a magyar-magyar viszonyt illeti, ebben is figyelembe véve, hogy a közvetlen 
felelősség nem a miniszter urat és tárcáját illeti, de persze, szorosan összekapcsolódik a 
gyakorlati politikában, az első dolog, amit megemlítenék, azoknak a magyar szervezeteknek 
és azoknak a magyar honfitársainknak a kezelése, akik nem a kormányzó párt, nem a Fidesz 
szimpatizánsai közé tartoznak. Ha a Felvidéket nézzük, teljességgel ignorálja a magyar 
kormány a Híd-Most Magyar Pártot, mondván, hogy ez vegyes, etnikai párt. Nem vehetnek 
részt a magyar-magyar infrastruktúra különböző rendezvényein, a Magyar Állandó 
Értekezlettől kezdve másokig. Miközben lehet azon vitatkozni, hogy ez jó-e, sőt, 
nyilvánvalóan én magam is azt gondolom, hogy ez nem jó tendencia, de azt mondani, hogy 
azok a magyar emberek, szlovákiai magyar állampolgárok, akik erre a pártra szavaztak, őket 
kizárjuk ebből az együttműködésből, őket rossz magyarnak tekintjük, és azt mondani, hogy ez 
a párt nem képvisel magyar érdekeket, miközben ők vannak csak a parlamentben.  

Azért hozom ezt elő, miniszter úr, mert a magyar külképviseletek a skálán nézve 
különböző fokon, részben nagyon, részben közepesen, részben kisebb módon, de 
diszkriminálják ezeknek a magyar szervezeteknek a képviselőit, meg a hozzájuk tartozókat is. 
Ez igaz Felvidékre, igaz Kárpátaljára is, részben igaz Erdélyre is, akár más területekre is. 
Nem gondolom, hogy ez jó, mert nem szerencsés, ha a magyar külképviseletek ilyen 
pártérdekek alapján ítélik meg az ottani magyarok kezelését, aszerint, hogy szóba állnak-e 
velük, vagy nem állnak velük szóba, vagy az oda látogató magyar kormányzati politikusok 
nem tartják fontosnak, vagy csak nagyon alacsony szinten tartják fontosnak, hogy 
találkozzanak ezekkel a politikusokkal, vagy egyáltalán ezekkel a közösségekkel, akik őket 
támogatják. Ezeket én rossz iránynak tartom, miniszter úr, nem tartom jónak, és nem tartom 
helyesnek. 

Erdély vonatkozásában, engedje meg, hogy elmondjak még néhány gondolatot! Ön 
2012-ben, még a romániai helyhatósági választások előtt azt nyilatkozta, hogy Magyarország 
nem kíván beavatkozni az erdélyi magyar pártok választási versengésébe. Sajnálom, hogy azt 
kell, mondjam, hogy minden történt, csak nem ez. Ezt is azért hozom ide, mert nemcsak azok 
a politikusok, akik nem az ön minisztériumában vannak, hanem, akik ott vannak, de az ön 
államtitkára, Németh Zsolt államtitkár úr különösen is kampányolt egészen konkrétan. Ezt 
megint csak azért hozom ide, mert csak egyetlen magyar párt mellett nem kampányolt 
egyetlen kormányzati politikus sem, az RMDSZ mellett. Kampányoltak Szász Jenő pártja 
mellett, kampányoltak az Erdélyi Magyar Néppárt mellett, de senki nem kampányolt az 
RMDSZ mellett, sőt, közben úgy tűnt már, hogy a kormányzati politikusok versengenek 
egymással, hiszen a magyar pártok egymással is kampányoltak, nemcsak az RMDSZ-szel. 
Azt hiszem, hogy ez nem jó.  

Vagy hadd hozzam ide a székely zászló ügyének egy bizonyos külpolitikai 
vonatkozását! Az a része, hogy ez helytelen, rendben van, de hogy a Külügyminisztérium 
felelős államtitkára, mielőtt kiáll egy nyilvános rendezvényre, és súlyosan elítélő 
nyilatkozatot tesz, azt megelőzően nem emeli fel a telefont, és nem hívja fel bukaresti 
kollégáját, pedig, aki ma a miniszter, őt Németh Zsolt államtitkár úr nagyon-nagyon régóta 
ismeri.  Titus Corlăţean úr régi politikusa a román kormánynak, aki magyar-román ügyekben 
szerepet vállal, de Aurescu államtitkár úr is nagyon régi politikusa, és Németh Zsolt 
államtitkár úrnak nagyon jó személyes partnere hosszú idő óta. De nem is ez a lényeg, mert ha 
nem ez lenne, akkor is talán először szólni kellene, mert mégis, a kormányzatnak talán ez 
lenne a dolga, és ne vegye most sértésnek, hogy ezt mondom, de ez az én elvárásom is, 
mielőtt nyilvánosan nyilatkozunk. Amikor miniszter úr aztán szólt, és aztán végül is beszélt a 
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kollégájával, Corlăţean miniszter úrral, onnantól kezdve kellett helyrehozni a dolgot. Nem 
volt könnyű, nyilvánvalóan ez nem könnyű, súlyos következményei lesznek, és ilyen 
mélyponton a magyar-román kapcsolatok régóta nem voltak. 

De hadd hozzak ide egy másik dolgot! A magyar-román viszonyban a közös 
kormányülések az előző kormány idején váltak intézménnyé, ezt valamilyen ok miatt az 
Orbán-kormány jegeli. Több kezdeményezés volt már erre román részről, sőt az RMDSZ is 
többször kezdeményezte, de önök ezt nem tartják jónak. Értem én, Orbán miniszterelnök úr, 
ami az előző kormány idején született, mindentől ódzkodik és irtózik, mint ördög a 
tömjénfüsttől, de szeretném elmondani, hogy ez nem egy saját kezdeményezés volt. Ezt a 
német-francia megbékélési folyamatból, mint jó gyakorlatot - egyébként ott máig praxisban 
lévő gyakorlat, máig tartják ezeket a német-francia közös kormányüléseket - onnan vettük át, 
és egyébként jól működött. Nem tudom, lehet, hogy át kellene nevezni valaminek, de ezt 
megint egy kihagyott lehetőségnek tartom, amikor még nem ez a baloldali kormány volt 
Romániában, hanem olyanok, amelyekkel a magyarországi kormányzó pártok esetleg 
partnerpárti viszonyban is vannak.  

De azt is szeretném elmondani, hogy mi nem tartjuk helyesnek, én nem tartom 
helyesnek azt, ahogyan számos esetben a magyar nagykövet viselkedett, na, nem a székely 
zászlók ügyében, hanem a választási kampányok idején. Egy magyar nagykövet, azt 
gondolom, hogy ne avatkozzon be egyik magyar párt oldalán se, vagy mindegyik oldalán. De, 
hogy csak az egyiknél! Azt gondolom, hogy egy magyar nagykövet ne nyilatkozzon arról, 
még magánemberként sem, hogy például ő kire szavazna Marosvásárhelyen, melyik 
polgármesterjelöltre, ha ő nem nagykövet lenne, és mondjuk, szavazati joga lenne. Nem 
gondolom, miniszter úr, hogy ezek jó dolgok. 

Kárpátaljáról, engedje meg, hogy szintén szóljak. Hasonlóan itt is megvan a 
megkülönböztetés, nem vesz figyelembe a magyar kormányzat egy megválasztott magyar 
képviselőt, aki a magyarsághoz tartozik, mert a Régiók Pártja listáján került be. Teljesen 
ignorálja, vagy legalábbis nagyon minimális kapcsolatot tartanak, és azt is tudom, ha nem 
Gajdos Istvánnak hívnák, akkor ez nem számítana, mint ahogy pontosan tudják ebben a 
teremben többen, hogy folytak tárgyalások a legmagasabb szinten is, és ha nem rá esett volna 
a választás, akkor ez semmilyen problémát nem okozna. Most ez probléma, kizáró probléma.  

Ha már ezt a kérdést idehoztam, nem tudom megkerülni - erről is miniszter úrral már 
többször váltottunk szót -, hogy nem igazán tiszta több mint három év után sem, hogy milyen 
vizsgálat alapján is vonták meg az UMDSZ-től vízumkiadási és egyéb ügyekben a jogokat. 
Erről a vizsgálatról a többszöri levélbeli és szóbeli értekezések alapján tulajdonképpen csak 
annyi derült ki, hogy ilyen vizsgálat nem volt, de ha lett volna, akkor miniszter úr most lehet, 
hogy elmondja. Végül a levelezések után itt a bizottságban - bár azon a bizottsági ülésen 
külföldi utam miatt nem tudtam részt venni, de elolvastam a jegyzőkönyvet -, zárt ülés 
keretében Németh Zsolt államtitkár úr tájékoztatást adott. Mivel államtitok jellegű a dolog, 
ezért a fogalmazást is eszerint teszem, hiszen most nyilvános ülésen vagyunk, államtitkár úr 
beidézett két olyan dokumentumot, melyből az egyik több mint 10 éve született, a másik 
2010-ben, és amely egyébként nem a Külügyminisztériumban készült. Az egyiket ismerem, a 
másikat csak elmondásból, és egyébként az is, amelyik 10 évvel ezelőtt született, az önök 
előző kormányzásának a végén készült, de teljesen mindegy, ennek alapján, én azt gondolom, 
felelőtlenség kijelenteni, hogy ilyen eredmény, ilyen döntés van.  

Annyit sem tett meg a Külügyminisztérium, hogy megvizsgálta volna az esetet. Nem 
hiszem, hogy a két dokumentum önmagában, ami nem is a Külügyminisztériumban készült, 
elegendő ahhoz, hogy ilyen döntést hozzanak, márpedig úgy tűnik, hogy ez van. És ahhoz 
sem elegendő, hogy Németh Zsolt államtitkár úr a Magyar Állandó Értekezlet nyilvános 
ülésén azt válaszolja Gajdos Istvánnak, hogy azért, mert ő nemzetbiztonsági kockázat. Ha ezt 
nyilvános ülésen meg lehetett mondani, akkor esetleg lehetett volna előtte beszélni vele, 
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merthogy se vele, se a szervezetével, azzal a párttal, amelyet elnökölt, nem beszéltek azóta 
sem, viszont ez a gyakorlat azóta is megvan. Azt gondolom, hogy ez is nagyon rossz, nagyon 
rossz. 

Az autonómiadologról annyit, hogy én sürgetném, hogy ebben is legyen nemzeti 
egyeztetés és egyetértés, merthogy először is nincs ilyen, nem tudom, hogy lett volna ez alatt 
a több mint három év alatt, de arról tudunk, hogy a kétoldalú tárgyalásokon nem feltétlenül 
teszik ezt szóvá. Azt nem tudom, hogy így van-e, de amikor miniszter úr 2012 márciusában, 
Bukarestben járt, mindenesetre a külügyminiszter kollégája úgy nyilatkozott Bukarestben, 
hogy a magyar partner a hivatalos tárgyalásokon fel sem vetette ezt a kérdést. Lehet, hogy ez 
nem így volt, de akkor miniszter úrtól kérdezem, hogy ez így volt-e.  

Engedje meg, hogy rákérdezzek a Friends of Hungary dolgára, és azért kérdezem önt, 
mert a kormányhatározatban ön meg van jelölve, mint társfelelős. Ez is az a kérdés, ami 
minden bizonnyal a nemzetpolitika keretébe tartozik, bár a kormányzat nem tisztelte meg ezt 
a bizottságot se előtte, se utána, se azóta, és elnök úrral konzultálva, várjuk, hogy ebben a 
bizottság előtt történjen majd valamiféle tájékoztatás. Csak azt tudom, hogy megjelent a 
Magyar Közlönyben, és miniszter úr meg van jelölve egyik felelősként, és azt láttuk még, 
hogy jelentős összeg van, milliárdos összeg van a költségvetésben megjelölve. Szeretnék 
érdeklődni, mit tud erről miniszter úr, mi az, ami ebben van? 

Még egy dolgot szeretnék felvetni, ez is a kormányon belüli együttműködésre 
vonatkozik, de azt gondolom, hogy lényeges, és ez is megérne egy egyeztetést, ez a kulturális 
intézetek dolga. Tudom magam is a saját gyakorlatomból, hogy itt a társtárcákkal kell 
együttműködni, de azt gondolom, hogy szükséges az együttműködés. Azt láttuk, vagy tudjuk, 
hogy Belgrádban egy Magyar Ház jött létre, erre 900 millió forintot különített el a 
költségvetés, melynek nagy részét ingatlanvásárlásra fordították, miközben vannak kulturális 
szakdiplomaták, 19 külföldi szakdiplomata van, és azt is látjuk, hogy a Balassi Intézet 
keretében működő intézetek pedig leépítésre kerülnek, csak azt nem látjuk, hogy mi történik. 
Nem tudom, a Külügyminisztérium szemszögéből ez hogy látszik, legalábbis a tartalmi 
működést nem pontosan látjuk. Ön mit tud erről mondani? Azt látjuk, hogy a pénzt 
elköltötték, kitűnő ügyvédi irodák dolgoztak ezen, amelyek közel állnak a Fideszhez, sőt 
olyan is, amelynek vezetője komoly kormányzati pozíciót töltött be. Mindent látunk és értünk, 
csak azt nem értjük pontosan, hogy mit is csinálnak, mi ebből az egészből a haszon. 

Összességében, miután már olyan sok idő a választásokig ebben az értelemben 
nyilvánvalóan nincs, de ahhoz szerintem elegendő idő van, hogy azoknak az alapelveknek az 
alapján, amelyeket a miniszter úr az elején elmondott, valamiféle érdemi párbeszéd legyen 
mindezekről a kérdésekről. Tudom, hogy ez nem egészen a miniszter úron múlik, de jó lenne, 
ha a miniszter úr ezt fölvetné, ha még az utolsó pillanatban meg tudnánk állni, hogy úgymond 
ne kerüljön fölszántásra ez a határon túli magyar világ ennél jobban, mint ahogy ma van, hogy 
ne kerüljön nagyobb megosztásra, mint ahogy most van, és a választási kampány pedig ne 
okozzon még nagyobb szörnyűségeket, mint amilyenek már eddig is voltak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Mint ülésvezető elnöknek két megjegyzésem van két ellenzéki képviselőtársunk 

hozzászólására. Az egyik, hogy tényleg igaz lehet az, hogy a Fidesz közép-, illetve 
centrumpárt, hiszen, ha a két megszólalást hallottuk, pont valahol középen férünk el. 

A másik pedig az, hogy mint tudjuk, MSZP-s képviselőtársaink a Külügyi bizottságba 
nem járnak el, annak munkájában nem vesznek részt, kérdéseket sem fogalmaznak meg, 
illetve nem fejtik ki a véleményüket. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy itt egy 
középhosszú megszólalást hallottunk, hiszen az MSZP teljes körű külpolitikai érvrendszerét 
felsorakoztatta a képviselő úr, már-már hosszabb is volt, mint miniszter úr. Ezek után a többi 
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képviselőtársamat nem kérhetem meg arra, hogy lehetőleg egy kicsit rövidebben fogalmazzák 
meg a hozzászólásaikat, kérdéseiket.  

Elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Képviselőtársaim! Tisztelt Miniszter Úr! Engedje meg, hogy megköszönjem a 

beszámolóját, és hadd induljak ki abból, hogy akkor, amikor 2004-ben mi magunk is az 
Európai Unióhoz csatlakoztunk több más országgal együtt, akkor magam is azt gondoltam, 
hogy az a strukturális átalakulás, ami a Kárpát-medencében történik, azzal, hogy a magyarság 
nagy része egyben európai uniós polgár lesz, ez valamelyest könnyíteni, vagy változtatni fog 
azon a helyzeten, amit mi egyébként a nemzetpolitikáról gondolunk, és nyilvánvalóan a 
kárpátaljai és a vajdasági magyarságot kivéve valamennyien, akik egyben európai polgárok is 
vagyunk, másként fogunk tudni közös hangot találni.  

Tisztelt Miniszter Úr! Kicsit kapcsolódva Csóti György képviselőtársamhoz, aki 
idézte, hogy gyakorlatilag speciális belügy a nemzetpolitika, amelynek külpolitikai 
vonatkozásai vannak, némi parafrazeálással hadd mondjam, hogy én úgy is tekintem, mint 
speciális külügyet, melynek belpolitikai vonzatai vannak, és ezt azért a megszólalásokból is 
érzékelhetjük. A teljesség igénye nélkül, nem visszatérve azokra a kérdésekre, amelyekről 
képviselőtársaim szóltak, én két dologról szeretnék összességében beszélni. Egyrészt a 
szórványban és a diaszpórában élő magyarság kérdéséről, melyben én örömtelinek tartom azt, 
amit ön említett, hogy több helyütt konzulátus nyílik. Halljuk, hogy erre vonatkozóan vannak 
törekvések, ezt örvendetesnek tartom, ugyanakkor azt is tekintve, hogy miniszter úr utalt arra, 
hogy egyébként a Külügyminisztériumnak milyen feladatai vannak a nemzetpolitika területén, 
én végigböngésztem az önök szervezeti és működési szabályzatát, és javaslom, hogy a 
függelékben, ahol a főosztályoknak, illetve a különböző területeknek a feladatai vannak, ott 
összességében két helyütt szólnak arról az SZMSZ-ben, ami egyébként a határon túl élő 
magyarság érdekeit jeleníti meg, összességében a közép-kelet-európai, illetőleg a Balkán 
térségéről. Javaslom, hogy például az óceániai és az amerikai területen is tegyük feladattá, 
hogy a szórványban élő magyarsággal történő kapcsolattartás feladat legyen, mert úgy 
hiszem, hogy így lehet teljes az a kép, amit ön is említett, hogy a nemzetnek van külpolitikája, 
és az össznemzeti érdeket kell ebben figyelembe venni. Szerintem ez plasztikussá is teheti azt, 
ami ezen a területen történhet, hiszen nekünk - és ez sokszor megfogalmazódik - nemcsak az 
a feladatunk, hogy ezt az érdeket képviseljük, hanem úgy gondolom, hogy a szórványban élő 
magyarság érdeke is az, hogy ők ellássák azt a fajta missziót, ami a rólunk kialakított képet 
segíti a világban helyesen és objektíven bemutatni. 

Miniszter úr, a másik kérdés az autonómia kérdése. Azt örvendetesnek tartottam, hogy 
a miniszter úr a sajtó nyilvánossága előtt itt a bizottságban az önrendelkezésről, a közösségi 
jogok megjelenítéséről szólt, de annyi kritikát illő tisztelettel hadd fogalmazzak meg, hogy jó 
lenne, ha ebben valóban meglenne az a közös tudás, az a közös akarat és az a közös 
lépéssorozat is, ami adott esetben találkozik azzal a szinergiával, amit a kormányzat, a 
parlament a parlamenti diplomácia területén tehet, és sorolhatnám tovább, vagy akár a helyi 
politikai vagy közösségi szervezetek tehetnek. Ebben viszont szükség lenne annak 
kialakítására is, hogy milyen irányba menjünk, ahol nyilvánvaló az első és legfontosabb 
érdek, hogy ne tegyük kiszolgáltatottá vagy kitetté azokat a magyar közösségeket, melyeknek 
valóban az a legfontosabb, hogy a szülőföldön maradásuk történjen, ugyanakkor 
megkaphassák azokat a lehetőségeket, jogokat, amik egyébként Európában elismerten 
léteznek már több helyütt. Tehát ez nem egy speciális magyar kérés, hanem úgy gondolom, 
hogy ez a nemzet érdeke is, ezért nagyon örülnék, ha a Nemzeti összetartozás bizottságán 
belül működő Autonómia albizottsággal is kialakulna egy kapcsolat, hogy hogyan tudunk 
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ebben közösen szólni, azokat a szinergiákat kialakítani, ahol ezeket a lépéseket, nyilván az 
európai normáknak megfelelően, de mi magunk is képviselhetjük.  

Egy megjegyzést még, miniszter úr, hadd tegyek! 2014-ben választások éve lesz, ahol 
a határon kívül élő magyarság választójoggal rendelkezik. Úgy hiszem, hogy abban is 
szükséges lenne egy párbeszédet folytatni, hogyan lehet azoknak a garanciáit megteremteni, 
hogy önmagában egy politikai kampány, ami óhatatlanul meg fog jelenni, ne jelenítse meg a 
határon túl élő magyarságnak azt a szétszakítottságát és megosztottságát, amit utána megint 
csak nehéz lesz összevarrni. Ebben, úgy hiszem, hogy azokkal a közösségekkel, akik a 
határon kívül élnek, és a magyarságot képviselik, kellene egy párbeszédet kialakítani, hiszen 
ez a fajta kitettség esetlegesen a kétoldalú külpolitikai folyamatokban is megjelenhet.  

Elnök úr, miniszter úr, köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ékes Ilona képviselő asszony következik. 
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Miniszter úr! Rövid szeretnék lenni, és a Délvidékre vonatkozóan szeretnék 

néhány kérdést feltenni, mivel nemrégen, március közepén jártan Újvidéken. Csurogon és 
Temerinben jártam, ahol több témát érintve szerettem volna tájékozódni a temerini fiatalokkal 
kapcsolatban, és az újabban letartóztatott fiatalokkal kapcsolatban sajnos azt tapasztaltam, és 
a szülőkkel, illetve ügyvédekkel való beszélgetések során is ezt kellett leszűrnöm, hogy 
folyamatos a magyarok, a kint élő magyarság megfélemlítése. Tudom azt, hogy könnyű 
provokálni olyan fiatalokat, akik talán nem olyan környezetben élnek, ahol föl lennének 
készítve arra, hogyan kell ezeket a provokációkat elkerülni, de az, hogy minden esetben csak 
magyarokat vonjanak felelősségre, csak magyarokat állítsanak elő, magyarokat tartsanak 
fogva, mint például most is, ahol az egyik fiatal jelen sem volt azon a verekedésen, ami után 
begyűjtötték őket, azt gondolom, ez tarthatatlan helyzet. Nem tudom, hogy lehet-e ebben 
bármit is tenni, segíteni, mert gondolom, hogy azért volna erre lehetőség. 

A másik, hogy elmentem Csurogra is, megnézni az ottani keresztet, emlékművet, és 
láttam, hogy változatlanul egy szeméttenger közepén van. Nem tudom, lehet-e tudni már 
valamit a tervezett államfői főhajtásról ez ügyben, ugyanis eddig annyi konkrét információm 
van, hogy a magyar kormány 25 millió forinttal támogatott egy csurogi ’42-es razzia 
emlékhelyet. Amikor 2011-ben itt a parlamentben megemlékeztünk a kommunizmus 
áldozatairól, és a délvidéki magyarirtások áldozataira is emlékeztünk, ezután egy magyar 
építész elment a megemlékezés helyszínére, és készített önkéntes felajánlásból egy 
látványtervet, hogy hogyan lehetne egy méltó emlékművet állítani, ami a külügyi pályázaton 
is indult. Úgy tudom, hogy 10 millió forintnyi összegből meg lehetne valósítani, és egy olyan 
üvegbetonból készülne ez az emlékmű, mely szinte szétverhetetlen. Most azt hallottuk, hogy 
bronzból terveznek egy kisebb emlékművet. A környezet, én azt gondolom, hogy örülni fog 
ennek, mert pillanatok alatt el fog tűnni ez az emlékmű, ugyanis az eddigieket - a márványt, a 
fát is - meggyalázzák, összetörik, fölgyújtják. Nem tudom, hogy célszerű-e ott bronzból 
emlékművet állítani.  

A másik kérdésem pedig a megbékélésre vonatkozna, hogy januárban Nikowitz 
Oszkár nagykövet tudomásom szerint két razzia-megemlékezésen is részt vett, Csurogon és 
Újvidéken is, ami mindenképpen üdvözlendő, de sajnos mindkét helyen fasiszta 
megszállóknak nyilvánították a magyar hadsereget, és ez folyamatosan sulykolódik, és egyre 
durvább elferdítéseket hallunk a ’42-es razziával kapcsolatban is. Arról szó sem esik, hogy az 
akkori magyar vezetés, történelmileg egyedülállóan a razzia felelőseit megnevezte, elítélte, és 
nincs arról tudomásunk, hogy ezeket a hamis állításokat cáfolták volna. Nem tudom, hogyan 
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várható így megbékélés, illetve a Glatz-bizottság is mindent megtesz azért, hogy ezek a hamis 
állítások éljenek továbbra is, és erősödjenek. Erre kérek szépen választ. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Gaal Gergely képviselő úr! 
 
GAAL GERGELY (KDNP): Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Miniszter Úr! Nagy örömmel hallgattam a tájékoztatását, mert ebből is kitűnt, 

hogy a magyar kormányzat külpolitikájában igenis jelen vannak a nemzetpolitikai 
szempontok, azonban az elnök úr kérésének megfelelően engedje meg, hogy három rövid 
kérdést föltegyek. Az első az, hogy március 16-án Ungváron magyarokat értek atrocitások a 
kokárdaviselés miatt, mint tudjuk, és Mikola Azarov ukrán miniszterelnök a napokban tett 
látogatása során elítélte ezeket a magyarokat ért atrocitásokat. Az a kérdésem, hogy ennek az 
ügynek a kivizsgálásában tudunk-e arról, hogy valóban történtek-e érdemi lépések. Még egy 
ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy a miniszterelnök úrnak volt egy érdekes kijelentése - 
Azarov miniszterelnök úrnak -, miszerint sajnálattal látta, sajnálattal vette tudomásul, hogy az 
Európai Unió részéről semmiféle reagálás nem hangzott el ezzel kapcsolatban. Vajon mit 
jelent ez a kijelentés a miniszterelnök úr részéről? 

A második kérdésem arra vonatkozik, hogy a szlovák külügyminiszter, Lajčák 
külügyminiszter úr a közelmúltban egy olyan kijelentést tett, amelyben a Beneš-dekrétumok 
felülvizsgálatát helyezte kilátásba. Ez vajon egy fordulatot jelent esetleg, vagy egyfajta 
retorikai gesztus volt csupán? 

A harmadik kérdésem pedig, ez talán kevésbé nemzetpolitikai vonatkozású, de 
kereszténydemokrata érdeklődésem kapcsán hadd tegyem föl ezt a kérdést is, mivel a 
nemzetpolitikában a történelmi egyházakkal való kapcsolat különösen fontos. Van egy kis 
területű, ámde fontos állam Európában, melynek az élén nemrég államfőváltás történt. 
I. Ferenc pápával kapcsolatban, a pápa hivatalba lépésével kapcsolatban van-e esetleg a 
magyar diplomáciának, a magyar külpolitikának valamiféle különös lépése, vagy érdemes-e 
ezzel kapcsolatban valamit tudnunk, ami újdonság. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kőszegi Zoltán képviselő úr! 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem könnyű a mai helyzetben és 

világban valóban a nemzetpolitika mentén külpolitikát gyakorolni. Ez érvényes arra az 
Európára, mely gazdasági bajokkal és különböző társadalmi problémákkal küzd, és érvényes 
arra a belpolitikai helyzetre, mely bennünket jellemez itt Magyarországon, különösen szűk 
egy évvel a választások előtt; ez az előttem felszólalók kérdéseiből, észrevételeiből is kitűnt. 

Néhány gyakorlati kérdéssel szeretnék foglalkozni, illetve lenne néhány 
megjegyzésem, észrevételem és kérdésem. Szabó Vilmos képviselő úrra csak annyiban 
reagálnék, hogy nekem teljesen az az érzésem és meggyőződésem, hogy minden erkölcsi 
alapot szétzúzott a szocialista párt és a hozzá kapcsolódó, még fungáló politikai elit, ami 
azoknak a kérdéseknek a feltételét alapozza meg, amit itt a képviselő úr hosszasan megtett. 
Ezt különösen mondom 2004. december 5. után, de akár Viktor Ponta legutóbbi meghívása 
óta szerintem minden erkölcsi alapot nélkülöz, úgyhogy nem is értem, és értetlenül állok a 
kérdések előtt.  

A gyakorlati dolgokra áttérve, szeretnék 2-3 dolgot felvetni, illetve megemlíteni 
miniszter úrnak. Az egyik, hogy kormányképviselőként, illetve a kormányzó párt 
képviselőjeként most ezúton is szeretném megemlíteni, hogy szerencsétlennek tartom azt, 
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hogy a Külügyminisztériumban a sajtósok olyan dolgoktól határolódnak el kormánypárti 
képviselők elhangzott mondataival kapcsolatban, amik felől nem tájékozódnak, fel sem hívják 
az illetőt. Ez éppen egy Trianonnal kapcsolatos korábbi kijelentésemhez, illetve az azokhoz 
kapcsolódó mondatokhoz kötődik, ugyanis engem senki nem kérdezett meg, mégis egy olyan 
elhatárolódás történt meg, ami pontosan azokat a vádakat támasztja alá, amikor azt mondják, 
hogy a magyar kormánykörök, kormányzati körök, vagy a kormányzathoz kapcsolódó 
politikusok kettősbeszédet folytatnak. Akkor, amikor valami olyasmitől határolódik el a 
Külügyminisztérium sajtóosztálya, vagy bárki a Külügyminisztériumból, ami el sem hangzott, 
ezzel szerintem ártunk a magyar érdekeknek, erre szeretném miniszter úr figyelmét felhívni. 
Ez egy elég szerencsétlen helyzet volt, szerencsére túljutottunk rajta. 

A másik, hogy én egyetértek azzal, hogy a gesztusdiplomáciának és a 
gesztuspolitizálásnak helye van, és ezzel lehet a legmesszebb eljutni, a legeredményesebb 
nemzetpolitikát és külpolitikát folytatni, ezt nagyon fontosnak tartom. Éppen ezért szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy jó lenne, ha nemcsak a karrierdiplomaták gyakorolnák ezt, 
hanem lehetőség nyílna, hogy a nemzetpolitikában, egyáltalában a Magyarország nemzetközi 
megítélésében elkötelezett politikusok, személyiségek is lehetőséget kapnának erre, vagy 
legalábbis az ő figyelemfelhívó gondolataik eljutnának a döntéshozókhoz, a nyilatkozókhoz.  

Konkrétan megemlítenék egy esetet: amikor Oroszországban a jégkorongcsapat 
repülőgép-balesetet szenvedett, repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett, akkor egész 
Szlovákia megrendült, mert nemzeti hőseik haltak meg ebben a repülőgép-
szerencsétlenségben, és ekkor itt lett volna alkalom arra, hogy gesztuspolitikával az 
együttérzésünkről adjunk hangot, és ez szerintem a megfelelő diplomáciai szinten nem történt 
meg. Szlovákia felé, pontosabban nem a szlovák politikai elit, hanem a szlovák közvélemény 
felé akár a Külügyminisztérium, akár a kormány részéről, vagy a kormánypártok közös 
nyilatkozatában elhangzó együtt érző gesztusokkal lehetne elérni, hogy a szlovák 
közvélemény meghallja a mi hangunkat, és átérezzék azt, hogy valóban, mi itt Közép-
Európában együtt tudunk érezni, és egymásra vagyunk utalva. Ez sajnos nem történt meg. 

Ezt csak azért is mondom, mert éppen akkor, a baleset után egy héttel 
Besztercebányán, szlovákiai testvérvárosunkban jártam, ahol egy rádióinterjút adhattam, 
melyben kiemeltem ezt, és másnap az utcán nagyon sokan odajöttek hozzám, akik nem 
feltétlenül Magyarország barátai, vagy Magyarországgal szimpatizálók, hogy nagyon jólesett 
nekik az, hogy az ő nemzeti hősük halálát mi is tragikusnak tartjuk, és fontosnak tartottam, 
hogy ezt megemlítsem. Szerintem a gesztuspolitizálásnak ez is része lenne, és jó lenne, ha a 
karrierdiplomatáink nemcsak az évtizedek óta bevett sablon nyilatkozatokkal próbálnának 
meg gesztusokat tenni a körülöttünk lévő országok felé. Erre mindenképpen felhívnám a 
figyelmet, és úgy gondolom, hogy a kettősbeszéd elkerülése és a gesztuspolitizálás 
eredményessége érdekében jó lenne most már egy kicsit más pályára térni.  

Úgy gondolom, hogy itt akár kritikusabb hangok is megfogalmazódtak volna a tőlünk 
jobbra állók részéről, részben megértem a visszafogottságot, és időnként megértem a 
felháborodottságot is. Azt szeretném, hogy ebben a nehéz külpolitikai és belpolitikai 
helyzetben valóban a magyar külügy, a magyar diplomácia eredményes és sikeres legyen. Ezt 
szívből és nagyon-nagyon szeretném, de ehhez az kell, hogy valóban, a napi nyilatkozatokat 
megfogalmazók, a külügyi sajtóban tevékenykedők, a karrierdiplomatáink is ne csak a hosszú 
távú túlélésben gondolkozzanak, tehát a saját karrierjük túlélését szolgálják, hanem az ország, 
a nemzet érdekeit vegyék figyelembe.  

Mondom ezt azért is, mert választott képviselőként mi nagyon jól tudjuk, hogy 
állandóan késélen táncolunk, hogy a választóink felé, illetve akiktől függünk, akiket 
megpróbálunk szolgálni, azoknak kedvesek legyünk, és azok azt lássák, hogy mi 
eredményesen politizálunk, és az, amit mi teszünk, amit mondunk, az összhangban van. Jó 
lenne, ha ezt az összhangot meg tudnánk teremteni a választott képviselők, a választott 
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politikusok és a megélhetési vagy karrierdiplomaták között. Erre szeretném felhívni miniszter 
úr figyelmét, hogy erre figyeljünk oda jobban, erre fektessen nagyobb hangsúlyt. Egyébként 
pedig én személyesen igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy az ön által 
képviselt politikát támogassam, segítsem, és minél eredményesebbé tudjuk tenni. Sok sikert 
kívánok a nemzetpolitikáért folytatott küzdelemben! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Úgy látom, hogy Szávay István képviselő úr ismét jelentkezik. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Bocsánat, hogy szót kértem megint, de nagyon rövid leszek, és csak azért szólnék, 

mert Gaal képviselőtársam kérdezett itt az ungvári eset kapcsán, melyre nagyon kíváncsi 
lennék. Úgynevezett kis színesként hadd tájékoztassam a kedves bizottságot és a jelenlévőket, 
hogy egy szélsőséges ukrán nyelvű hírportál nem kevesebbet állít, minthogy ezt az egész 
verekedést a Jobbik, sőt személy szerint én magam szerveztem egyfajta provokációként, 
mármint a magyar gyermekek megtámadását és a kokárdájuk letépését.  

Tisztelt Miniszter Úr! Kettő rövid kérdést tennék még föl, amik fölött az előbb 
véletlenül átsiklottam, de fontosnak tartom, ezért engedje meg, hogy föltegyem őket. Ha már 
Ukrajnánál tartunk, az ukrán nyelvtörvény be nem tartása kapcsán szeretnék érdeklődni, hogy 
tettek-e valamit önök ez ügyben, mert én nem tudok róla, de örömmel hallanám, ha igen. 
Arról van szó, hogy Ukrajnában született egy olyan törvény, hogy regionális nyelv lehet 10 
százalékos lakosságarány fölött, így például a magyar is, de ezt Kárpátalján gyakorlatilag 
sehol nem tartják be. 

A másik pedig, hogy Délvidék kapcsán egy, vagy talán kettő kérdést engedjen meg, 
miniszter úr. Továbbra is folyik koszovói szerb cigányok betelepítése a Délvidék magyar 
falvaiba, illetve továbbra is várható veszélyként van ez jelen. Van-e ezzel kapcsolatban 
Magyarországnak véleménye, álláspontja, jelzése a szerb kormány felé? Itt felmerül egy 
érdekes kérdés, és itt roppant kíváncsi lennék miniszter úr véleményére hosszú távon, ez 
pedig az, hogy a szerbek véleményem szerint teljesen jogosan széles körű autonómiát, területi 
autonómiát követelnek a Koszovóban maradó szerbek számára Mitrovicában és környékén. 
Nem gondolja-e Magyarország azt, hogy amennyiben Szerbia széles körű területi autonómiát, 
etnikai terület alapján körbehatárolt autonómiát követel a koszovói szerbek számára, akkor 
lehetne-e, érdemes-e támogatni azokat a délvidéki törekvéseket, amelyek ehhez hasonlóan, 
vagy ennek mintájára etnikai terület által meghatározott autonómiát, területi autonómiát 
vetnek fel a délvidéki magyarság vonatkozásában. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Hoppál Péter képviselő úr! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr!  
Azt hiszem, hogy talán a végére két roppant rövid és lokális, talán marginálisnak tűnő 

kérdést szeretnék föltenni. Pécsi országgyűlési képviselőként aziránt érdeklődnék, hogy 
Horvátország európai uniós csatlakozási időpontjához kötődően volna-e lehetőség arra, hogy 
június 30. környékén valamilyen módon az országos diplomáciai figyelmet egy kicsikét 
Baranyára koncentráljuk, lehetséges volna-e esetleg olyan kétoldalú találkozók bonyolítása, 
amelyeknek a két Baranya adhat helyszínt. Itt kiemelhetjük talán Eszéket és Pécs városát, 
amelyek épp az idén 25 éve tartanak fenn testvérvárosi kapcsolatot, és a kulturális 
együttműködés a határ két oldalán kiváló, illetve kiemelem a mindkét oldalon meglévő erős 
nemzetiségi aktivitást, mind Pécsett, mind Eszéken. 



 23 

A másik kérdésem miniszter úr beszámolójához kötődik. Elnézést kérek a késésem 
miatt, de az autópályán bonyodalomba kerültem, emiatt nem hallottam pontosan miniszter úr 
ez irányú kijelentését, ezért csak egy pontosítást szeretnék kérni. Örvendetesen hallom, hogy 
az eszéki konzulátus újranyitását tervezi a kormányzat. Ennek várható időpontját tudja-e már 
a minisztérium? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
Csak Hoppál Péter képviselőtársamnak mondom szíves tájékoztatásul, hogy a 

Magyar-Horvát Baráti Kör szeptemberben egy nagyszabású rendezvényt tervez Pécsett, a 
Zsolnay-negyedben „Együtt Európában” címmel, és ezen általában Navracsics 
miniszterelnök-helyettes úr és a horvát partner szokott részt venni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Folytatva a magyar-horvát együttműködést, és mivel képviselő úr nem volt itt az 

elején, elmondom, hogy miniszter úr az „Az török áfium ellen való orvosság” című, 1661-ben 
megjelent politikai röpiratból idézte azt a sort, hogy „Ne bántsd a magyart!”, amelyet a 
horvát-magyar Nikola Zrinski, vagy Zrínyi Miklós írt, és amelynek sorai azt gondolom, hogy 
alapvetően meghatározták az akkor élő magyarok sorsát is, illetve az tükröződött benne, és a 
külpolitikai kérdésekre világított rá, a külpolitikán belül pedig a nemzetpolitikára. Azok a 
sorskérdések, amelyek abban a politikai röpiratban megfogalmazódtak, mind a mai napig 
érvényesek. Akik itt voltak, hallgatták miniszter úr beszámolóját, azt gondolom, hogy a 
beszámoló alapvetően ennek a gondolatnak a jegyében született meg, illetve pontról pontra 
logikusan vette ezt végig.  

Köszönöm szépen képviselőtársaim kérdéseit, illetve hozzászólásait, és miniszter 
úrnak adnám meg a szót.  

Dr. Martonyi János válaszadása, reagálása 

DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Igyekszem minden fölvetésre válaszolni, vagy legalábbis reagálni. Elég sok kérdés 

hangzott el, úgyhogy elnézést kérek, ha megpróbálok egy kicsit rövidebb lenni. 
Az első fölvetés Csóti György képviselő úr részéről érkezett, területért jogokat. Azt 

hiszem, hogy ez a filozófiánk lényege, ezt akartam részletesebben is magyarázni, hogy a 
területért viszont az adott közösségek igénylik ezeket a jogokat. Tehát valóban, én azt hiszem, 
hogy ez mottóként megfelel a magyar külpolitika számára is.  

Az autonómiaigények napirenden vannak több mint húsz esztendeje. Csóti György 
képviselő úr jól emlékszik annak idején még a VMDK hármas autonómiakoncepciójára, ott 
volt személyi, kulturális és területi elem, ezt akkor a magyar kormány teljes mellszélességgel 
támogatta. Most ugyanez a helyzet, bármilyen autonómiaformát igényel egy magyar 
közösség, akkor a magyar kormánynak az a feladata, hogy ezt támogassa a legkülönbözőbb 
eszközökkel. Ezt mondja a magyar alkotmány, a magyar alaptörvény, de ez egyébként a 
külpolitikánknak egy kardinális tétele, ezt most is elmondtam, nagyon sokszor elmondtam, 
Bukarestben is a román sajtónak jó néhányszor, hivatkozva a vonatkozó európai, Európa 
tanácsi dokumentumokra is, de önmagában véve az alapvető politikai és morális 
szempontokra is. Ha egy közösség kifejezi demokratikus úton, egyértelműen egy 
meghatározott autonómiaforma iránti igényét, legyen az éppen egy teljesen nyilvánvaló 
területi autonómia, akkor ezt az adott kormánynak figyelembe kell vennie, ezt mi támogatjuk, 
és ezt a jövőben is támogatni fogjuk, ne legyen itt semmiféle félreértés. 
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A konkrét ügyeknél - megpróbálok gyors lenni -, a Saguna-szobor dolga a Kisebbségi 
Vegyes Bizottság napirendjén van. Egyébként, mint jól tudjuk, a helyi önkormányzatok 
engedélyét is feltételezi, de mi semmiféle befolyást nem gyakorolunk a helyi 
önkormányzatokra e tekintetben. Hogy a képviselő úr által javasolt alkukba érdemes-e 
belemenni, vagy sem, én most ebben nem szeretnék nyilatkozni, egy biztos, hogy a 
tárgyalásokon senki nem mondta, sem jómagam, sem a miniszterelnök, hogy a Saguna-
szobrot tessék fölépíteni, tudniillik egyikünk sem lett volna abban a helyzetben, hogy egy 
olyan nyilatkozatot tegyen, vagy netán olyan döntést hozzon, ami nem az ő hatásköre.  

A magyar-román kapcsolatoknál valóban elhangzott az több alkalommal, hogy talán 
még soha nem voltak olyan jók, mint most. Sajnálattal kell azt mondanom, hogy ez egy 
körülbelül egy évvel ezelőtti állapotra vonatkozik, tehát az azt megelőző két esztendőre 
vonatkozott, és legtöbbször abban az összefüggésben hangzott el, hogy úgy tűnik, ez az 
állapot - hogy diplomatikusan fogalmazzak és nagyon visszafogottan - veszélybe került, és 
nagyon sok jelét érezzük annak, minthogyha ez a folyamat most visszafelé indulna meg.  

Ismeretesek a különböző kérdések, a marosvásárhelyi orvosi kar, a nyelvhasználat 
kérdése, a restitúció és így tovább, és így tovább, és akkor még nem is beszéltünk a későbbi 
hisztériáról, ami kirobbant a szimbólumok használata tekintetében. Mi nagyon sokszor 
voltaképpen az aggodalmunknak adtunk hangot, és most is ezt tesszük, és most is azt vagyok 
kénytelen tenni, mert úgy tűnik, hogy ez a kiváló együttműködés, ez a stratégiai partnerség, 
amelynek egyébként éppen a tízéves évfordulóját ünnepelték Bukarestben, veszélybe került. 
Az egyik gond az, hogy mi úgy érezzük, a román fél esetleg olyan aggodalmakat és olyan 
gyanúkat táplál velünk szemben, amelyek teljesen megalapozatlanok.  

Továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy a magyar-román stratégiai partnerség 
egy nagyon fontos kérdés. Az elvi álláspontunkat kell kifejezni, és ez a lényeg, hogy a 
nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben mindig elvi álláspontot kell képviselni, és ez 
teszi a magyar külpolitikát kiszámíthatóvá, és ha jönnek a feszültségek, netán a hisztériák, 
akkor is az elvi álláspontunk mellett kell kiállni, nem kell élezni feszültségeket, de az elvi 
álláspontunkat le kell szögezni. Tipikus volt egyébként ilyen szempontból a székely zászló 
használata. Mi egy elvi álláspontot képviseltünk, alapvető emberi jog az, hogy egy 
közösséghez tartozás jelképeit, szimbólumait az adott közösség használhassa, és adott esetben 
más is használhassa.  

Engem megkérdeztek ott a sajtótájékoztatón, a teljes román sajtó, televízió jelenléte 
mellett, hogy én mit szólnék ahhoz, ha a hátam mögé a Külügyminisztérium épületében, ahol 
mögöttünk nyilván, volt egy magyar zászló, egy román és egy európai zászló, most kitűznék a 
székely zászlót. Mondtam, hogy nem szólnék semmit. Ha valaki kitűzi a székely zászlót, 
akkor kitűzi a székely zászlót, nyilván, ki akarta fejezni a székelységgel való szolidaritását. 
Ezt csak példaként mondom, de a lényeg az, hogy nekünk mindig az elvi álláspontunkat kell 
képviselni, és akkor el tudjuk kerülni azokat a konkrét nehézségeket, amelyekbe persze, 
újólag és újólag részünk lesz a jövőben is. 

A restitúció folyamatosan napirenden van. Egyébként talán ismeretes, hogy van egy 
törvényjavaslat, de hogy ez jó, vagy rossz, hosszú vita lenne, viszont úgy tűnik, hogy ennek 
az elhalasztását akarják valamilyen módon elérni. Ugyanakkor kezelni kell a kérdést, mert 
van egy Európa tanácsi határidő, ami lejár májusban, tehát valamit kell mondania a román 
kormánynak, sőt a törvényhozásnak ezzel kapcsolatban. Mi az egyházi vagyonok 
visszaszolgáltatását, restitúcióját évek óta napirenden tartjuk, és azt kell mondanom, hogy ez 
minden megbeszélésen föl is merül. 

Az írásbeli kérdésre nyilván, válaszolni fogunk, és látom, a válaszok már elkészültek, 
tehát pontosan meg fogjuk mondani, hogy melyik nagykövetet, hányszor, hova, milyen 
ügyben kértük be, és kértünk tőlük felvilágosítást. Egyébként azt hozzáteszem, hogy vannak, 
sőt jelentős számban vannak olyan nagyköveti behívások és diplomáciai érintkezések, 



 25 

amelyek nem feltétlenül sajtónyilvánosak, tehát, amelyek megtörténnek, de adott esetben a 
hatékonyság nem feltétlenül akkor érvényesül a legjobban, ha ezt azonnal nyilvánosságra 
hozzuk; természetesen ilyen és olyan eset is elképzelhető. 

Ami az érzékeny kérdéseket illeti, nem egészen értem, mert a szlovák-magyar 
tárgyalásokon, minden egyes tárgyaláson szinte valamennyi érzékeny kérdés fölmerül, és 
nemcsak hogy fölmerül, hanem ez most a legutolsó pozsonyi látogatásom alkalmával 
folyamatosan sajtónyilvánosságot is kapott. Mindig elmondtuk, hogy az érzékeny kérdésekről 
is tárgyaltunk, és hogy melyek voltak ezek a kérdések. Ilyen a nyelvhasználat, természetesen - 
és erre majd még mindjárt visszatérek - a Beneš-dekrétumok témája, és ami elkerülhetetlen, és 
minden alkalommal napirenden van, ez az állampolgársággal kapcsolatos helyzet. 
Nevezetesen az a nagy sietségben, kicsit indulati reakcióként elfogadott szlovák törvény, mely 
a mai napig hatályos, hiába van egy Alkotmánybíróság előtti beadvány, hiába készült már 
közben egy törvényjavaslat, amely persze, hozzáteszem, megint csak nem oldaná meg a 
kérdést, ezért nem is vagyunk annyira érdekeltek annak a törvényjavaslatnak az 
elfogadásában, és a magyar közösség is bizalmatlan e tekintetben. Tehát ezek a kérdések 
folyamatosan napirenden vannak.  

Fölmerült az, hogy én a bevezetőmben nem mondtam konkrétumokat. Persze, mert 
éppen azt jeleztem, hogy ezek a konkrétumok fel fognak merülni a kérdésekben, és akkor én 
ezekre választ adok. 

Az állampolgársági ügyben tovább folynak a szakértői tárgyalások. Két forduló már 
történt, a következő forduló két hónapon belül szintén megtörténik. A helyzet nem könnyű. 
Aki azt hiszi, hogy itt pillanatok alatt megoldás lesz, és a szlovák törvényhozás elfogadja azt, 
hogy szlovák állampolgárok az általuk valóságos kapcsolatnak minősített kapcsolat fennállása 
nélkül fölvehetik más államok állampolgárságát, ideértve a magyar állampolgárságot, azok, 
én azt hiszem, hogy túlságosan derűlátók. De azt se mondom, hogy nincs megoldás. És még 
egy dolog van, az, hogy a mai helyzet tarthatatlan. Tarthatatlan, mert közigazgatási határozat 
nélkül fosztják meg, mintegy a törvény erejéből fakadóan azokat a szlovák állampolgárokat a 
szlovák állampolgárságuktól, akik fölveszik egy másik ország állampolgárságát, történetesen 
a magyar állampolgárságot. Egyébként most pontosan nem tudom, de 35-36 magyarról van 
szó, és összesen eddig néhány száz ember állampolgárságát vették el, tehát voltaképpen 
sértenek elég sok csehországi szlovák állampolgárt, netán amerikai állampolgárokat, de ez 
egy másik történet.  

Nekik az az álláspontjuk, hogy csak akkor van lehetőség állampolgárság felvételére, 
mármint a szlovák állam által elismert felvételére, ha az illető abban az országban állandó 
jelleggel lakik. Ők ezt tekintik valóságos kapcsolatnak, vagy „genuine link”-nek, mely egy 
1929-ben keletkezett fogalom. Réges rég idejétmúlt egyébként, az 1997-es európai 
egyezménnyel sem támasztható alá, arról nem is beszélve, hogy közben az egész világon, de 
Európában is, és Európának ebben a térségében is rohamosan terjed az állampolgárság 
elismerése olyan esetben is, amikor az illető állampolgár nem lakik állandó jelleggel abban az 
adott országban. Ez összefügg a nagyon jelentős mobilizációval, de látjuk, hogy most a cseh 
törvényalkotás is módosulni fog, Ukrajnában is van hasonló kezdeményezés, és egyébként a 
térségben pedig azt kell, hogy mondjam, ez a főszabály, és ez a helyzet Romániában, 
Szerbiában, Horvátországban és így tovább. Annak idején ezeket mi mind elmondtuk, 
ugyanezeket az érveket most is elmondjuk, és az mindenféleképpen alapvető cél, hogy 
legalább ezt a jelenlegi tarthatatlan helyzetet orvosoljuk, hogy közigazgatási határozat nélkül 
ne vegyék el magyaroknak az állampolgárságát, és aztán a további jogkövetkezmények is 
olyanok, amelyek teljesen elfogadhatatlanok. De azt mondani, hogy nincs napirenden, 
szerintem ez nem igaz, tudniillik ezt a kérdést folyamatosan napirenden tartjuk. 

A Beneš-dekrétumok ügyét én vetettem fel most Pozsonyban, jeleztem, hogy volna itt 
azért megoldás. Meg kell nézni például a cseh-német történetet, amelyik azért nem ugyanaz, 
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mint a miénk, de nagyon sok hasonlóság van benne. Úgy tűnt, hogy ebben a jelenlegi 
légkörben van egy olyan szlovák hajlandóság, hogy ezt a kérdést legalább napirendre vegyük, 
és elinduljuk egy kiengesztelődés irányába. Szóba jöhet ez a magyar-szerb folyamat is 
államfői szinten, meg lehetne talán ezt is egyszer oldani, és akkor le tudnánk zárni úgy, hogy 
a sérelmet szenvedettek, vélhetőleg a leszármazottaik is megfelelő kiengesztelődést kapjanak. 
Ezért vetettem én azt föl, hogy végül is el lehetne képzelni egy bocsánatkérést. Nem volt ezzel 
kapcsolatban a nyilatkozat negatív, később aztán volt egy sajtóüzengetés is, ahol azt hiszem, a 
szlovák külügyminiszter kollégám azt mondta, hogy önmagában véve a bocsánatkérés nem 
oldja meg ezt a dolgot. Én sem mondtam, hogy ez önmagában elég, csak azt mondtam, és ezt 
mondtam aztán a sajtónak is, hogy talán el lehetne indulni egy ilyen gesztussal, és aztán pedig 
tudnánk beszélni a többi kérdésről, illetőleg azok lezárási formájáról.  

Tehát az tévedés, hogy ezekről nem beszélünk, mint ahogy a nyelvhasználatról, a 
nyelvtörvényről is beszélünk, megjegyzem, apró eredmények azért talán vannak. Ők a Selye 
János Egyetemet akarták kvázi visszaléptetni egyetemből főiskolává, most ezt 
fölfüggesztették, és megállapodtunk abban, nem is jómagam, hanem Balog Zoltán miniszter 
úr, hogy itt segítséget adunk az egyetemnek, hogy az akkreditáció feltételeit tudják teljesíteni. 
A másik dolog az, hogy különböző kormányzati körökben végrehajtási rendelkezések 
születtek a nyelvhasználati törvény kapcsán, ezek nem voltak kedvezőek, ezeket ők 
leállították, és jelenleg a kérdés továbbra is napirenden van, hozzáteszem, hogy itt azért 
bizonyos ajánlásoknak a szlovák törvényhozó teljes egészében a mai napig nem tett eleget.  

A konzulátusok bővítése: lehet, hogy az új konzulátusok létrehozatala elhúzódott, a 
jelenlegi költségvetési helyzetben talán nem okoz ez olyan nagy megdöbbenést, de 
ugyanakkor óriási bővítéseket hajtottunk végre. 40 fővel bővítettük az egyszerűsített 
honosítást intéző konzulátusaink létszámát, mert kellettek emberek ahhoz, hogy a 
kérelmeknek körülbelül az 57 százalékát átvegyék a külföldiek, mert itt elhangzott, hogy fele-
fele, de kicsit több azért, amelyeket külföldön nyújtottak be. A lényeg az, hogy most is 
bővítünk 15 fővel, ehhez jön az az 50 fő, aki elmegy a diaszpórába, a világba. Ez egy más 
típusú funkció, nem klasszikus konzuli funkció, de ez is egyfajta mozgósítást jelent a magyar 
tudatosság fölébresztése céljából, aminek egyik következménye lehet az egyszerűsített 
állampolgárságnak, honosításnak a kérése, a másik pedig, különösen a diaszpórában, amit 
mondtam, az állampolgárság megállapítására irányuló kérelem lehet.  

Szabó Vilmos képviselő úr utalt a kétoldalú együttműködés befagyottságára, ezért 
említettem egyrészt a Selye János Egyetemet, másrészt a végrehajtási rendeletek 
visszavonását, hogy jelezzem, bizonyos mozgás van, egyébként pedig magyar-szlovák 
viszonylatban az összes fontos, érzékeny kérdés napirenden van.  

Említette, hogy a magyar-magyar témában negligáljuk a Híd-Most pártot. Én most, 
amikor ott voltam, egy félórás beszélgetést bonyolítottam le Bugár Bélával, meghallgattam az 
ő elképzeléseit, előző nap délután találkoztam az MKP vezetésével, így elég jó képet kaptam 
az ő nézeteltéréseikről, és képet kaptam az együttműködési lehetőségeikről is a választások 
várakozásában, ezért én azt nem mondanám, hogy negligáljuk őket. De képviselő úr is jelezte, 
hogy tulajdonképpen az úgynevezett vegyes pártok a magyar nemzetpolitika egésze 
szempontjából egy elég komoly veszélyt és kockázatot jelentenek. Ha ebben egyetértünk, 
akkor szerintem a lényegben egyetértünk, mert azt én egy szóval se mondanám, hogy 
konkrétan ezt a pártot ki kell zárni, hogy nem kell megszólítani őket, hogy nem kell 
megszólítani azokat a magyarokat, akik rájuk szavaznak. Erről szó sincs, és ezért is hiszem 
azt, hogy ez a fajta személyi kapcsolattartás is a Híd-Most vezetőivel továbbra is fenn kell, 
hogy álljon. 

A székely zászló ügyében fölmerült valóban az RMDSZ-szel folytatott 
megbeszélésemen is az előzetes konzultáció hiányával kapcsolatos kritika. Amit itt mi tenni 
tudtunk, és tudunk, az az, és ezt tisztáztam saját magam Kelemen Hunorral is, hogy a jövőben 
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minden ilyen kérdésben valóban konzultálni fogunk. Egyébként azt én egy percig nem 
mondom, hogy ezt a magyar oldal élezte volna ki. Németh Zsolt államtitkár kijelentése egy 
válasz volt egy már megindult, és eléggé felgyorsuló, veszélyes folyamatra. 18 eljárás folyt 
akkor már olyan magyar önkormányzatok vagy önkormányzati képviselők vagy 
polgármesterek ellen, akik a székely zászlót kitűzték, tehát benne voltunk már egy folyamat 
kellős közepén, és Németh Zsoltnak az a két szava, ami erre vonatkozott, megfelelt a 
tényleges helyzetnek.  

Az egy más kérdés, hogy aztán ezt követően mi indult el a román médiában és a 
román politikában úgy általában, és itt jelent meg az a jelenség, amire én a bevezetőmben 
utaltam, hogy bizony, politikai célra ki lehet használni azokat az aggodalmakat, 
fenntartásokat, amelyek adott esetben a román közvéleményben még széles körben 
megvannak. Ez azért veszélyes, mert túlnő a politikán, és a magyar veszély emlegetése 
indulatokat gerjeszt, ez pedig a magyarságban erősíti a megfélemlítettség érzését, ami nagyon 
nagy baj. Ez nagyobb baj, mint a politikai következmény, ezért hiszem azt, hogy ilyen esetben 
a legfontosabb a hisztéria lecsillapítása, megállítása, mert ez már az egyes emberek életében is 
nagyon komoly problémákat okozhat. Megvannak az esetek, tudjuk, amelyeket aztán 
megfelelően politikai célokra ki is lehet használni. Azt hiszem, az nagyon lényeges dolog, 
hogy ilyenkor elvi politikát folytassunk, amit az előbb mondtam, és világossá tegyük azt, 
hogy ezekből nem tudunk engedni, és ilyen volt a közösségi szimbólumok használata is. 

A beavatkozásról, be nem avatkozásról: azt hiszem, az alapvető célkitűzés továbbra is 
az, hogy a stratégiai kérdésekben, a komoly stratégiai kérdésekben a magyar közösségek 
politikai mozgalmai, pártjai egységes álláspontot képviseljenek. Ez nem zárja ki a politikai 
versengést, nem zárja ki a politikai vitát, nem zárja ki a pluralizmusnak bizonyos formáit, ami 
adva van most már tulajdonképpen minden szomszédos országban, de ettől függetlenül nekem 
továbbra is az a legfontosabb, hogy az alapvető kérdésekben, a stratégiai kérdésekben 
egyetértés legyen.  

A Gajdos-jelenséggel kapcsolatban én itt most nem mondok semmit a körülményekre 
tekintettel. Azt javaslom, hogy képviselő úr ezt személyes megbeszéléseken tisztázza, mert 
ebben a helyzetben én semmilyen vizsgálatról nem szólnék, és talán ezért az egy-két 
mondatért fölösleges is volna az ülést zárt üléssé alakítani. Tehát én azt javaslom, hogy 
kétoldalú megbeszélések keretében tisztázzuk ezt. 

A Friends of Hungary dolgában tájékoztatást ajánlok, és a Magyar Közlönyön 
túlmenően ezt szívesen megtesszük, függetlenül attól, hogy közvetlenül nem mi irányítjuk, de 
kétségtelen, hogy van benne felelősségünk. Azt javaslom, képviselő úr, hogy ezekről mi 
adunk majd részletes tájékoztatást. A dolog most indul, úgyhogy azt hiszem, ez a Friends of 
Hungary valóban akkor lehet sikeres, ha adott esetben egy össznemzeti egyetértést és 
támogatást is élvez.  

A belgrádi magyar ház létesítésében nem látok gondot, kormánydöntés volt, és arról 
sem tudok, hogy a Balassi Intézeteket leépítenénk. Közös a felügyelet, a Balassi Intézetek 
működnek, de ha úgy érzi a képviselő úr, hogy itt valamilyen veszély van, a leépítés 
kockázata fennáll egyik vagy másik helyen, ami persze, nem zárható ki, mert időnként 
minden szervezetet át kell tekintetni, akkor, ha konkrétan kapok erre nézve fölvetést, ezt meg 
fogjuk nézni.  

Azzal is egyetértek, hogy legyen érdemi párbeszéd mindezekben a kérdésekben. 
Egyébként úgy látom, hogy az érdemi párbeszédnek az egyik fóruma éppen ez a bizottság és a 
parlament, tehát én azt elképzelhetőnek tartom, hogy ezeket a kérdéseket akár a miniszter 
távollétében itt is megvitassák a pártok képviselői egymással, és ha van olyan dolog, amiben 
egyet tudnak érteni, az nekünk kormányzati oldalról mindenféleképpen csak kedvező. 

Szili Katalin képviselő asszony felvetésére: a statútumot valóban meg kell nézni, és 
esetlegesen a szervezeti és működési szabályzatot is, köszönöm szépen a fölvetést. Ha ezt a 
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diaszpórára ki tudjuk terjeszteni, az nyilván időszerű. Lehet, hogy annak idején ez még nem 
volt annyira benne a gondolkodásban, de azóta ez nagyon erőteljesen előtérbe került, úgyhogy 
ezt meg fogjuk nézni. 

Az autonómiáról beszéltem az előbb, de az autonómiánál még egy dolog van, amit 
azért érdemes kiemelni, ez pedig az, hogy az autonómia nem jelent elszakadást. Tudniillik ez 
a folyamatos vád, amit megkapunk mindig és mindenkor, hogy ha a területi autonómiát, 
egyáltalán az autonómiát fölvetjük, hogy ez elszakadáshoz vezet. Ez nem igaz. Az Európában 
működő autonómiák nem vezettek elszakadáshoz. Egy zárójelet nyitnék itt, mert ha mi 
látványosan támogatjuk azt, hogy a létező autonómiákból elszakadás legyen, az valószínűleg 
nem segít a magyar nemzetpolitikának, hiszen ezzel érvet adunk. Vannak ilyen esetek most 
Európában, tudjuk, de hogy ezekből mi lesz, azt nem tudjuk. Most nem megyek bele a skót 
népszavazás elemzésébe, vagy más országokban sokkal érzékenyebb kérdésekbe, de egyet 
óvatosan mondhatok, hogy a magyar nemzetpolitika nem az elszakadást támogatja, úgy 
általában sem.  

Koszovóról említés történt. Koszovónál a modell érdekes, mert tudniillik az Ahtisaari-
tervben van szó a Szerb Önkormányzatok Szövetségéről. Érdekes módon a Vajdaságban is 
volt annak idején egy ilyen kezdeményezés, 7 vagy 8 önkormányzat egy szövetségen 
keresztül próbált lépést tenni egyfajta önrendelkezés, kvázi helyi autonómia megteremtése 
érdekében. Erről folyik a vita, ez most tulajdonképpen a legérzékenyebb kérdése a Belgrád-
Pristina-dialógusnak, ami egy darabig jól ment, de most kicsit látszik, hogy nem olyan 
egyszerű a dolog, most már elérkeztek a nehéz kérdésekhez, a kemény maghoz, itt kellene 
megpróbálni előrelépni. Mi ezt követjük, és soha nem rejtettük véka alá, hogy miután mi 
elismertük Koszovót, itt a megoldás egy ésszerű, mindkét fél által elfogadott, valamiféle 
területi típusú önrendelkezés. Hogy aztán ez az Ahtisaari-tervnek a Helyi Önkormányzatok 
Szövetsége, vagy annak egy módosított vagy erősített változata, ezt döntsék el a felek, de 
nekünk minden működőképes autonómia jó példa, mert tudunk rá hivatkozni, és azoknak a 
példák sora, melyekre mindig hivatkozunk, eggyel bővülne.  

Azzal is egyetértek, hogy a választási kampányban jóllehet, meg fogják szólítani a 
politikai pártok a határon túli magyar közösségeket, úgy látom, hogy erre elég markáns példák 
vannak az ellenzéki pártok részéről is, mint tudjuk, de én valóban azt tartom fontosnak, 
egyetértésben Szili Katalin képviselő asszonnyal, hogy ezt a kampányt, legalább ezt a 
kampányt tartsuk bizonyos keretek között. Nincs semmi baj a többpártrendszerrel, ebben 
egyetértünk, és önmagában az, hogy megszólítjuk őket, hogy ez vagy az a politika jobb, mint 
a másik, ez rendben van, de tudjuk mindannyian, hogy van negatív kampány, van 
személyekre kihegyezett kampány, és ez az, amitől a határon túli magyar közösségeket 
érzésem szerint lehetőleg mentesíteni kellene. Szerintem ebben egyetértünk, és ha e 
tekintetben valamiféle pártközi együttműködés vagy konszenzus kialakul, az 
mindenféleképpen jó dolog. 

A szerb ügyben nem könnyű a helyzet, mert két folyamat van, az egyik fönt, legfelül, 
azt mondanám, legeslegfelül, államfői szinten. Nikolić elnök úr itt Budapesten is - ott voltam 
a szerb nagykövetségen, a fogadásán - mondott egy-két olyan dolgot, amit én még szerbtől 
nem hallottam, sőt itt Nikolić elnök a bocsánatkérés szót is használta. Aztán ez később 
kölcsönös bocsánatkérésre módosult, de én hallottam ezt, tehát ez egy új helyzet. És lesz 
főhajtás, ami most ugyan kicsit halasztódik, részben technikai okokból, amelyekre egyébként 
tetszett is hivatkozni, de lesz főhajtás, meggyőződésem, és azért ez egy nagyon fontos dolog.  

Az emlékek mások, alapvetően mások. Tehát azt látni kell, hogy itt van egy nagyon 
erős magyar érzékenység, ami, azt hiszem, érthető, és van egy szerb érzékenység, ami 
azokban a túlzásokban is megnyilvánul, amelyekre képviselő asszony is hivatkozott. 
Valószínűleg ezt a fajta érzékenységkonfliktust nem tudjuk megoldani, egy-két generáció 
biztosan nem, de a politika szintjén ezeket megpróbáljuk kezelni, és ezt a célt szolgálja a két 
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államfő közeledése, ami meggyőződésem szerint azért talán le fog lassan csorogni a mélyebb 
rétegekbe is, mert a mélyebb rétegekben baj van, jól tudjuk, hogy baj van, és a magyarverések 
és a különböző inzultusok ezekkel a mélyebb rétegekkel függenek össze. Itt egyébként mi a 
lehető leghatározottabb álláspontot képviseljük, a magyar nagykövetség, a magyar nagykövet, 
tehát az államközi kapcsolatok szintjén is fölvetjük ezt, és bár nagyon sok mindenről szó van, 
de lassan-lassan mennek a dolgok. Szó volt magyar rendőrökről, vagy legalább magyarul 
beszélő rendőrök beállításáról ezekben az érzékeny községekben, városokban, mint Temerin 
és így tovább, de valóban vannak arra utaló jelek, hogy egyfajta kettős mérce érvényesül, 
egyfajta előítélet, nyilvánvalóan a magyarság hátrányára. 

Ami a temerini fiúkat illeti, ezt annak idején már Tadić elnöknek fölvetettem, és 
nagyon nyomatékosan kértem, hogy legyen valami eredmény. Valami kis eredmény született, 
de tudjuk, hogy a dolog nincs megoldva, és közben vannak az egyéb ügyek. Ugyanakkor 
persze, óvatosnak kell lenni, mert itt volt az óbecsei eset, és ha aznap rögtön megmondjuk, 
hogy mi történt, abból lehet, hogy kockázatok is vannak, tehát óvatosan kell ezt kezelni. De itt 
jön megint az elvi álláspont, hogy ezek az inzultusok elfogadhatatlanok, és végül is a szerb fél 
állami felelőssége az, hogy ezeket megoldja. Ezt mi innen nem tudjuk megoldani, Pásztor 
István sem tudja megoldani a VMSZ részéről, hiába veti ezt ő föl minden lehetséges fórumon, 
és hiába központi kérdés ez a VMSZ számára is, nyilván, hogy ez a szerb állam felelőssége, 
és ezt nekik kell megoldani, mert ha nem oldják meg, ezzel tulajdonképpen ez a fajta magas 
szinten folyó kiengesztelődési folyamat kerül veszélybe.  

Vannak más gondok is, a kollektív bűnösség esete például. Itt volt az annak idején, a 
restitúció, rehabilitáció terén, hogy mégiscsak elértünk egy nemzetpolitikai sikert, éspedig az 
európai integrációs politika emeltyűinek igénybevételével teljesen világossá tettük azt, hogy 
nem lesz támogatás a magyar kormány részéről a szerb tagjelöltség megadásához, ha ezt a 
kérdést nem hozzák rendbe. Ez nem váltott ki olyan nagy örömet, nagy elismerést a másik 
oldalon, de végül mégiscsak meglépték azt. Most még vannak gondok, mert tudjuk, hogy a 
szerb törvényhozás előtt van egy törvény, amelynek éppen az lenne a feladata, hogy annak a 
három községnek az esetében a kollektív bűnösséget levegye, és ne az illetőknek kelljen 
bizonyítani kvázi a bűntelenségüket, hanem eleve a törvény mondja ki, hogy bűntelenek, 
kivéve, ha valaha megállapították a bűnösségüket. Tehát a dolog megy tovább, de én azt 
hiszem, ez is egy példa arra, hogy az ügyek nem könnyűek, ugyanakkor megfelelő kitartással 
és határozottsággal vinni kell őket előre. 

A következő hasonló téma rögtön Ungvár. Itt folyik a rendőri vizsgálat, a 
rendőrkapitány elment a főkonzulátusra, tájékoztatást adott, és figyelemre méltó, hogy 
egyébként a Szvoboda-párt, a lényegében radikális, szélsőjobboldali párt is elhatárolódott az 
eseménytől, ők azt mondják, nekik semmi közük ehhez, és elítélték. Elítélte ezt a 
miniszterelnökük, Azarov is itt, Budapesten, és ígéretet tett a tájékoztatásra. Ez egy nagyon 
aggasztó és szomorú eset, mert ez megint csak azt mutatja, hogy a mély rétegekben 
munkálnak azok az érzületek, ellenséges érzelmek a magyarokkal szemben, amit nagyon 
nehéz kezelni, és ami, ha politikai eszközként megjelenik, akkor nagyon súlyos gondokhoz 
vezethet. Mi világossá tettük azt, és a magyar miniszterelnök is világossá tette az ukrán 
miniszterelnök felé, hogy mi támogatjuk Ukrajna európai ambícióit, de ennek alapvető eleme 
és alapvető feltétele az, hogy a magyar közösség jogai és igényei tiszteletben lesznek tartva.  

Azt hiszem, hogy a részvétnyilvánítások terén a gesztusok politikája folyik, és nagyon 
sokszor tettünk ilyen gesztust, de nem egészen értem, hogy ez mennyiben függene össze a 
karrierdiplomatáknak az egyébként meg nem határozható kategóriájával. Azt azért szeretném 
jelezni, hogy a szomszédos országokban kivétel nélkül, döntően olyan diplomaták működnek, 
nagyköveti szinten feltétlenül, akik jóval a rendszerváltozás után kapcsolódtak be a külügyi 
tevékenységbe, tehát ma én ezt a karrierdiplomata kifejezést nehezen tudnám értelmezni. A 
magyar nagyköveti karban egyébként szép számmal vannak úgynevezett külső, vagy ha úgy 
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tetszik, politikai kinevezettek, nincs is ezzel semmi gond, legfeljebb ezt a gyakorlatot 
időnként az ellenzék szokta kifogásolni. Azt viszont én kifogásolom, és tisztelettel 
visszautasítom, hogy bárkit a diplomatáink közül megélhetési diplomatának nevezzenek. Ez 
sértő, méltatlan azokkal az emberekkel szemben, akik nagyon nagy odaadással, nagyon nehéz 
körülmények között és teljes elkötelezettséggel végzik a munkájukat.  

Az ukrán nyelvtörvény kapcsán annyit szeretnék jelezni, hogy jelenleg kidolgozás 
alatt állnak a végrehajtási rendeletek vagy utasítások. Ez a nyelvtörvény, ismerjük a hátterét, 
alapvetően egy belpolitikai megfontolásból született, és alapvetően az orosz ajkú közösség 
felé tett gesztusként, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ebből a magyar közösség is 
megkapja az őt megillető előnyöket. Ez a harc jelenleg folyik, és én nagyon bízom benne, 
hogy legalább lokális szinten, a területi egységek különböző szintjein a magyar 
megjelenhessen kvázi regionális hivatalos nyelvként, mert ez nagyban segítené a kárpátaljai 
magyarság helyzetét.  

A horvát csatlakozás kapcsán lesznek nagy események, a horvát kormány meg akarja 
ünnepelni ezt egy csúccsal június 30-án. Eredetileg július 1-jéről volt szó, de most június 30-
ról, viszont természetesen ez egyáltalán nem zárja azt ki, hogy a két Baranya tekintetében is 
létrejöjjön valami. Szívesen beszélünk erről, és azt hiszem, hogy ennek is lehet egy 
szimbolikus jelentősége, szimbolikus üzenete. 

Volt egy kérdés Ferenc pápáról. Azt hiszem, mindannyian örülünk annak, hogy 
„habemus papam!” A katolikusok különösen örülnek, a kereszténydemokraták különösen 
örülnek, de azt hiszem, minden magyar örül annak, hogy egy olyan pápa került római 
püspökként a pápai trónra, aki tényleg a társadalmi egyenlőtlenségeket, a szegénységet 
különösen fontosnak tartja. Szerintem ez az adott helyzetben és a világ egésze szempontjából 
nagyon lényeges, ezt tartom ma tudniillik az egyik leglényegesebb, globálisnak nevezett 
kihívásnak, a vagyoni egyenlőtlenség rendkívüli fokozódását az utóbbi évtizedekben, mely 
meghalad minden korábbi mértéket, és egyes országokban elviselhetetlen mértéket ölt, éppen 
részben Dél-Amerikában; bár a statisztikát Brazília vezeti, de utána rögtön Kína és 
Oroszország jön, tehát ez egy nagyon komoly dolog. Magyar szempontból pedig én azt 
hiszem, hogy mi továbbra is azokat a kérdéseket fogjuk fontosnak tartani Rómában, mint 
eddig. Ezeket most nem sorolom föl, de azt hiszem, hogy a vatikáni diplomáciának továbbra 
is meglesznek a maga nemzetpolitikai feladatai. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úr tájékoztatóját, a kérdésekre adott válaszokat 

különösen, és megköszönöm képviselőtársaimnak is a mai napot. Még egy pár perc türelmet 
kérek az egyebekre, de előtte két perc szünetet rendelek el, míg miniszter urat kikísérem.  

Miniszter úrnak és kollégáinak további jó munkát kívánok! (Dr. Martonyi János: 
Köszönjük szépen. - Az elnök kikíséri a vendégeket.) 

 
(Rövid szünet.) 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét. 
Egyebekben csak annyit akartam elmondani, hogy április 8-án, hétfőn tartunk 

bizottsági ülést, melyet 11 óra 30 percre terveztünk, és nagyköveti meghallgatás lenne, az első 
ilyen meghallgatás, zárt ülésen. A nagykövetre vonatkozó írásos anyag a titkárságon lesz 
elérhető a hét második felében, illetve aznap délelőtt, a bizottsági ülés előtt a földszint 65-ben 
át lehet olvasni az anyagot. 

Előreláthatólag április 15-én nem tartunk ülést, április 23-án lesz a következő nagy 
bizottsági ülésünk. Részemről ennyi lett volna.  
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Kinek van kérdése, vagy bármiféle felvetése? (Nincs jelentkező.) Ha ilyen nincs, akkor 
köszönöm szépen mindenkinek, hogy attól függetlenül, hogy a többi parlamenti bizottság nem 
ülésezett, eljöttek, és így a húsvéti szünetet megbontották ezzel a bizottsági üléssel. 
Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)  

 
  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


