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Napirendi javaslat
1. Tájékoztató a szlovák V4 elnökség aktuális kérdéseiről
Előterjesztők:
Őexc. Pavol Hamžík, Szlovákia magyarországi nagykövete
Dr. Kumin Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes
államtitkára
2. Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség
közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a
Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása
következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/4072. szám)
(A HHSZ 102. § (6) bekezdése szerinti döntés és lehetőség szerint a részletes
vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)
3. Egyebek
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Az ülés résztvevői
A bizottság részéről
Megjelent
Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Juhász Hajnalka (KDNP), a bizottság alelnöke
Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság alelnöke
Bartos Mónika (Fidesz)
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)
Nacsa Lőrinc (KDNP)
Dr. Brenner Koloman (Jobbik)
Gyöngyösi Márton (Jobbik)
Molnár Gyula (MSZP)
Helyettesítési megbízást adott
Balla Mihály (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)
A bizottság titkársága részéről
Dr. Fürjes Róbert, a bizottság szakmai tanácsadója
Csizi Réka, a bizottság munkatársa
Gódor Szilvia ügyintéző-titkárnő
Meghívottak
Hozzászólók

Őexc. Pavol Hamžík, Szlovákia magyarországi nagykövete
Dr. Kumin Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes
államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi
javaslat elfogadása
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok. Megkezdjük bizottsági ülésünket. Megküldtem a
napirendet. Van-e a napirenddel kapcsolatban bárkinek kérdése? (Senki sem
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra. Ki támogatja a napirendet?
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.
Első napirendi pontunk nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása.
Köszöntöm Kumin Ferenc helyettes államtitkár urat a Külgazdasági és
Külügyminisztériumból. Amennyiben kezdeményezi a zárt ülés megtartását, kérem,
nevezze meg a védendő közérdeket!
DR.
KUMIN
FERENC
helyettes
államtitkár
(Külgazdasági
és
Külügyminisztérium): Elnök úr, köszönöm szépen. Kezdeményezem külügyi és
nemzetbiztonsági érdekeink védelme céljából.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fölteszem szavazásra. Ki támogatja a zárt ülés
elrendelését? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Elrendelem a zárt ülést.
(A bizottság 9 óra 7 perctől 10 óráig zárt ülésen tanácskozott, melyről külön
jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés befejezésének időpontja: 10 óra.
Szünet: 10.00-10.10.
(A nyílt ülés folytatásának időpontja: 10 óra 10 perc)
Tájékoztató a szlovák V4 elnökség aktuális kérdéseiről
(A bizottsági ülés folyamatos szinkrontolmácsolás mellett zajlik.)
Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. Második napirendi pontunk tájékoztató
a szlovák V4-elnökség aktuális kérdéseiről. Szeretném köszönteni Pavol Hamžík urat,
Szlovákia magyarországi nagykövetét, illetőleg Kumin Ferenc helyettes államtitkár
urat, a Külgazdasági és Külügyminisztériumból.
Szeretném megköszönni ezt a kiadványt, amit most megkaphattunk. Rendhagyó
ülés ez a mai, hiszen a visegrádi elnökség ebben a formátumban még nem szerepelt a
bizottsági ülésünk napirendjén. Köszöntöm az Európai Unió nagyköveteit. Köszönöm
szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
A jelen esemény gyakorlatilag arról szól, hogy megosszuk önökkel a V4-es belső
ügyeinket, hiszen a Visegrádi 4-ek csoportjára valódi európai formációként gondolunk.
A visegrádi elnökséggel kapcsolatosan rövid tájékoztatóra szeretném kérni
nagykövet urat. Ezt követően megkérném a Külügyminisztérium képviseletében az
államtitkár urat, hogy röviden fejtse ki az álláspontját, utána pedig álláspontok és
kérdések kifejtésére lesz lehetőség. Parancsoljon nagykövet úr, öné a szó.
Pavol Hamžík előterjesztése
ŐEXC. PAVOL HAMŽÍK, Szlovákia magyarországi nagykövete: Köszönöm
szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy kezdeményezték ezt az ülést. Nagyon
örülök, hogy itt lehetek, és hogy lehetőség nyílt számomra, hogy bemutassam a Szlovák
Köztársaság V4-elnökségének jelen ügyeit. Jelen pillanatban 2018 júliusától 2019
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júniusáig lesz elnöki pozícióban Szlovákia a V4-ekben a magyar elnökséget követően,
ezt követően, 2019-től pedig a Cseh Köztársaság veszi át az elnökséget.
Engedjék meg, hogy általánosságokkal kezdjem! Létezésének negyedszázada óta
a koordináció és együttműködés területéről már a közös álláspontok képviseletéig
jutottunk el európai uniós szinten. A V4-országok teljes jogú tagjai az Európai Uniónak,
ahol a V4 pragmatikus együttműködést biztosító platformot jelent. Az Európai
Unióban közös egzisztenciális élre törünk, amely magas szintű békét, biztonságot és
jólétet teremt; éppen ezért az Európai Unión belül konstruktív és releváns szereplőként
kívánunk fellépni, ahol saját megoldásokat kínálunk.
A szlovák elnökség hangsúlyt fektet a belső dinamikák erősítésére, a
versenyképességre, a biztonságra, az interkonnektivitásra és a visegrádi régió belső
kohéziójára. A belső motorja a szlovák elnökségnek a dinamikus Visegrád Európa
számára, és értelmezésünk szerint ez beteljesíti ezeket az ambíciókat. A Szlovák
Köztársaság a visegrádi együttműködésre fontos eszközként tekint nemcsak a
pragmatikus regionális együttműködés szempontjából, hanem az Európai Unió
megerősítésének eszközeként is tekint rá.
Négy szuverén tagállamból állunk, ugyanis nagyon szilárd alapja van a visegrádi
együttműködésnek, a konkrét területeken történő konkrét eredmények
felmutatásának. A visegrádi négyek szlovák elnöksége pozitív napirendet tart szem
előtt. Szeretnénk bebizonyítani, hogy az eredményeink előnyére szolgálnak az Európai
Unió ügyvitelének és különböző kérdésköreinek: mint például a 2020-as pénzügyi
keretrendszer, a brexit, az energia- és klímabiztonság, a digitalizáció; ezek a
prioritások, amelyekkel foglalkozni kívánunk.
Az elnökségünk szándéka szerint a V4-országokat európai útvonalon tartja, és
aktívan hozzá kíván járulni az EU jövőjének megbeszélésében konkrét megoldások és
javaslatok formájában. A szlovák elnökség szeretné bebizonyítani, hogy a V4-országok
továbbra is konstruktív és produktív európai partnerek, és el szeretnénk kerülni
bármilyen elhatárolódást a V4-ek és Európa többi része között. A hivatalos
programunk 3 alapelv köré csoportosul. Előmozdítjuk az egységet, ahol ez lehetséges.
Szándékunk szerint konszenzusra kívánunk lépni az olyan ügyekben, amelyek közösen
előmozdítják európai szinten a jólétet és amelyet európai szinten közösen tudunk
képviselni. Megoldásokat kínálunk, ahol ez előnyös.
Érdekeink szerint a projektek közös végrehajtásában vagyunk érdekeltek,
amelyek gyakorlati jobbító hatással vannak állampolgárainkra. Végezetül pedig
tiszteletben tartjuk a különbözőségeket, ahol szükséges. Tehát konszenzust keresünk,
de messzemenőkig tiszteletben tartjuk a nemzeti konszenzusokat. Az elsődleges
megközelítése a jelenlegi szlovák rotációs módon történő elnökségnek az, hogy konkrét
megoldásokat hozzunk regionális és európai uniós kérdésköri szinten. Három fő
pillérre koncentrálunk: az európai kérdésekre, a biztonsági aspektusokra széles
értelemben és az okos megoldásokra.
Az elnökségünk jól és dinamikusan indult mind a három prioritást élvező
területen: magas szintű találkozókat szerveztünk a V4-es speciális minisztériumok
mentén. A pénzügy, a gazdaság, a védelem terén, illetve a szakértői együttműködési
szinten - gondolok itt a közbeszerzésekre, egészségügyi kérdésekre - és a V4
legmagasabb szintjén elnöki és házelnöki szinten is megvalósult az együttműködés.
Nyitott, pragmatikus együttműködés a célkitűzésünk, amelynek a célja az, hogy
megerősítsük a kötelékeinket más globális partnerekkel is kétoldalú alapon, valamint
a V4 plusz formátumon belül is.
Először is: szeretnénk fenntartani a hagyományos és már bizonyított EU plusz
formátumokat partereinkkel, Németországgal, Ausztriával, az északi és a balti
nyolcakkal, illetve regionális partnerekkel, valamint a nyugat-balkáni országokkal, a
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Keleti Partnerséggel, valamint az USA, Kanada, Japán és a Koreai Köztársaság is
felsorolandó ezek között.
Most pedig konkrétabb kérdésekre térnék rá a szlovák elnökség prioritásait
tekintve, ha megengedik, amelyeket már korábban is említettem. Erős Európa. Az erős
Európa kulcsfontosságú a V4 további fejlődése és prosperitása szempontjából,
kézzelfogható megoldásokat kell előállítani az állampolgáraink számára, éppen ezért a
szlovák elnökség a V4-ek aktív részvételét hangsúlyozza az EU jövőjének vitáját
tekintve, amelynek a célkitűzése az Európai Unió erősítése és nem gyengítése, az
Európai Unió egységének előmozdítása segítségével és hogy megakadályozzuk a
széthúzást az Európai Unión belül. Az intenzív együttműködésre európai partnerekkel
és a V4 plusz már bizonyított formátumok is rendkívül fontosak. Aktív szerepet
kívánunk vállalni a kulcsfontosságú európai uniós politikák megvitatásában. Gondolok
itt az intézményes megoldásokra, az NFF-re, a szektorális ágazati politikákra, a brexit
és a poszt-brexit megoldásokra erős hangsúllyal a kohéziós politikára és a közös
mezőgazdasági politikára és a KAP-ra, a közös agrárpolitikára.
A hiányzó közlekedési kapcsolatokat is előtérbe helyezzük a V4 kapcsolódási
pontjait erősítendő. Gyakorlati lépéseket kívánunk tenni a szociális, társadalmi
kérdésekben, gondolok itt az egészségügyre és az oktatásra, és olyan tevékenységeket
kívánunk még végrehajtani, amelyek erősítik a közös európai családhoz való
tartozásunkat, erősíteni kívánjuk a kommunikációt.
A második prioritásunk a biztonság és a környezetvédelem, amely az egyik
előfeltétele a jó és stabil politikai kapcsolatok kiépítésének nemzetközi partnereinkkel.
Az elmúlt évtizedben a világ megváltozott, a biztonsági helyzete romlott, és intenzívebb
együttműködést tesz szükségessé a közös kül- és biztonságpolitikában, éppen ezért a
szlovák elnökség a politikai dialógusra helyezi a hangsúlyt a Nyugat-Balkánnal és a
Keleti Partnerség országaival. Folyamatosan támogatjuk az Európai Unió bővítési
folyamatát. Az Európai Unió biztonságának és védelmének erősítése fontos, illetve a
hosszú távú megoldások megtalálása a migrációra, illetve a schengeni belső határok
megfelelő működésének visszaállítása lenne fontos a belső ellenőrzés nélkül. Energiaés klímabiztonság.
A harmadik prioritásunk pedig az okos megoldások. Ezek integrális részét
képezik a globális digitális átalakulásnak. A digitális kérdések mind kihívást jelentenek,
mind pedig lehetőséget a V4-ek számára, hogy optimális és felhasználóbarát
körülményeket teremtsen az online világban, amely előnyére szolgálna
állampolgárainknak, illetve minden EU-s állampolgárnak.
Ebben a kontextusban számos hivatalos nyilatkozatot fogadtak el a szlovák V4es elnökség során, ideértve a visegrádi csoport és a Német Szövetségi Köztársaság
nyilatkozatát a közép-európai politikai változások 30. évfordulóján. A közös kohéziós
politikáért felelős miniszterek nyilatkozata a visegrádi csoporton belül, a
belügyminiszterek közös nyilatkozata, a pénzügyminiszterek közös nyilatkozata az
adózási és digitális gazdaság tekintetében, a közlekedésügyi és európai uniós alapok
felhasználásáért felelős miniszterek közös nyilatkozata, a védelmi miniszterek közös
nyilatkozata és így tovább. Több mint száz eseményt hajtottunk végre a tervezett 216ból egészen eddig. A közelmúltban, február 7-én sikeres csúcstalálkozót bonyolítottunk
le, amelyben a V4-ek miniszterelnökei vettek részt, illetve a német kancellár, Angela
Merkel, amely egyben egy közös V4+ német projekt volt, ahol bejelentettük a marokkói
migránsútvonalakkal való foglalkozást. Aztán pedig nyilatkozat született, és most egy
újabb konkrétumot neveznék meg, amelyet itt írtak alá Budapesten, szombaton, és én
képviseltem a V4 elnökségét. Ez is illusztrálja, hogy hogyan működik az együttműködés
a V4-es országok között, és hogy milyen mélyre megy ez a gyakorlati együttműködés
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terén. Az építészeti egyesületek V4-es képviselői egy építészeti együttműködést írtak
alá a V4-es csoportok között, amely véleményem szerint rendkívül pozitív lépés.
Végezetül pedig engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket a tervezett
tevékenységekről, legalábbis a legfontosabbakról az előttünk álló hónapban a szlovák
elnökség végéig. Először is a V4-es külügyminiszterek találkozójára kerítünk majd sort,
illetve az északi balti 8-ak találkozójára kerítünk sort Litvániában, márciusban.
Márciusban a V4-ek házelnökei találkoznak a Benelux-államokbeli partnereikkel,
májusban pedig a külügyminiszterek találkoznak török partnerükkel, majd ezt
követően pedig májusban a külügyminiszterek találkoznak a keleti partnerségbeli
kollégáikkal a Keleti Partnerség tízedik évfordulójának alkalmából. A
külügyminiszterek ezen túlmenően májusban találkoznak még a svájci és a nyugatbalkáni külügyminiszterekkel, valamint az osztrák külügyminiszterrel is és júniusban
pedig a V4-ek külügyminiszterei találkoznak Dél-Korea külügyminiszterével
Pozsonyban, a GLOBSEC konferencia keretén belül, és végül pedig nem hivatalos
találkozóra kerítünk sor a balti 3-ak, illetve a V4-ek házelnökei között, amelyre a
Magas-Tátrában kerítünk sort. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, készen állok
a megbeszélésre.
ELNÖK: Köszönjük szépen excellenciás uram. Államtitkár úr, öné a szó.
Dr. Kumin Ferenc szóbeli kiegészítése
DR.
KUMIN
FERENC
helyettes
államtitkár
(Külgazdasági
és
Külügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Nagykövet Úr! Nagykövet
Hölgyek és Urak! Köszönöm szépen a szót és a meghívást. Mindenekelőtt
Magyarország kormánya nevében szeretnénk megköszönni a Szlovák Köztársaságnak
a V4 elnökségben eddig elvégzett kitűnő munkáját, és természetesen várakozásokkal
tekintünk a hátralévő három hónap igen intenzív, az előbb hallottaknak megfelelően
intenzív programja elé. Minden részletet hallottunk már, így nem is szeretném ezeket
semmilyen szinten megismételni, hanem a Magyarország számára fontos elemeket
szeretném csak a teljesség igénye nélkül kiemelni, hogy ezzel tegyem ezt a tájékoztatót
lehetőség szerint teljessé.
Összességében Magyarország hozzáállása a V4-hez változatlan. Semmilyen új
fejleményről nem tudok beszámolni. Számunkra a legfontosabb regionális
együttműködési keret volt és marad a továbbiakban is. Egy közel 65 milliós lelket
számláló regionális együttműködési blokk olyan szereplőkkel teszi összemérhetővé a
lélekszámot, de lassan a gazdasági teljesítményét is ennek az együttműködésnek, mint
Franciaország, Olaszország vagy az éppen most távozófélben lévő Egyesült Királyság.
Ha a gazdasági teljesítményről akarunk még egy látványos indikátort idehívni
segítségül, akkor elég csak azt felidézni, hogy a V4-ek és Németország közötti
külkereskedelmi forgalom lényegesen meghaladja a Németország és Franciaország
közötti kereskedelmi fogalmat, ami azt gondolom, hogy sokat elárul arról, hogy milyen
változások zajlanak Európán belül ezekben a pillanatokban is. Ennek megfelelően
vesszük komolyan ezt a keretet, és ennek megfelelően teszünk meg mindent azért, hogy
egységes maradjon, és hogy jó munkát tudjon végezni.
Kiegészítésképpen azokhoz a pontokhoz, amelyeket nagykövet úr itt elmondott,
én különösen azokra az elemekre szeretném felhívni a figyelmet, amelyek még a
magyar elnökség alatt indultak be, és amelyek a szlovák elnökség alatt sikeresen
folytatódtak. Mindenekelőtt - és ha már itt szó esett arról, hogy mik szolgálhatják
közvetlenül a V4-es állampolgárok hétköznapjait, életét, azt gondolom, hogy itt a
közlekedési dimenzióban, az összeköttetések javításában van nagyon sok tennivaló, és
előttünk áll egy hatalmas, szerintem rendkívül izgalmas és lelkesítő projekt, amelyben
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komoly munka zajlik ezekben a pillanatokban is, a négy V4-es főváros összeköttetése
nagysebességű vasúttal.
Ezen a téren az alapmegállapodás még a magyar elnökség alatt indult be, de a
szlovák elnökség alatt alakult meg az a munkacsoport, amely rendszeresen üléseket tart
Pozsonyban, és haladnak előre. A mostani munka eredményeképpen elkezdődött a
négy különböző részt vevő országban nemzeti szinten a megvalósíthatósági
tanulmányok elkészítésére irányuló munka, ez jelen pillanatban a költségvetés
meghatározását jelentette, négyből három ország már ebben elkötelezte magát. Mi 5
millió eurót szánunk arra, hogy ezt a megvalósíthatósági tanulmányt elkészítsük, 202122-re fognak különböző nemzeti szinteken elkészülni ezek a megvalósíthatósági
tanulmányok, s ami nagyon fontos, itt is hallottuk, hogy a következő többéves
költségvetési keretben szeretnénk ehhez a rendkívül költséges, összetett munkához az
Európai Unió támogatását is közösen kérni, és ennek jegyében a következő hétéves
költségvetési keretben lobbizunk azért, hogy azok az európai uniós intézmények és
eszközök, amelyek az összeköttetést, közlekedési folyosók létesítését szolgálják, olyan
módosításokon essenek keresztül, hogy lehetségessé váljon. Ebben a hét évben, nem
lesz még kész a vasút, de a tervezési, engedélyezési eljárások finanszírozásába be tudjuk
vonni az Európai Uniót is.
Mostani formájában olyan szinten tart ez az egyeztetés, nagyjából tudjuk, hogy
hogy fog kinézni, milyen sebességű lesz. A részletekről szívesen beszámolunk
bármelyiküknek. Annyit szeretnék csak ehhez hozzátenni, hogy itt néhány óra alatt a
fővárosok elérhetősége egymás között egy olyan dimenziót fog az együttműködésben
kinyitni, amelyre, azt gondolom, mindannyiunknak nagyon nagy szüksége van.
A 2. pontban, a már szintén a nagykövet úr előadásában többször is idézett V4
plusz formátumok jelentőségére szeretném én is a figyelmet felhívni. És itt a nemrég
lezajlott V4 plusz-Németország érdemel szerintem különösebb figyelmet itt, ebben a
körben is. Mivel olyan megállapodás született, ami ráirányítja a figyelmet arra, hogy a
V4-országok nem akarnak kívül maradni abból a felelősségből és abból a sokat
hivatkozott szolidaritásból sem, amelyet minden európai tagállamnak vállalnia kell a
migrációs krízis közepette, de a mi válaszunk az - és ebben osztoznak a V4-tagállamok
-, hogy a problémát a gyökereinél kell elsősorban kezelni, és ebben az ambíciónkban
csatlakozott hozzánk Németország is, és az idézett megállapodás, amely Marokkót
támogatja meg egy igen jelentős pénzügyi támogatással, olyan képességnövekedést fog
Marokkóban elérni V4 plusz-Németország segítségével, amely ott, helyben képes az
emberkereskedelem, az illegális migráció különböző formái ellen hatékonyan fellépni.
Ez a mi válaszunk, a V4-ek válasza a szolidaritásra és a közös felelősségvállalásra, ha a
migrációs kérdésről van szó.
Elhangzott a szlovák elnökséggel kapcsolatban is a digitalizáció ügye. Ez már a
magyar elnökség idején is fontos téma volt, pillére volt a mi elnökségünknek is. Jól
haladnak tovább ezen a fronton is az ügyek az elnökségben. Itt külön szeretném
kiemelni a V4 startup mentor programját, amely magyar koordinációban működik
továbbra is, és nagyon jó eredményeket tud felmutatni az elmúlt rövidke élete során.
Végül amit külön szeretnék kiemelni, a V4 szeretné megtalálni azokat a módokat
is, hogy a jó együttműködésen, a közös fellépésen túl hogyan tud valódi, kézzelfogható
eszközöket is az ambíciói mellé tenni. Ennek mindig valamilyen pénzügyi eszköz tud a
legjobb módja lenni, és így az Európai Beruházási Bankon belül a V4 platform
létrehozása olyan lehetőség, amely ezeket az eszközeit a V4-nek - a közös finanszírozás,
közös infrastruktúrafejlesztés, finanszírozás lehetőségeit - sokkal szélesebbre tudja
tárni. Ez, ha úgy tetszik, akár előszobája is lehet egy közös V4 banknak, de ne siessünk
előre, most egy platformról beszélünk az Európai Beruházási Bankon belül. Jól
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haladnak az egyeztetések ezen a területen is. Azt gondolom, hogy a szlovák elnökség
ebben is kitűnő munkát végez.
Összességében engedjék meg, hogy azt mondjam, egy picit szubjektív
véleményemet megfogalmazva mint nemrég még külföldön szolgáló diplomata, hogy a
V4 olyan keretet biztosít számunkra, amellyel a világban, a nagy országok, a nagy
partnerek szemében is a láthatóságunkat sokkal erősebbé tudjuk tenni. Én amerikai
élményeimről tudok beszámolni, ahol a V4 együttműködésben mindig sokkal nagyobb
érdeklődést, sokkal több figyelmet tudtunk kiváltani, és azt gondolom, ebben is rejlik
az ereje ennek az együttműködésnek, amely minden szempontból érdemes arra, hogy
a támogatásunkat élvezze. Európát erősíti, a régiót erősíti, külön-külön az országainkat
erősíti, és minden itt élő ember érdekét szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Hozzászólások
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a két előterjesztést. Kedves vendégeink, pár
megjegyzést engedjenek meg! A V4-et nagyon sok előítélet övezi. Mindenekelőtt azt
szeretném kiemelni, hogy itt mintha valamifajta negatív erő tartaná össze a V4-et.
Gyakran elhangzik az, hogy gyakorlatilag a migráció elutasítása jelenti a V4 lényegét.
Ezekkel az előítéletekkel kapcsolatban azt gondolom, érdemes határozottan föllépni,
és ez a mai összejövetelünk is végső soron ezt szolgálja, hogy mutassuk meg a V4-nek
a sokszínűségét, a gazdagságát. Lássuk történetiségében a V4-et, és itt nem is csak arra
gondolok, hogy 1991-ben indult el az útján ez az együttműködési forma, hanem arra is
gondolok, hogy 1335-ben indult el a V4-együttműködés. Akkor is voltak persze hasonló
jellegű kihívások Európa előtt, amivel mostanság szembesülünk, de azért azt hiszem,
ez más dimenziót ad ennek a kooperációnak.
De egy kicsit aktuálisabban közelítve meg a kérdést, én is úgy vélem, hogy most
a szlovák elnökség erre a problémára nagyon hatékony válaszokat kíván adni, ezért
szeretnék gratulálni; most már jócskán túl vagyunk ennek az elnökségnek a
kétharmadán, akörül járunk, és látható, hogy nagyon komoly eredmények vannak,
eleve a megfogalmazása a mottónak Dinamikus Visegrád for Europe. Erre szeretném
fölhívni hangsúlyosan a figyelmet.
A visegrádi együttműködés nem Európa ellen van, hanem Európáért van, és a
visegrádi együttműködés a mi gondolkodásunkban egy kicsit Európa kicsiben. Az az
együttműködés, amit mi itt megvalósítunk, az szól arról, hogy mi mit gondolunk a
nagyobb Európáról, és ez lehet, hogy nem azonos, nem ugyanaz az európai jövőkép,
mint amit mások megfogalmaznak Európa más sarkaiban, de ez egy európai jövőkép,
aminek itt a megfogalmazása zajlik.
Nagyon fontosnak tartom az aktualitások miatt azt, hogy a következő
költségvetési időszak előkészítésének fázisában vagyunk, és hogy a szlovák elnökség a
kohézióra ilyen nagy hangsúlyt helyez, mint ahogy a román elnökség is egyébként a
kohézió gondolatát kiemelten kezeli. Talán az sem véletlen, a kohéziónak kell hogy
legyen jövője, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy mindig az adott körülményekhez kell
igazítani.
A Visegrád plusz formátumok is a nyitottság bizonyítékai, és ahhoz is szeretnék
gratulálni, nagykövet úr, hogy egy sikeres V4 plusz-német kancellári találkozó után
most még előttünk áll a francia elnökkel való találkozó, és előttünk áll az osztrák
kancellárral történő találkozó mint a nyitottságnak nagyon látványos bizonyítékai, és
végül szeretném a jelenlévők figyelmét fölhívni a Visegrádi Kulturális Alapra.
A Visegrádi Kulturális Alap egy nyitott alap. Az egyetlen intézménye a visegrádi
együttműködésnek, de Ázsiából, Európából, Észak-Amerikából nagyon komoly
együttműködésnek az eszköze a Visegrádi Kulturális Alap, különösen a keleti
partnereink és a Nyugat-Balkán irányába vannak rendkívül sikeres projektjei. A
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kérdésem az lenne, hogy nagykövet úr se maradjon munka nélkül: mi a véleménye
önnek és a szlovák elnökségnek arról, hogy ha ennyire szerteágazó az együttműködési
tevékenysége a visegrádi együttműködésnek, akkor miért nem bővítjük ki azokkal az
országokkal, akik egyébként érdeklődést mutatnának a visegrádi együttműködésben
való részvétel iránt.
A biztonságpolitikára nagyon rövid pillantást szeretnék vetni, és ennek van egy
szlovák leágazása is. A tegnapi napon értesültem arról, hogy Szlovákia kivonul a
Deffense Cooperation Agreement tárgyalásokból. Magyarországon is, Szlovákiában is,
Lengyelországban is most járt az amerikai külügyminiszter, nálunk is kiemelt tárgya
volt a tárgyalásoknak a DCA. Szeretnék rákérdezni, nagykövet úr, hogy milyen
megfontolások vezetik e tekintetben Szlovákiát. Illetőleg itt még azt hangsúlyoznám,
hogy a harccsoportnak, a Visegrád Battle Groupnak a jelentősége mind a NATO, mind
pedig az európai uniós műveletek tekintetében kulcsfontosságú. Hogyan áll a
készültsége a Visegrád Battlegroupnak?
Végül én is szeretném a smart megoldások vonatkozásában aláhúzni a
gyorsvasút jelentőségét. Nagyon nagy lendületet kapott ez a gondolat az elmúlt
időszakban, és tekintettel arra, hogy ez a fajta észak-déli konnektivitás hosszú évek óta
Közép-Európa legkomolyabb problémái közé tartozik, bízom én is abban, aláhúzva azt,
amit államtitkár úr mondott, hogy ez a terv most már egyre inkább tervvé fog válni, és
az álomból tervvé válik, és hogy szintén mind keletre, mind nyugati irányba ez a
gyorsvasúthálózat tud majd bővülni, hiszen Bécs-Budapest, Budapest-Belgrád,
Budapest-Kolozsvár, -Bukarest is a politikának a napirendjén szerepel.
Tisztelt Bizottság! További hozzászólásokra és kérdésekre nyitnám meg a
lehetőséget. Juhász Hajnalka alelnök asszony!
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen
excellenciás uram. Én egy másik lehetőségre világítanék rá az együttműködés
tekintetében, amely nem más, mint a humanitárius együttműködés. A tavalyi év
folyamán Magyarországon elfogadtunk egy törvénytervezetet a Hungary Helps
vonatkozásában, amely a magyar humanitárius segítséget közelíti meg, és különböző
projekteket valósítunk meg Közel-Keleten, Libanonban, Irakban, Jordániában és
afrikai országokra is kiterjesztjük tevékenységünket, különösen az üldözött
keresztények tekintetében, hogy hogyan nyújtsunk számukra segítséget. Különböző
programokat alakítottunk ki az ő segítségükre.
Mivel van egy jövőképünk egy visegrádi négyes humanitárius együttműködésre,
és én vagyok a felelős miniszteri biztos a visegrádi országokkal történő együttműködés
vonatkozásában ezen a téren, úgyhogy az észak-iraki tervek kapcsán emelnék szót,
mert azért rendkívül fontos ügy, hogy a visegrádi négyek jelen vannak ezen a területen.
Pozitív választ kaptam a Cseh Köztársaság és Lengyelország részéről. Jelen pillanatban
Lukáš Parízek államtitkár válaszára várunk, ami lehet, hogy pozitív lesz, mert az északiraki újjáépítések esetében is fontos lenne a költségek megoszlása, illetve, hogy
kihangsúlyozzuk a humanitárius segítségnyújtás fontosságát. Kumin Ferenc szavait
idézném itt, aki bemutatta azt, hogy Amerikában mekkora érdeklődést mutatnak a
visegrádi négyes együttműködés irányába. A múlt héten vettem részt a Hungary
Helpset érintő megbeszélésen az ENSZ-ben, és nekem is az a tapasztalatom, hogy óriási
érdeklődést tanúsítanak a visegrádi négyek együttműködése tekintetében, úgyhogy az
önök segítségét kérnénk ezen a téren.
ELNÖK: Zsigmond képviselő úr!
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DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném
megköszönni nagykövet úrnak a kitűnő előadást, és külön a kiadványt, amit igyekeztem
lapozgatni, de majd ígérem, hogy alaposabban át fogom tanulmányozni.
Az én kérdésem arra irányul, hogy örvendetes az, hogy az elmúlt időszakban jól
alakultak a szlovák-magyar kapcsolatok, és külön elismerés a szlovákiai elnökségnek a
V4 vonatkozásában. Akkor is, ha vannak megoldandó feladatok a szlovák-magyar
viszonyrendszerben. Én nem erre szeretnék utalni, hanem egy ezzel összefüggő
kérdésre. A magyar közösségek, de az európai őshonos kisebbségek - 50-60 millió
ember tartozik Európában az őshonos kisebbségekhez - egy kezdeményezést indítottak
el Minority SafePack néven, ami arról szól, hogy az Európai Unió végre foglalkozzon az
őshonos európai kisebbségek ügyével. Nagykövet úr is említette, hogy a migráció egy
fontos kérdés Európában. Azt szeretném kérdezni - a strong Europe, az erős Európa az
én álláspontom szerint nem képzelhető el a nemzetek együttműködése nélkül, és ilyen
értelemben beleértendő a nemzeti kisebbségeket is -, hogy mi nagykövet úr álláspontja
a Minority SafePack vonatkozásában. Tehát egyetért-e azzal, hogy az Európai Uniónak
többet kéne foglalkoznia az őshonos európai kisebbségekkel, tehát, hogy az Európai
Unió szintjén is Magyarország szorgalmazza azt, hogy legyenek jogi normák, legyen
jogalkotás, ami a nemzeti kisebbségek helyzetét próbálja javítani. Erről szeretném
kérdezni. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Gyöngyösi képviselő úr!
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Köszönjük
szépen nagykövet úrnak a beszámolót és azt, hogy eljött a bizottságunkhoz. Én is itt az
erős Európa víziójára szeretnék rácsatlakozni. Meggyőződésem szerint Európának és
az egész civilizációnk jövőjének az a kulcsa, ha a nagy globális kihívásokra közösen meg
tudjuk találni a megfelelő válaszokat, és számtalan globális kihívás van, amiből a
migráció csak az egyik, de ugyanilyen nagy kihívás az, hogy amikor több pólusúvá válik
a világ, akkor alapvetően Európa és az egész kontinensünk alapvetően ebbe a nagy
gazdasági küzdelembe be tudjon lépni. Én úgy látom, hogy akkor, amikor az Egyesült
Államok, Oroszország, Kína között zajlik egyfajta gazdasági verseny, akkor Európának
akkor van esélye, ha közösen tud fellépni, és ebben az értelemben az Európai Unió
egységes kell legyen. Hiszen mindannyian, még például a nagy német gazdaság is
ebben a globális versenyben pici. Össze kell hangolni az egész Európai Unióban a
gazdasági működést, ez pedig elkerülhetetlen a versenyképesség növelése nélkül.
Nagyon örülök annak, hogy a kohézió kérdése ilyen kiemelt figyelmet kapott a
szlovák elnökség ideje alatt is. Döntő kérdés az az Európai Unió sikerében, hogy ki
tudjuk-e egyenlíteni a gazdasági különbségeket az Európai Unió területén belül.
Hiszen, amíg kívülről egyfajta migrációs veszély fenyegeti a kontinensünket - amire
ugyancsak meg kell találnunk a megfelelő válaszokat -, azt látni, hogy belül az Európai
Unión belül is létezik egy elképesztően nagy mértékű migráció, amivel a kohéziós
politika is keveset foglalkozik. Akkor, amikor kohéziós politikáról beszélünk,
alapvetően infrastrukturális fejlesztésekről beszélünk. Utakról, vasútról,
energiahálózatról, hasonló kérdésekről, és nagyon keveset arról, hogy a kohéziós
politikának milyen szerepe lehet a bérkiegyenlítésben, és a szociális feszültségek
oldásában. Hiszen jelenleg a kontinensünket és az Európai Uniót is talán az feszíti szét
leginkább, hogy elképesztő szociális különbségek vannak a különböző tagállamai
között, és a periféria irányából egyfajta munkaerő-elszívás van a központi államok felé.
És amikor szolidaritásról beszélünk, akkor elsősorban szociális értelemben kellene ezt
érteni, nem pedig más vonatkozásokban.
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Amikor a V4-ről beszélünk, akkor itt alapvetően olyan országokról beszélünk,
akik nagyon hasonló problémákkal küzdenek, hiszen mindannyiunk országából
elképesztő mértékben távoznak a képzett fiatalok, akik szociális, demográfiai,
gazdasági, versenyképességi kihívások elé állítják az országainkat, hiszen
százezerszámra távoznak csak a mi országunkból, de úgy tudom, Szlovákia is hasonló
problémákkal küzd. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor V4-es
programokat alkotunk, és közösen próbálunk kihívásokra megoldásokat találni, akkor
a kohézió kérdésköre kiemelt hangsúlyt kapjon, és amikor még itt a szlovák elnökség
alatt Sebastian Kurz-cal vagy Emmanuel Macronnal találkoznak, akkor szerintem itt
akár nyitott fülekre is találhatnak, hiszen Emmanuel Macron is folyamatosan
hangsúlyozza ezt a kérdéskört a közvetített munka vonatkozásában, de ez csak egy
részprobléma.
És Sebastian Kurz is osztrák kancellárként kiemelten foglalkozik ezzel a
kérdéskörrel, hiszen ez komoly szociális kihívások elé állítja Ausztriát is. Ott inkább az
olcsó munkaerő érkezése az, ami problémát okoz, de a probléma gyökere ugyanaz,
úgyhogy erre a kérdésre szeretném fölhívni a figyelmet. Ez egy olyan kérdés, amivel az
én pártom kiemelten foglalkozik. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék!
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen, és köszönjük szépen nagykövet úr
beszámolóját és a kiadványt is, amiben nagyon sok érdekes dologra bukkantunk, és
köszönjük szépen a szlovák elnökség eddig elvégzett munkáját is. Azt gondolom, hogy
a visegrádi együttműködésnek van egy, a politikai szinttől különböző szintje, ez pedig
a mindennapok, a hétköznapok, a fiatalok szintje, a kultúra, az oktatásban betöltött
szerepe fontos szempont szerintem, hogy ezt is erősítsük, hogy ne csak a politikai
vezetők, ne csak az államok között legyen jó együttműködés és közös
érdekérvényesítés, hanem a visegrádi együttműködés lelkületét vagy szellemét a
mindennapokba és legfőképpen a fiatalok között is át tudjuk ültetni.
Nagyon fontos és pozitív előremutató részt találtam meg az önök kiadványában
az utolsó részben. A digitalizációról már beszélt államtitkár úr is és nagykövet úr is.
Nagyon fontosnak tartom, hogy azokban a fintech megoldásokban, amikre a szlovák
elnökség is helyez hangsúlyt, hogy ezekben a V4-országok közösen tudjanak
együttműködni abban a tekintetben, hogy az új pénzügyi megoldások, a fiatalok
pénzügyi tudatosságának növelése kérdésében és a készpénzkímélő megoldásokban
közösen haladjunk a jogszabályi környezet kialakításában vagy a törvényhozásban;
hogy ezt a versenyképességi előnyt egyszerre szerezze meg a visegrádi országok
mindegyike; hogy összehangoljuk az ezzel kapcsolatos törvényalkotási faladatainkat,
illetve jogszabály-alkotási feladatainkat, hogy pont az ilyen, újfajta pénzügyi
megoldások vagy pénzügyi szolgáltatások keresésében és az innovatív megoldások
bevonásában együtt tudjunk az élen járni Európában.
És ha már Közép-Európa, én csak egy mondattal reagálnék Gyöngyösi képviselő
úrra, amit ő is csak magától, tudatalattiból mondott, ez a centrum-periféria. Én nem
értek ezzel egyet, és talán ez a gondolkodásmód vezet sokszor oda, hogy a közép-keleteurópai államokat periférián lévő államoknak tekintik a nyugat-európai államok.
Ezt a megközelítést szerintem úgy kell feloldani, hogy pontosan azt, amiért a
visegrádi országok harcolnak, az az egyenrangúság vagy nem másodrendű, nem
többsebességes Európa létezik vagy nem többsebességes Európáért dolgozunk, hanem
hogy mindenki a centrumban legyen mindenfajta szempontból. Azt gondolom, hogy
ebben a visegrádi országok közösen elég sok nemcsak szavakban, hanem tényekben is
egész sok eredményt értek el. Ha megnézzük az elmúlt években a gazdasági növekedési

14
számokat, Közép-Európában az államadósság csökkentésére irányuló eredményeket, a
munkanélküliség csökkentésre vonatkozó számokat, akkor azt látjuk, hogy nem hogy
periféria, hanem nagyon is centrum ez a régió, és ezt az utat kell folytatni. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? (Senki sem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, megadom önöknek a szót, parancsoljanak!
Válaszok
ŐEXC. PAVOL HAMŽÍK Szlovákia magyarországi nagykövete: Köszönöm
szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Számos ügyet megnyitottunk, igyekszem
mindre választ adni a lehető legrövidebben. Először is elnök úr említette a V4 Plusz
platformot. Ez rendkívül jól működik és folyamatosan növekszik. Ez már önmagában
is problémákat jelent. Valóban óriási az érdeklődés olyan területeken is, ahol sosem
gondoltuk, hogy ilyen szoros együttműködés valósulna meg. Például Indonéziára
gondolok itt, ahol az együttműködés és a jelenlét főleg gazdasági területen fejlődést
mutat, tehát itt is koncentrálnunk kell a partnereinkre és azokra a problémákra,
ügyekre, amelyek valódi eredményt hozhatnak. Mert semmi értelme találkozgatni,
egymást meglátogatni pozitív eredmények nélkül, az érdekeik szem előtt tartásával.
Tehát ez az egyetlen probléma ezzel kapcsolatosan, de tudom, hogy politikusaink és
szakértőink is folyamatosan érintik ezt az ügyet. Természetesen nyitottak maradunk,
és ahogy már említettem, 216 politikai szakértői szintű eseményt kívánunk
lebonyolítani, ami igen nagy szám.
A védelmi együttműködési egyezményről. Szorosan követem az önök lépéseit
ezen a téren, tudniillik önök aláírták ezt a DCA-t. Tájékoztattuk a központot a magyar
fejleményről, ami számunkra példaként kell hogy szolgáljon. Nálunk igen bonyolult
most a politikai kormánykoalíció Szlovákiában, és az egyik partnerünk, hogy úgy
mondjam, blokkolja az együttműködés aláírását, illetve véget akar vetni a DCA
tárgyalásának. Jelen pillanatban tehát bonyolult a helyzet.
Ahogy mi látjuk, a védelmi együttműködés teljes mértékben egybevág a NATOtagállamokkal, illetve a biztonsági érdekeinkkel. Tehát továbbra is keményen fogunk
dolgozni ezen az ügyön, és biztos vagyok benne, hogy ha most nem, de a későbbiekben
majd előírjuk a védelmi együttműködésről szóló megállapodást, amely teljes
mértékben egybevág a Szlovák Köztársaság és szövetségesei érdekeivel.
Ez azonban politikai ügy, politikai probléma jelen pillanatban. Biztos vagyok
benne, hogy megoldjuk majd. Megemlítette az okos megoldásokat a gyorsvasút
kérdését is, amely teljes mértékben egybevág az Európai Unió politikáival, tehát
támogatást élveznek a V4-ek ebből a szempontból is, ahogy a helyettes államtitkár úr
már említette. Jelen pillanatban a megvalósíthatósági tanulmányokon dolgozunk, ezt
az irányt tartjuk szem előtt, és természetesen ez is a Szlovák Köztársaság érdekeit
szolgálja. A humanitárius V4-együttműködés tekintetében pedig majd felveszem a
kapcsolatot Parízek államtitkár úrral, és megérdeklődöm tőle, hogy mi a reakciója erre
a projektben történő együttműködésre. Véleményem szerint ez pozitív lesz egyébként,
és természetesen ha szorosan együttműködünk, akkor a humanitárius segítség
hatásfoka mindig magas.
A mi érdekünkben áll a pénzek hatékony felhasználása és az összefogás.
Hatékonyan is léptünk fel Németországgal, az Egyesült Államokkal, és ugyanilyen
módon kívánjuk folytatni ezt az együttműködést a V4-eken belül is. Biztos vagyok
benne, hogy ez is a mi érdekeinket szolgálja, és közel áll a szívünkhöz a humanitárius
ügy, készen állunk tehát az együttműködésre.
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A szlovák-magyar viszonyok tekintetében pedig mind a ketten a V4-ek részei
vagyunk, úgyhogy ezekre a kérdésekre is tudok válaszolni. A szlovák-magyar viszony
politikai szinten pozitív. Nagyon fontos szerepet képvisel ez az együttműködésben. Ha
nyitott kérdések merülnek fel, akkor bizottsági szinten történik együttműködés,
gondolok itt a kisebbségek ügyére, kulturális ügyekre is. Tehát megvannak az
eszközeink és a lehetőségeink a kérdések megvitatására, amelyet egyik vagy másik fél
fontosnak tart. Épp a múlt hónapban tartottunk találkozót Pozsonyban a
kisebbségekkel foglalkozó bizottságok részvételével. Véleményem szerint időben
tájékoztatást kap mind a két ország parlamentje.
Én magam is részt vettem ezen, és nagyon pozitív eredményekről számolhatok
be a kisebbséggel kapcsolatos együttműködés terén. Tanulmányoztuk a kérdést, és az
Európa Tanácsban megszületett egyezmények aláírásával vállalt kötelezettségeinket
tartjuk szem előtt. Ez nem jelenti azt, hogy nem vihetjük mélyebbre ezt az
együttműködést, erre már volt példa a tavalyi és az azt megelőző évek során. Ahogy az
jól látható, az etnikai, magyarok által lakott területeken is még általában kétnyelvű
helységjelző táblák, ami nem volt teljesen összeegyeztethető a szlovák jogszabályokkal,
de fenntartottuk a kisebbségi iskolákat is, és így tovább, tehát mint már említettem
nyitottak vagyunk a kérdés tekintetében. A magyar kisebbséget, a cseh kisebbséget, a
rutén kisebbséget szintén állampolgárainknak tartjuk, ők is ugyanolyan állampolgárok,
mint bárki más, ugyanakkor etnikummal is rendelkeznek, és itt folytatjuk majd ily
módon az együttműködést.
A Minority SafePackre sose mondtunk nemet, de még eddig igent sem. Nyitottak
vagyunk a kérdés megbeszélésére. Európa jövője tekintetében pedig valóban vannak
közös kihívások. A világ globálisabbá vált, és úgy vélem, hogy az Európai Uniónak fel
kell készülnie a súlyosabb versenyre, mint ami ma jellemzi a világot, és erre még nincs
felkészülve. Ez azt jelenti, hogy el kell gondolkodnunk a mélyebb integráción, nemcsak
gazdasági területen, és rá kell jönnünk, hogy hogyan alakulhat ez a különböző
szempontjai alapján, hiszen némelyik a szuverenitást tartja legfőképp szem előtt, és a
nemzetállamhoz ragaszkodik, jobban mint mások. Másrészről a mi szempontunkból,
szlovák szempontból maga az EU-tagság erősíti a szuverenitásunkat, hiszen az EU
nélkül hol tartana Szlovákia. Egyedül vagy a másik oldalon? Tehát nincsenek
választások. Ez motivál bennünket a politikai stabilitás elérése tekintetében, illetve a
biztonsági érdekeinkben.
Tehát biztosítani kell a gazdasági növekedést és mindazt, amit ön már
elmondott, megemelni a szociális jólét mértékét, és az előadásomban is kitértem már
erre, ez az egyik témája a megbeszéléseknek a V4-es formáción belül, és a V4 egyébként
eszköze lehetne négy országnak abból a szempontból, hogy többet tegyünk az ügy
érdekében, mint amit eddig tettünk. Természetesen ezt a témát a későbbiekben is
órákig beszélhetnénk, de bármikor szívesen ülök le bármelyikükkel, hogy
megbeszéljünk bármilyen témát, amit önök érdekesnek találnak. Tájékoztatom erről a
központi szerveket, hogy megvalósítsuk a mélyebb és szorosabb együttműködést.
A digitalizációval kapcsolatosan már említést tettem arról, hogy ez programunk
részét képezi. Ahogy az olvasható a publikációban is, nyitottak vagyunk ebben a
kérdésben. Visszatérnék arra, amit már korábban elmondtam. A megfelelő politikai
kontextus a Cseh Köztársaság és Szlovákia között, illetve Szlovákia és Magyarország
között nagyon nagy segítségünkre van. Különösen igaz ez két államunk közötti
viszonyra, hiszen tudjuk, hogy milyen volt a viszony a kilencvenes években és a kétezres
évek elején. Most azonban stabil a helyzet politikailag, érdekünkben áll ennek a
folytatása, és a tapasztalataim szerint ez előmozdítja a szakértői szintű együttműködést
is.
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Néhány héttel ezelőtt tájékoztatást kaptam a szakértői találkozóról, az
eredmények ismertek, egyértelmű a helyzet, azonban vannak még olyan kérdések,
ügyek a vízzel kapcsolatosan, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatosan magyar
oldalon, azonban az együttműködés rendkívül egyértelmű és rendkívül pozitív. Tehát,
ha politikailag stabil a helyzet, akkor minden rendben van.
Az utolsó dolog, amire felhívnám a figyelmet, az pedig az, hogy ugye tudják, hogy
a csehekkel közös államot alkottunk régebben. Csehszlovákia feloszlott, de talán még
mindig közelebb állunk egymáshoz, mint korábban. Én személy szerint úgy vélem,
hogy a szlovákoknak és a magyaroknak is legalább olyan közeli kapcsolatot kéne
ápolnia, mint a szlovákoknak a csehekkel, és ezen kell dolgoznunk. Vannak még
tartalékaink. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, államtitkár úr!
DR.
KUMIN
FERENC
helyettes
államtitkár
(Külgazdasági
és
Külügyminisztérium): Nehéz ehhez már bármit hozzátenni. Azt gondolom, hogy a
bilaterális szintet is képviselve és megjelenítve meg tudom erősíteni azt, hogy a két
ország közötti együttműködés valóban történelmi léptékben is a lehető legjobb szinten
van. Lajčák külügyminiszter nemrég látogatott Magyarországra, és ez a látogatás is
megerősítette azt, hogy nagyon sok pontja van az együttműködésünknek, inkább a
pozitív dolgok dominálják a kapcsolatainkat, és a kihívást jelentő kérdésekre is tudunk
válaszokat találni. Az irányt látjuk, nyilván a cél ott lebeg előttünk a legnehezebb
kérdésekben, de azt látjuk, hogy előrébb vagyunk, mint ahol voltunk évekkel ezelőtt.
Ebben mind a két oldalon mindkét fél biztos.
Összességében, reagálva egy kicsit az elnök úr által is jelzett dolgokra, hogy a
V4-en belül sokan próbálják úgy beállítani ezt az együttműködést, mint amit negatív
erők tartanak egyben. Azt gondolom, hogy a leglátványosabb cáfolata ennek az
állításnak az, ha a politikai térképet megnézzük ezen a négy országon belül. Négy
ország, négy kormány, négy különböző politikai családhoz tartozás, ha önmagában
ebből indulunk ki, szinte nehéz is elképzelni, hogy ilyen magas szintű az
együttműködés, de mégis azok az érdekek, azok a közös akaratok, amelyek összetartják
ezt a négy országot, ezek keresztülhúzzák azokat az elméletileg meglévő, politikai
családok különbözőségéből levezethető elméleti különbségeket, és dominálnak az
együttműködés különböző formái.
Valóban, ha most itt a szlovák nagykövet ül mellettem, akkor még egyszer
szeretném ezt aláhúzni, Magyarország kormánya rendkívüli módon üdvözli ezt a jó
együttműködést, amely a hétköznapok szintjén, folyókat átívelő hidak szintjén, az
együttműködés mindenféle formájában megtestesül, és ez számunkra öröm, és
köszönjük szépen a szlovák partnereinknek is ezt a fajta együttműködést. Köszönöm
szépen, hogy meghallgattak.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Én azzal szeretném a napirendi
pontot lezárni - van még egy napirendi pontunk, amin már gyorsan végig fogunk menni
-, hogy talán a legfontosabb összetartó ereje a visegrádi együttműködésnek az, hogy az
Európai Uniót mi egy egységes Európai Unióként képzeljük el. Számunkra az, hogy az
Európai Unióba bekerültünk 2004-ben - együtt kerültünk egyébként be -, az egy olyan
történelmi célkitűzés sikerét jelentette, amelyet mindenféleképpen szeretnénk
megőrizni. Ma, amikor azt látjuk, hogy különféle ideológiák, erők dolgoznak azon, hogy
az Európai Unió megint szétváljon, és létrejöjjön a kétsebességes Európa - különféle
javaslatok vannak arra, hogy hogyan kellene külön eurozóna parlamentet létrehozni,
eurozóna pénzügyminisztériumot létrehozni -, ezek bennünket arra ösztökélnek, hogy
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nagyon határozottan lépjünk fel az Európai Unió egységének a megőrzése mellett. Mi
úgy látjuk, hogy úgy óvható meg az Európai Unió egysége, ha tiszteletben tartjuk
egymást. Az Európai Unió tagállamai mind a nemzeti identitásokra, mind az állami
szuverenitásokra tekintettel vannak. És talán akkor elkerülhető az, hogy a brexit
precedenssé váljon, és elkerülhető az, hogy az Unió fogyjon. Mi azon az állásponton
vagyunk, hogy az Uniónak pedig bővülnie kell.
Különösen egyébként most, a nyugat-balkáni irányba vagyunk mi, visegrádi
országok ezen a határozott állásponton. Ez a fajta elkötelezettség hatja át nagy
örömömre a szlovák elnökség munkáját, amit szeretnék megköszönni, és szeretném
kifejezni nagykövet úron keresztül a szlovák politika irányába a részvétünket, hiszen az
afrikai repülőgép-szerencsétlenségben Anton Hrnko képviselő úrnak, a NATO
Parlamenti Közgyűlés delegációvezetőjének családja elhunyt; tragikus körülmények
között elvesztette a hozzátartozóit, szeretnénk, ha a részvétünket közvetítené neki
nagykövet úr.
Tisztelt Bizottság! Van-e további kérdés a napirendi ponthoz? (Senki sem
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor nagyon rövid technikai szünetet tartunk. Még
egy napirendi pontunk van, azon fogunk végighaladni. Köszönöm szépen
vendégeinknek a megjelenést, különösen a nagykövet úrnak és államtitkár úrnak. Neki,
azt hiszem, még maradnia kell velünk. Az európai uniós nagyköveteknek is köszönöm
szépen, hogy együtt lehettünk. Jó munkát kívánok, viszontlátásra.
(Szünet: 11.11 - 11-14-ig)
Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci
Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló
megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai
Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban
szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló T/4072. számú törvényjavaslat (A HHSZ 102. § (6) bekezdése
szerinti döntés és lehetőség szerint a részletes vita a HHSZ 44-45. §a alapján)
Tisztelt
Bizottság!
Utolsó
napirendi
pontunkhoz
érkeztünk.
A
Külügyminisztérium részéről az előterjesztő Kumin Ferenc helyettes államtitkár úr, az
Európai Unió és Svájc közötti személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz
csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. Államtitkár úr, mit kell
tudnunk a javaslatról? Van-e valami hozzáfűznivalója?
DR.
KUMIN
FERENC
helyettes
államtitkár
(Külgazdasági
és
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Nagyon rövid hozzáfűznivalóm van, hogy a
tárca részéről támogatjuk a módosításokat.
ELNÖK: Jó. Gyakorlatilag ez a Svájc, Schengen, illetőleg a horvát csatlakozásból
fakadó kötelezettség.
Csenger-Zalán helyettesíti Balla Mihály kollégánkat. Öt darab döntés áll
előttünk.
Először egy jogtechnikai döntés arról, hogy a bizottság részletes vitát kíván
folytatni a törvényjavaslatról kijelölt bizottságként. Ki támogatja ezt? (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönöm szépen.
Másodszor, döntenünk kell arról, hogy a javaslat megfelel a házszabály 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek. (Szavazás.) Ez is egyhangú.
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Van egy módosító javaslat előttünk, amit kormánypárti képviselők nyújtottak
be. Ki támogatja a módosító javaslat elfogadását? (Szavazás.) Ez is egyhangú.
Le kell zárnunk a részletes vitát. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) Egyhangú.
Majd döntenünk kell arról, hogy a jelentést elfogadjuk, azzal, hogy ez egyben
felhatalmazás az elnöknek, hogy a bizottság döntését összefoglaló jelentést benyújtsa
az Országgyűlésnek. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen,
tisztelt bizottság.
Egyebek
Tisztelt
Bizottság!
Egyebekben
van-e
bárkinek
hozzáfűznivalója,
képviselőtársaim? (Senki sem jelentkezik.) Azt bizonyára mindenki érzékelte, hogy itt
a hosszú hathetes szünet, amely április 4-ével kezdődik, némileg behatárolja a
lehetőségeinket a bizottsági ülések tartására vonatkozóan, de a nagykövetjelöltek
miatt, és miegymás vonatkozásában azért sort kell majd kerítenünk további bizottsági
ülésekre. Amint tudunk valamit, természetesen időben fogjuk tájékoztatni a
képviselőtársaimat.
Az ülés berekesztése
Tisztelt Bizottság! Amennyiben nincs több megjegyzés, az ülést berekesztem.
Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak pedig köszönjük az együttműködést a hosszú
délelőtt folyamán.
(Az ülés befejezésének időpontja 11 óra 17 perc)

Németh Zsolt
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Horváth Éva Szilvia

