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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Szeretném kérni az igen tisztelt bizottság tagjait, hogy 
foglalják el a helyüket. Engedjék meg, hogy mindenkit sok szeretettel üdvözöljek a 
bizottság ülésén. Először is engedjék meg, hogy néhány formalitást elintézzünk.  

Bejelentem a helyettesítéseket: Balla Mihály helyettesíti Zsigmond Barna Pált. 
Megállapítom a határozatképességünket. Megküldtem a napirendet. Fölteszem 
szavazásra. Ki támogatja az előttünk fekvő napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

Tájékoztató a horvát EU-elnökség prioritásairól és várható 
eredményeiről 

Az elnök bevezetője 

Az első napirendi pontunk a horvát európai uniós elnökség prioritásai. Ezzel 
összefüggésben szeretném üdvözölni őexcellenciáját, Mladen Andrlić urat, aki a Horvát 
Köztársaság magyarországi nagykövete, illetve Steiner Attilát, aki pedig az Igazságügyi 
Minisztérium államtitkára, és ebben a minőségében az európai uniós ügyekért felel. 
Rendkívül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta az excellenciás úr ezt a 
meghívást, és engedje meg, hogy kifejezzem a köszönetemet minden európai uniós 
nagykövetnek és más képviselőnek, aki ma ebben a témában összehívott rendes külügyi 
bizottsági ülésünkön csatlakozott hozzánk. Ez a formátum már többször ilyen 
formában került megrendezésre. 

A koronavírusnak rendkívül sok negatív hatása van, az egyik pozitívuma 
azonban mindenféleképpen az, hogy kevesebbet utazhatunk, ezért többet 
találkozhatunk, már ha akarunk. Ezért úgy tűnik, hogy van egyébként pozitív 
megközelítése ennek a vírusnak. Mindenféleképpen szeretném gratulációmat kifejezni 
a horvát vendégeinknek, ezért a fantasztikus nyakkendőért. Szerintem minden idők 
legjobb elnökségi nyakkendője. Mindenféleképpen gratulálok, excellenciás úr.  

Természetesen nemcsak a formalitások lenyűgözőek a horvát elnökséggel 
kapcsolatban, de a tartalom is. Szeretném megadni önnek a szót, és terveink között az 
szerepel, hogy egy rövid videót szeretnénk megtekinteni a kijelzőn, amit a horvát 
nagykövet hozott el nekünk. Ezzel kapcsolatban egy szavazást kell tennünk.  

Döntés Őexc. Mladen Andrlić, Horvátország magyarországi 
nagykövete szemléltetési lehetőségéről 

Nagykövet Úr! Ez a házszabály, hogy erről is szavaznunk kell. Tehát ki 
támogatja, hogy szemléltessen a nagykövet úr? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 
egyhangú.  

Ezt követően pedig lehetőség nyílik majd arra, hogy kérdések hangozzanak el, 
utána, remélhetőleg egy rendkívül gyümölcsöző beszélgetés. Excellenciás úr, öné a szó. 
(Dr. Steinmetz Ádám belép a terembe.)- Képviselő úr, nyugodtan jöjjön ide az 
asztalhoz, de ne arra az oldalra! (Derültség.) Bármelyik oldalra! (Dr. Steinmetz Ádám: 
Ez a vendégoldal.) Ott még nem tartunk, hogy más párt mondja meg a Jobbiknak, hogy 
hova üljön. (Derültség, közbeszólások.) Excellenciás úr, öné a szó. (A napirendi pont 
tárgyalása folyamatos angol-magyar szinkrontolmácsolás mellett történik.) 
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Őexc. Mladen Andrlić tájékoztatója 

Őexc. Mladen Andrlić, Horvátország magyarországi nagykövete (Tájékoztatóját 
projektor használatával szemlélteti.): Hát, nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és 
nagyon köszönöm, ezt a kiváló lehetőséget. Látom itt az átrendeződést a parlamenti 
bizottságukban ezek szerint.  

Szeretném megköszönni önöknek ezt a kiváló lehetőséget, amelynek kapcsán 
megoszthatom önökkel az európai uniós elnökségünk részleteit. Ezzel összefüggésben 
szeretném megköszönni az összes honfitársamnak, az összes nagykövettársamnak, 
akik különböző más európai uniós tagországokat képviselnek itt, akik időt szakítottak 
arra, hogy velünk legyenek ma reggel.  

Említette itt a koronavírust elnök úr, és elmondhatjuk, hogy a migrációval és 
más kérdésekkel is foglalkozhatnánk, amelyek, úgy tűnik, hogy most már 0-24-ben 
velünk vannak. Mégis azt gondolom, hogy több olyan kérdés van, amellyel 
mindenféleképpen foglalkoznunk kell, amelyet kezelnünk kell, amelyre sima, jó 
válaszokat kell találnunk. Kezdem talán akkor tényleg a szemléltetéssel, és aztán utána 
foglalkozunk kicsit komolyabb dolgokkal. Tehát indítsuk el azt a filmet, kérem. (A 
jelenlévők megtekintik az EU-elnökség prioritásairól szóló kisfilmet.) „Emlékszem a 
megosztott Európára, mikor Horvátország még egyedül sodródott a nyílt tengeren, de 
végül sikerült révbe érnünk, és ez az utazás még csak most kezdődött el. 
Mindannyiunknak szüksége lesz egy hajóra egy nap, ha a tengerek így fognak 
emelkedni, de nekem van tervem arra, hogy hogyan segítsünk. Mint ahogyan Nikola 
Teslának is volt. Minden kihívás egyben egy lehetőség is, ahhoz, hogy felkészüljünk a 
jövőre, technológiákra van szükségünk és egy csapatra, aki az ötletekből valóságot 
csinál. De minden a szeretettel kezdődik. Rögtön a tanulmányaink után itt 
helyezkedtünk el, itt telepedtünk le, nagyapám régi öreg szőlőjében. Imádunk itt élni. 
Visszatértünk a gyökereinkhez, ugyanakkor viszont be vagyunk csatlakozva a világba. 
Ha játszunk, ha dolgozunk. Egy megbízható partner segít elérni a céljainkat, 
különösképp akkor, amikor azért küzdünk, hogy a világ tetejére jussunk. Segítünk 
egymásnak, védve és biztonságban érezzük magunkat. Ezek a kezek segítenek gépeket, 
hajókat építeni. De művészetet is ezek a kezek csinálnak, amelyet a sokszínűségünk 
inspirál. Felfedezzük a művészet által, hogy kik vagyunk, kik nem tudunk lenni. Az 
európai uniós kapcsolatok összetartanak bennünket ugyanúgy, ahogy a világszerte 
ismert horvát nyakkendő. Ha együtt játszunk, együtt győzünk, és családként 
ünneplünk. Horvátország vagyunk, Európa vagyunk, erős Európa egy kihívásokkal teli 
világban.” 

 
ELNÖK: Köszönjük! Erős Európa egy kihívásokkal teli világban? Hát halljunk a 

kihívásokról!  
 
ŐEXC. MLADEN ANDRLIĆ, Horvátország magyarországi nagykövete: Nagyon 

szépen köszönöm, elnök úr. Ez a prezentáció egyébként mindenkihez el fog jutni, tehát 
megkapják, akik esetleg részleteiben érdeklődnek iránta. Akár sorról sorra vehetik, 
vagy akár tovább is adhatják szükség esetén. Szeretnék megemlíteni néhány olyan 
kérdést, amivel foglalkoznék a bevezetést követően természetesen, aztán majd a végén 
néhány konklúzióval zárom. A kettő között pedig a horvát-magyar kapcsolatok 
hátteréről szeretnék beszélni. Szeretnék foglalkozni az Európai Unió mai helyzetével, 
aztán pedig a horvát elnökség prioritásairól szeretnék beszélni, illetve a horvát 
elnökség rendezvényeiről Magyarországon. Így állna tehát össze a prezentációm.  

A horvát elnökség bemutatása kapcsán szeretném elmondani azt, hogy 
gyakorlatilag első alkalommal vagyunk az Európai Unió soros elnöke. Rövid, de 
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rendkívül dinamikus európai uniós családi létünkben, a 7. évben mondhatnám azt, 
hogy még gyerekcipőben, iskolai első általánosban vagyunk kor szerint, mégis 
igyekszünk a legtöbbet kihozni belőle. Úgyhogy trióelnökségként végezzük a 
munkánkat, Finnország, Románia a két ország, akivel a trióban vagyunk. Most pedig 
az Európai Unió elnökségében egyszerre vagyunk elnökök, miközben Rijeka egyébként 
az egyik európai kulturális főváros.  

Tehát mondhatom azt, hogy egy eléggé egyedi helyzet, hogy két ilyen rendkívül 
megtisztelő feladatnak kell megfelelnünk. Miközben természetesen közigazgatásilag a 
lakosság, a környezet stb. szempontjából nagy kihívás ez az egész. Nem is említem fel 
azokat az új kihívásokat, melyek itt, a hétköznapjainkban érnek bennünket.  

Ez egy különösképp olyan idő, amikor rendkívül jelentős további kihívásokkal 
kell szembenéznünk. Amikor készültünk az elnökségre még a trió berkein belül 
Brüsszelben, tisztában voltunk azzal, hogy az Európai Unió fejlődésének egy nagyon 
fontos, a globális fejlődés szempontjából is fontos időszakában vagyunk, olyan 
időszakban, amikor rendkívül nagy kihívások mutatkoznak. De itt az elmúlt néhány 
hónapban természetesen olyan dolgok is történtek, amikre nem tudtunk készülni, de 
több ország, Horvátország, Magyarország és a többi, egyre precízebben vagyunk 
képesek reagálni ezekre a mai kihívásokra.  

Mégis azt gondolom, hogy az alapvető kérdés mindenféleképpen az, hogy horvát 
szemszögből nézve mi megértjük azt, hogy a közös Európa egy összefogásban lévő 
Európa kell hogy legyen, de nem kell hogy egyforma Európa legyen. A közös 
tevékenységek mellett állunk ki az Európai Unióban, olyan tevékenységek mellett, 
amelyek jól vannak megszervezve, amelyek jól vannak előkészítve, és végre is hajtják 
őket.  

Ennek kapcsán csak említeném a horvát elnökségnek azt a mottóját, amely 
sajnálatos módon szerintem elég jól eltalálta a lényeget, és jól tükrözi azt, ami itt 
történik, mégpedig azt, hogy „Erős Európa egy kihívásokkal teli világban”. Ha a 
kihívásokról beszélünk, akkor azt gondolom, mindenféleképpen több a kihívás a 
multilaterális létben, nemcsak Horvátország, az Európai Unió, hanem az egész világ 
szempontjából. A horvát-magyar kapcsolatokban, a kétoldalú kapcsolatokban, úgy 
gondolom, rendkívül dinamikusan és hatékonyan tudunk együttműködni: napi, heti, 
havi szinten is több delegáció érkezik, indul különböző szinteken Zágrábból 
Budapestre, Budapestről Zágrábba, Rijekába, Eszékre, Pécsre. Több különböző város, 
több különböző megye élvezi a rendkívül jó hangulatú kapcsolatainkat. 

Természetesen ennek az alapja a közös történelem, a közös kultúra és a jó 
szomszédi viszony, de természetesen mindig van egy kicsit több is ebben. Azt a többet 
a kultúra hozza, a két országban élő nemzetiségek adják, esetleg a gazdaság adja vagy 
több más terület. Természetesen szívesen reagálok esetleg további 
információkérésekre a kétoldalú kapcsolatokkal kapcsolatban, de mégis azt mondom, 
nagyon fontos kijelenteni azt, hogy rendkívül pozitív szerepet töltenek be a két ország 
nemzetiségei egymás országában.  

Tényleg egy zökkenőmentes kapcsolattartás, gazdag programok és jólét van. 
Mindez a viszonosság és a konszenzus alapján. Ha más területeken is lenne, nemcsak 
kétoldalú kapcsolatainkban, hanem akár az Európai Unión belül is ez lenne. Ha csak 
reciprocitás és konszenzus lenne, akkor már sokkal messzebb tartanánk, már sokkal 
gyorsabban haladnánk az Európai Unióban. Tudjuk, hogy ezek csak az elvek. A realitás 
sajnos teljes mértékben más. 

Több különböző ügy van, amin dolgozunk: természetesen az INA-MOL-
együttműködésen, ami egyre jobb. Vannak bökkenők, vannak zökkenők, de egyrészt 
dolgozunk rajtuk, másrészt pedig a projekt egészét is görgetjük. A másik természetesen 
az LNG-terminál a Krk-szigeten, ami gyakorlatilag remélhetően jövő év elején beindul. 
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Ez pedig további lehetőségeket biztosít arra, hogy az energetikai mixet Magyarország 
tovább sokszínűsítse. Tehát nemcsak Horvátország számára pozitív fejlemény ez, 
hanem szomszédainknak, még Magyarországnak is. Itt szeretném talán befejezni a 
kétoldalú ügyek tárgyalását. Természetesen bármilyen kérdésre válaszolok.  

Ha kérhetném a következő diát! Néhány szót említenék arról, hogy mit jelent 
európai uniós tagországnak lenni. Nem akarok ebből egyetemi előadást csinálni, csak 
néhány apró dolgot szeretnék kiemelni, amellyel kapcsolatban szerintem fontos tudni, 
hogy ezek adják azt, amivel megérthetjük az Európai Uniót. Így látjuk mi 
Horvátországban, hogy hogyan működik az Európai Unió, vagy hogyan kéne működnie 
az európai uniós tagság vagy taggá válás után; ugye, ez a cím? Az egész a kreativitásról 
szól, és a dolgokkal kapcsolatos érzékenységről. Meg kell tudni érteni az európai uniós 
tagság előnyeit, de természetesen ez mindig rendkívül mélyen működő folyamat kell 
hogy legyen. 

Megkockáztatom, hogy itt felmerülhet egyébként a hozzáállás, a gondolkodás 
megváltoztatása is. Ez nem napi szintű, napról napra tartó feladat, hanem ez egy 
naponta folyamatosan velünk lévő, mélyen gyökerező folyamat, ami alkalmazkodást 
igényel. Nem személyes, de megkockáztatom, nemzeti szintű alkalmazkodást is 
igényel. 

A másik dolog az EU bővítési folyamata, ami talán a legerőteljesebb 
transzformációs mechanizmus. Lehetővé teszi minden egyes tagországnak, hogy 
gyorsabban, mélyrehatóbban és talán hatékonyabban alakítsa át a rendszereit. Az EU 
bővítése nélkül, azt gondolom, minden teljesen másképpen működne, különösképpen 
az új tagországokban. Ezt tapasztaljuk a legközelebbi szomszédságunkban, a Nyugat-
Balkánon. Az összes nyugat-balkáni ország egyféle ördögi körben van benne, ez az igen-
nem, igen-nem, igen-nem helyzet; ahelyett, hogy folyamatosan és egyértelműen 
haladhatnának az európai uniós tagság felé.  

Ez megint része a mi elnökségi programunknak, hogy erőteljes és céltudatos 
úton haladhassanak ezek az országok az európai uniós tagság felé. Természetesen úgy, 
hogy megfelelnek eközben sztenderdeknek, betartanak bizonyos elveket, megtalálják a 
józan gondolkodást. Szerintem ebben természetesen mindig több az, hogy több legyen 
a felvilágosítás és a gondolkodás, mint az adminisztráció. 

Aggodalmaink tegnap, ma és holnap. Mindig másféle piacorientált 
koncepciókkal kell szembetalálnunk magunkat. Nem mindig minden egyforma.  Ez a 
folyamatos kérdés, pedig szükség lenne arra, hogy valamiféle rugalmasság, valamiféle 
szolidaritás jelenjen meg. Valahogy egymás mellett kéne tudni kezelni ezeket a 
gondolatokat. Talán praktikus kérdéseket tudnék felvetni ezzel kapcsolatban a 
folyamatban lévő ügyekre. 

Kevés az ismeret azzal kapcsolatban, hogy ki kivel foglalkozik. Az Európai 
Uniónak ezek a rendkívül átfogó struktúrái, sokszor, ahelyett, hogy lényegretörőek 
lehetnének, mindig valahol félúton járnak, és istenigazából elvész a sok bába között a 
gyermek. Nem is beszélve a szervezetek sokaságáról, a Bizottság, a Parlament, aztán 
nemzeti szinten az országgyűlés, a különböző NGO-k, kicsit olyan, mint egy erdő, 
amiben nincsenek ösvények, amiben alig találjuk meg az utat. És természetesen 
megmarad még az a kérdés is, hogy sok esetben hiányzik a szakértelem és a szakmaiság. 

Az alapgondolat az lenne, hogy több politikai felelősségvállalás és szakmai 
egyetértés kellene. Mindannyiunknak egy kicsit talán szakmaibbá kéne válnunk 
európai uniós ügyekben, mert ez hihetetlenül fontos. 

Tehát ez egy kicsit olyan, minthogy az ember legalább néhány szót tanuljon meg 
Magyarországon magyarul. Nekem véget ért a történet ott, hogy köszönöm szépen és 
egészségedre, de azért mégis próbálom kezelni ezt a kérdést. Persze az angol-, 
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franciatudásom talán néha segít átlendülni. Tehát igen, több felelősség, több megértés, 
ez lenne az alapüzenet. És hát aztán a jelenlegi európai uniós helyzet.  

Az első felvetésem ezzel kapcsolatban talán az lenne, hogy a nemzeti kontra 
európai uniós politikánk rendkívül sokszor okoz dilemmát, de ha egy lehetséges, olyan 
mechanizmusról beszélnénk, aminek jó eredmény a vége, akkor nem arra kéne 
koncentrálni, hogy nemzeti, kontra Európai Unió. Ugye a legjobb macska az, amelyik 
egeret fog. Sokszor a nemzeti politikák hatékonyabbak tudnak lenni, mint átfogó 
európai uniós politikák, ahol konszenzuskeresésre van szükség, ahol 27 ország 
álláspontjának az egyeztetésére van szükség. Tehát elképzelhető, hogy vannak esetek, 
amikor a nemzeti politikák hatékonyabbak. De talán nem mindig hatékonyabbak. 
Tehát ne egymással szembesítsük ezeket, hogy nemzeti kontra EU, hanem, hogy 
nemzeti és EU. Nekünk az egyesült Európa egy közös Európa. Nem pedig egy 
uniformizált, nem pedig egy egyedre szabott Európa.  

Az európai uniós politikánk alapvető célja természetesen a koordináció kell 
legyen, a tárgyalás, a módszer hozzá, a cél pedig a hatékonyság és a felelősségvállalás. 
Tehát természetesen fontos az, hogy el tudjuk ismerni azt, amit az egyes országok a 
közösbe beleraknak. Tehát mindig a hatékonyság, a felelősség, és a kettő együtt. 

Ezen túl és ha már európai uniós és nemzeti politikai célkitűzésekről beszélünk, 
nagyon fontos lenne az, hogy meglegyen a képesség arra, hogy egy bizonyos csoport 
nevében lehetőség legyen a fellépésre. Országcsoportosulásokban, és ez nemcsak 
egyetlen nemzet külpolitikai céljait kell hogy szolgálja, hanem több nemzetnek a közös 
céljait, mert mit csináljanak a kisebb országok. Persze attól függ, hogy hogyan 
definiáljuk a kisebbet. Na de mondjuk, a gazdaság vagy a méret mindenféleképpen 
lényeges, hiszen egy az több mint nulla, kettő több mint egy, egy meg kevesebb mint 
kettő. Tehát elképzelhető, hogy ezek mentén lehet különbséget tenni országok között, 
de érdemek mentén pedig nem szabad. Érteni kell azt, hogy a számok milyenek, és 
mennyire számítanak. Ugye, small is beautiful, mondják angolul, de azért ez nem 
mindig igaz, hogy így lenne. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő prioritásokat tudjunk 
alkalmazni. Könnyű mondani, persze a legnehezebb kimondani ezt a szót angolul, hogy 
priorizálni. Mindenesetre az a fontos, és különösképp, ha kicsik vagyunk, ha 
fegyelmezetten csináljuk.  

Egyszerre 15 prioritással egy kis ország nem tud működni, 1-2-3 prioritással 
igen. 15 prioritásnál nincs elsőbbség, hiszen 15 dolog nem lehet előrébbvaló. És hát ide 
írtam megint a szakértelem hiányát, a szervezeti kultúra fejlesztése, a szervezet 
szerintem egy rendkívül fontos elem, különösképp, ha arra gondolunk, hogy egy jobb 
know-how, egy modernebb szervezet, egy jobb felelősségmegosztás adott kérdésekben 
mindenféleképpen jobb eredményre vezet. Tehát a szervezeti kultúra és a know-how 
ilyen szempontból nagyon fontos, és ez különösen igaz kis országokra. A nagy országok 
másképp tudnak működni, mi azért nem nagyon tudunk ugrálni.  

És ismételten megint itt van a priorizálás kérdése. Érteni azt, hogy mi az, mai 
fontosabb, mi az, ami kevésbé fontos. Természetesen nem úgy, hogy állandóan napról 
napra változtatjuk a prioritásokat. Egyszerűen nincs meg a lehetőség, nincs meg a belső 
erő, de nálunk a méret sincs meg ahhoz, hogy napi szinten változtatgassunk.  

Néhány konkrétabb kérdés az Európai Unióval kapcsolatban. 2020-ra, 
természetesen a válasz mindenre: a többéves pénzügyi keret MFF. Persze meg lehet 
lépni, költségvetés nélkül viszont nem. Ennyi? Tehát a költségvetés úgy látszik, 
mindennek a kiindulópontja. Nagyon-nagyon közvetlen összefüggésben van a kilépési 
megállapodással és az Egyesült Királysággal kialakítandó új kapcsolatokkal. Azonban 
ez illeszkedik ebbe a másik kérdésbe, ami a jövő Európájával kapcsolatos konferencia. 
Ugye tudjuk, hogy milyen prioritások vannak a demográfiával, az éghajlattal, az iparral 
kapcsolatban. De ezekkel a kérdésekkel a konferenciának nemcsak úgy szabad 
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foglalkoznia, hogy ez valamiféle ujjgyakorlat legyen, hanem ez mindenféleképpen egy 
új eszköze kell legyen annak, hogy megpróbáljuk felvázolni azt, hogy mi történik, és 
hogy ezt hogyan próbáljuk kezelni, egy alapvető eleme, egy alapvető mechanizmusa 
kell legyen a fejlődésnek.  

Bővítési politikánk folytatása. Van-e más európai uniós politika, ami ennél 
hatékonyabb tudott lenni? Nem. Egész egyszerűen be kell tudnunk bizonyítani azt, 
hogy nem Alice vagyunk Csodaországban, hanem hogy folyamatosan alakulunk és 
változunk, és elfogadnunk azt, hogy a bővítés igenis pozitívumokat hozna.  

Migráció. Nem teljesen véletlenül. Igen, az Európai Unió szempontjából valóban 
egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell, valóban egyféle fenyegetés. A migrációt 
értenünk kell. Most van előkészítés alatt a menedékügyi egyezmény, a Bizottság még 
dolgozik a tervezeten, amelyet már egyeztettek a tagországokkal, és arra számítunk… 
(Megszólal egy mobiltelefon.)  

 
ELNÖK: Chopin! 
 
ŐEXC. MLADEN ANDRLIĆ, Horvátország magyarországi nagykövete: Chopint 

hallgatunk itt aláfestésnek. Hát reméljük, hogy az elnökség végén Chopin zenéjére írjuk 
majd alá a legfontosabb megállapodásokat, és akkor esetleg még végighallgatjuk a 
Beethovent a német elnökség végén, amikor hatályba léptetjük a menekültügyi 
egyezményt.  

Hát aztán a zöldterv, illetve az újabb kérdések, mint a koronavírus. Általában 
véve, ha mindezen kérdéseket félretesszük, akkor a konkrétumokat, akár a zöldtervet, 
akár a kilépési megállapodást, ha csak általában mondjuk, akkor a következő kérdések 
vannak: mint mindig, a gazdasági növekedés. Hisz gazdasági növekedés nélkül lehet 
élni, de minek? Fenntartható fejlődés? Igen. Ez a gazdasági fejlődés, igenis meg kell 
hogy támogassa a fenntartható fejlődést. És aztán van az összes olyan kérdés, mint a 
környezetvédelem, az innováció és a fejlett technológiák, és akkor még nem is 
beszéltünk a kommunikációról, a digitális közlekedés rendkívül kifinomult 
rendszereiről. Öt sor, öt pont, de azt gondolom, hogy ezek azok, amik mozgásban 
tudnak bennünket tartani. A horvát prioritás. A jelszót hallották. Beszéltünk erről, hogy 
„Erős Európa egy kihívásokkal teli világban”. Négy prioritás van Horvátország 
számára. Ez így szól: egy olyan Európa, ami fejlődik. Egy Európa, ami 
kiegyensúlyozottan fenntartható és befogadó módon fejlődik. Tehát nem favorizál egy-
kettő-öt országot, hanem mind a 27-nek előnyére van. Fenntartható is mind a 27 
országban, és amennyire lehet, kiegyensúlyozott a 27 ország között ez a fejlődő Európa, 
mert nem lehet másképp dolgozni.  

Összekötött Európa: közlekedés, energia, digitalizáció szempontjából. 
Védelmező Európa. Kit véd meg Európa? Az állampolgárait? Hol? Az Európai Unió 
területén belül, és az Európai Unió külső határain; ez a külső biztonság nemcsak a 
határok mentén, hanem távolabb is. Ott, ahol szükség van rá, ott, ahol az Európai 
Uniónak hallatni kell a hangját, ráadásul van is mit mondania. Pontosan ennek 
köszönhetően úgy gondolom, hogy további inputokra van szüksége egy befolyásolni 
képes, befolyásos Európának; Európának, ami a szomszédságában és globálisan is 
befolyással rendelkezik. 

Következő dia! Egy fejlődő Európa. Néhány dolgot, gyakorlati kérdéseket 
említettem. Alapjában véve a gazdaságról, az innovációról szól, a fejlett 
technológiákról. De ismételten kiegyensúlyozott regionális fejlődés kell az Európai 
Unióban, de az észak-déli, keleti-nyugati tengelyek mentén, illetve országokon belül 
több mechanizmus létezik. Mint például az MFF, a kohéziós politikák és mások, 
amelyek meg tudnák támogatni ezt a gondolatot.  
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Ugyanez igaz a versenyképesség és a képességek fejlesztésére. Ez természetesen 
a versenyképességet európai szinten is, regionális szinten, nemzeti szinten, régiók 
között is feltételezi, de mindig nemzetközi kontextusban. Európai uniós, de akár 
globális szinten. 

Még nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a környezetvédelemre és az 
éghajlatváltozás elleni, az éghajlati kihívásokkal szembeni küzdelemre. Több kérdés 
merül föl társadalmi ügyekben. Hogyan lehetne valahogy új életet lehelni egyes 
társadalmakban a fiatalokba? Itt persze felvetődnek demográfiai kérdések.  

Az összekapcsolt Európa természetesen felveti a közlekedés, az energia, 
digitalizáció kérdését, de aztán jön valami más, ami mindennapjainkban elkísér, az 
oktatás, a kultúra, a sport, a turizmus. Ezek azok a területek, amelyek véleményünk 
szerint mindenféleképpen segíthetnének az ügyön. Az összes komoly kérdésben a 
haladást engedhetné, és ha azokban haladunk, akkor talán könnyebben elengedjük 
magunkat a sportban, a kultúrában, az oktatásban.  

Ezért van szükség az egységes európai közlekedési területre. Ezért van szükség 
arra, hogy jobb minőségű adatinfrastruktúra épüljön, ezért van szükség integrált 
energetikai piacra, ezért van szükség arra, hogy szorosabb kapcsolatok legyenek az 
európai állampolgárok között.  

Védelmező Európa: természetesen belső és külső védelemről is van szó. Mindig 
két dimenzió. Puha és kemény biztonság, de mindig közös európai értékek mentén, és 
azt gondolom, hogy ez a legjobb védelme az Európai Uniónak; a demokrácia, a 
jogállamiság mentén. A belbiztonság erősítése, a migrációs politika szervezettebb 
megjelenítése, a különböző szabadságjogok demokráciavédelme, igen, és 
természetesen legvégül a befolyásos Európa. 

Európa globális szereplő. De mi, horvátok úgy látjuk, hogy az első igazi lehetőség 
arra, hogy az Európai Unió tényleg megjelenítse, globális szinten odategye magát, az a 
közvetlen szomszédságában van. Különösképpen a Nyugat-Balkánon, de a Keleti 
Partnerség országaiban is. Tehát ahol tényleg útmutatóak tudnánk lenni, ahol meg 
tudnánk mutatni, hogy igenis minket érdekel, mi odafigyelünk, képesek vagyunk tenni. 
Ezért próbáljuk ezt a nyugat-balkáni lehetőséget kiemelni, különösképp azért, hogy az 
Európai Unió modern képe megjelenjen nemzetközi szinten.  

A következő dia. Ezért van az, hogy… A 7-es képre lenne szükség. Nincs 7-es. 
(Derültség.) Senki sem tökéletes, és nem Németh úr vette ki a 7. diát. A horvát elnökség 
magyarországi tevékenysége. Több prezentációt, több projektet készítettünk elő. 
Németh úr, a nagykövetek ott voltak velünk többször. Az elnökséget szimbolikusan úgy 
kezdtük, hogy Varga Judit miniszter asszonnyal szimbolikusan felkötöttünk egy kendőt 
egy mosolygó rendőrszoborra. Elég hideg volt, mínuszok röpködtek Budapest 
határában.  

Aztán volt az európai uniós tagországok nagyköveteinek, misszióvezetőinek 
értekezlete, aztán a horvát rezidencián volt egy fogadás. Természetesen folytattuk 
kulturális eseményekkel. Két nagy előadás volt az Erkel Színházban, opera és balett. 
Fantasztikus volt, teltházas volt, hosszas taps, nagyon jó hangulat. Egyszerűen büszke 
voltam, hogy ott lehettem és osztozhattam az örömömben mindazokkal, akik ott voltak 
ezen az eseményen. Aztán természetesen volt még az Európai ügyek bizottságának 
ülése, ahol február 17-én volt az első prezentációféleség, ehhez hasonló. Utána pedig az 
Európai Bizottság delegációjával volt egy komoly, de ugyanakkor könnyed, 
borkóstolóval egybekötött rendezvény. Azért néhány komoly szó esett a horvát 
turizmusról, Rijekáról. (Mesterházy Attila belép a terembe.) 

Aztán február 20-án a Ludovikán volt egy nagyköveti fórum. Abban a 
megtiszteltetésben volt részem, hogy néhány parlamenti képviselővel együtt oszthattuk 
meg a véleményünket a mai Európáról. Aztán Kőszegen az UNESCO tanfolyamának 
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megnyitóján, ahol a horvát elnökség néhány ügyéről beszélhettem. Aztán a nyugat-
balkáni konferencia, ahol magyar miniszterek, horvát miniszterek az Európai Bizottság 
biztosa egy nagyon jó panelben beszéltünk a Nyugat-Balkánnal való kapcsolatainkról.   

Másnap egy művészeti kiállítást nyitottunk meg a Várkert Bazárban Kraljević 
fontos horvát festő műveiből. Nincsenek sokan, úgyhogy aki nem fél a vírustól, 
nyugodtan mehet, e hónap végéig van a kiállítás. Ma itt vagyunk a Külügyi 
bizottságban, holnap lesz a második misszióvezetői értekezlet, ahol Gulyás miniszter 
úr fog részt venni.  

Aztán remélhetőleg június végén pedig átadhatjuk német barátainknak az 
elnökséget, és remélhetőleg egy sikeres elnökséget adunk át. Már nemcsak a 
teljesítmény szempontjából sikeres, hanem az utána következő hat hónap 
szempontjából is sikeres elnökségnek adjuk át. Nagyon hálásak vagyunk a trióbeli 
országoknak a zökkenőmentes együttműködésért, arra számítunk, hogy több kérdést 
meg tudunk jeleníteni az elnökségünk során. Néhány dolog különösképp az elmúlt 
héten, amikor a külügyi bizottságok találkoztak Zágrábban, a külügyminiszterek 
találkozója volt. Én azt gondolom, hogy több jó szervezésű rendezvény volt, a horvát 
miniszterelnök találkozott az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, 
együtt utaztak le a görög határra, Lisszabonban a kohézió barátai találkoztak 
egymással. Határozott álláspontra jutottak további kérdésekben az MFF-ben, több 
kétoldalú találkozó volt az én miniszterelnököm és a külügyminiszterem, valamint 
külföldi partnerei között. Azt gondolom, hogy mindez együttesen segít abban, hogy az 
európai elnökségi stafétabotot majd úgy adjuk át Németországnak, hogy elégedettek és 
bizakodóak vagyunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenféleképpen nagy várakozással tekintünk a 

válaszai elé, mindenképpen szeretném üdvözölni Maja Rosenzweiget. És akkor 
megadnám a szót Steiner Attilának. Államtitkár úr, mik a magyar prioritások a horvát 
elnökséggel kapcsolatban? 

Steiner Attila tájékoztatója  

STEINER ATTILA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy először is megköszönjem a horvát elnökségnek 
a kiváló, eddig elvégzett munkájukat, a rendkívül ambiciózus programot minden 
közelmúltban felmerült kihívás ellenére. Nagyon jól emlékszem, hogy 2011-ben, 
amikor még Brüsszelben voltam az első magyar elnökség kapcsán óriási kihívást 
jelentett ez mindannyiunk számára, de legvégső soron egyébként egy nagy siker is lett 
belőle. Ugyanezt a sikert kívánom én is önöknek, mint ami nekünk volt ’11-ben, 
remélem, hogy fognak tudni önök is építeni az elnökségben szerzett tapasztalatokra, és 
rendkívül fontos tapasztalatokat fognak tudni szerezni.  

Tisztelt Bizottság! A magyar kormány szerint megfelelő mértékben tükrözi a 
horvát elnökségi program azokat a területeket, amik az európai polgárokat a leginkább 
érdeklik. Üdvözöljük azt is, hogy a nyáron Nagyszebenben jóváhagyott európai 
stratégiai menetrenddel is teljes összhangban van a horvát elnökség programja. Ha 
megnézzük az elnökség mottóját, „Erős Európa egy kihívásokkal teli világában”, ugye 
nagy hasonlóságot mutat a magyar 2011-es mottóval is. Erős Európa volt akkor a 
magyar mottó. Egyetértünk abban, hogy itt egy megfelelő egészséges 
munkamegosztást kell kialakítani az európai intézmények és a tagállamok között, és 
nagyon fontos a szubszidiaritás kérdése, amire részben nagykövet úr is utalt az 
előadásában, illetve hogy tényleg a nemzeti sajátosságokat is tiszteletben tudjuk 
tartani.  
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Egy nagyon fontos időszakban vette át Horvátország az elnökséget, ugyanis egy 
új intézményi ciklus elején vagyunk, és pont ma van, hogy száz napja iktatták be az új 
Európai Bizottságot, amely rengeteg új kezdeményezéssel jött már elő ebben a száz 
napban, és a horvát elnökség feladata az, hogy a tanácson belül ezt az óriási munkát 
koordinálja.  

Én a nagykövet úr előadásából a 6. pontot szeretném egy kicsit jobban kifejteni 
az egyes szakpolitikai kezdeményezéseket, és az azzal kapcsolatos magyar álláspontot. 
És itt alapvetően két nagyon fontos téma van, amiben várakozásaink szerint sikerül 
fontos előrelépést elérni a horvát elnökség alatt. Ez a kettő pedig a többéves pénzügyi 
keret és a bővítéspolitika kérdése.  

Úgyhogy először a többéves pénzügyi keretről szeretnék röviden beszélni. Itt 
ugyan nem a horvát elnökség fogja a tollat, ugyanis Charles Michel, az Európai Tanács 
elnöke kézbe vette a tárgyalások menedzselését, és február 20-án összehívott egy 
rendkívüli állam- és kormányfői csúcsot annak érdekében, hogy egy megállapodást 
hozzon tető alá. Ettől függetlenül a horvát elnökségnek is lesz szerepe, ugyanis, ha 
megvan a megállapodás, akkor onnantól az Európai Parlamenttel a horvát elnökségnek 
kell már letárgyalni a végső megállapodást. Úgyhogy itt egy érdekes munkamegosztás 
van az Európai Tanács elnöke és a horvát elnökség között, ami szintén nem lesz egy 
egyszerű feladat, akármilyen megállapodást tudunk a Tanácson belül tető alá hozni.  

Röviden a mostani helyzetről: nagyon messze áll egymástól két tagállami 
csoport. Az egyik az úgynevezett takarékos, vagy akár fukar négyeknek is nevezhetnénk 
őket, akik nem szeretnének egy százaléknál, GNI-arányos egy százaléknál többet 
befizetni az uniós költségvetésbe. Ugye, ha most átszámoljuk a mostani befizetéseket 
úgy, hogy kivesszük a briteket, akkor 1,16 százalék a tagállami hozzájárulás. Ebből ők 
szeretnének lemenni egy százalékra. És van a másik tagállami csoport, ami 17 
tagállamot tömörít magában, a „kohézió barátai” néven ismert csoport, akik át is 
nevezték magukat a legutolsó rendkívüli tanácsülésen „ambiciózus Európa barátai” 
csoporttá. Ugyanis azt látjuk, hogy itt egy nagy ellentmondás van a „takarékos négyek” 
magatartása és az általuk képviselt álláspont között. Ugye pont ezek azok a tagállamok, 
akik több Európát szeretnének, új kihívásokkal szeretnének foglalkozni, és erre 
forrásokat szeretnének biztosítani. Viszont ők ezt kevesebb forrásból szeretnék 
megoldani, és itt egy óriási belső önellentmondás van, és ezzel szemben áll az a 17 
tagállam, aki hajlandó lenne többet befizetni az uniós költségvetésbe, és ezeknek a 
tagállamoknak az az álláspontja, hogy a jelenleg jól működő politikák finanszírozását 
is szinten kell tartani, és az új kihívásokra is természetesen plusz forrást kell biztosítani. 
Úgyhogy ebben az esetben az 1,3 százalék, amit az Európai Parlament javasolna a 
büdzsé főösszegének, az egy követendő álláspont lehet ennek a 17 tagállamnak is, hogy 
az összes kihívást megfelelően tudja kezelni az Európai Unió.  

Itt konkrét ütemezésről nincs információnk, hogy hogyan fognak továbbmenni 
a tárgyalások. Itt várunk az Európai Tanács elnökének az instrukcióira, és akkor 
valószínűleg az elkövetkezendő hetekben, hónapokban ismét össze fognak ülni egy 
rendkívüli uniós csúcsra az európai állam- és kormányfők. 

A második nagy téma a bővítés kérdése volt, ahol reményeink szerint egy 
előrehaladást fog tudni elérni a horvát elnökség. Itt az Európai Bizottság már letett egy 
javaslatot az asztalra, egy újfajta metodikára vonatkozóan, illetve előző héten jött ki az 
előrehaladási riportja Észak-Macedóniának és Albániának, ami alapján az Európai 
Bizottság azt javasolja, hogy induljanak meg a tárgyalások ezzel a két országgal. Mi 
nagymértékben támogatjuk Horvátországgal együtt, hogy ezek a tárgyalások 
meginduljanak, és reméljük, hogy a bizottság új metodikája sikeres lesz olyan 
tekintetben, hogy sikerül majd a szkeptikus tagállamoknak a főbb észrevételeit is 
valamilyen szinten kezelni. Úgyhogy itt nagyban támogatjuk a horvát elnökség 



14 

célkitűzéseit, hogy tényleg a zágrábi bővítési csúcson már tényleges előrehaladást 
tudjunk elérni. Ugyanis így lehet az, hogy egy hiteles perspektívát nyújtunk a Nyugat-
Balkánnak, ami Magyarországnak minden tekintetben abszolút prioritás. Az új 
intézményi ciklus elejéből adódóan rengeteg új kezdeményezés van most az asztalon, 
és a most márciusban az Európai Unió Tanácsának ülésén általában gazdaságpolitikai 
kérdések szoktak napirendre kerülni.  

Itt felmerülnek kérdésként az adózási kérdések: hogyan lehet például a globális 
nagy cégeket megadóztatni, mi a legjobb struktúra erre vonatkozóan? Az energiaadóval 
kapcsolatos irányelvnek a felülvizsgálata is napirenden van. Hogyan lehet úgy szabni 
az adórendszereket, hogy azok a klímavédelmi törekvéseket támogassák?  

Illetve nagyon fontos gazdaságpolitikai kérdés mindig az első félévben az 
európai szemeszter kérdése. Nemrég elkészült a magyar országjelentés, ami pozitívabb 
és reálisabb képet fest a magyar gazdaság állapotáról, mint az előző. Nyár elején szokta 
az Európai Tanács elfogadni az országspecifikus ajánlásokat, úgyhogy ennek a munkája 
is folyamatosan folyik a horvát elnökség alatt.  

Kiemelt fontosságú téma lesz a versenyképesség kérdése. Ha minden igaz, a 
holnapi napon fogja az Európai Bizottság publikálni az iparstratégiát, illetve a kkv-k 
stratégiáját, amiben szintén nagyban támogatjuk a horvát elnökséget abban, hogy ezek 
folyamatosan kiemelt prioritásként legyenek napirenden az elnökségük alatt, ugyanis 
csak akkor lehet az Unió is versenyképes, ha a tagállamok, illetve az ipar és a kkv-k is 
versenyképesek, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés. Illetve nemrég 
publikálta szintén az Európai Bizottság az új adatstratégiát és a mesterséges 
intelligencia kapcsán konzultációt indított el, de ezek mind várhatóan beérnek a horvát 
elnökség alatt.  

Az egyik legátfogóbb szakpolitikai kezdeményezés az új zöldmegállapodás 
kérdése, ahol a bizottság már több javaslatot is letett az asztalra, és itt nagyon fontos, 
hogy Magyarország is támogatja a 2050-es klímasemlegességi célkitűzést uniós 
szinten. Viszont nagyon fontos, hogy emellett a versenyképességről, az energiaellátás 
biztonságáról, illetve az energiaárakról se feledkezzünk meg.  

Ugyanis ha háromszögként képzeljük el ezt a három faktort, ami igazából az 
Unió energiastratégiájának alappillére, az ár, az ellátásbiztonság és a fenntarthatóság, 
akkor ha az egyik irányba egyoldalúan elmozdulunk, akkor a másik kettőt is kezelni 
kell. Ebben is számítanánk a horvát elnökségre, hogy ezekre az aspektusokra 
folyamatosan felhívja majd a figyelmet, illetve az Európai Bizottság maga is körülbelül 
50 jogszabályt tervez módosítani az elkövetkezendő két évben, hogy tényleg lépésről 
lépésre haladhasson előre ez a munka.  

És egy szintén kiemelt tematika a migráció kérdése, ami most nagyon aktuális 
is. Ahogy már nagykövet úr is említette, rendkívüli belügyminiszteri és 
külügyminiszteri tanács is összeült eben a témában. Itt az Európai Bizottság dolgozik 
egy új javaslaton, amivel várhatóan áprilisban vagy májusban fog kijönni. Itt nagy 
elvárásaink vannak az új bizottság irányában. Johansson és Schinas biztosok már előző 
év végén látogatást tettek Magyarországon, és a belügyminiszter úrral találkoztak. 
Alapvetően továbbra is nagyon fontos Magyarország számára, hogy az Unió külső 
határvédelmét megerősítsük, illetve a schengeni térség normál működéséhez vissza 
tudjunk térni, és ennek megfelelő, ezt lehetővé tevő javaslattal jöjjön elő a Bizottság.  

Itt alapvetően a várakozásunk az, hogy ezzel már a horvát elnökségnek kevésbé 
kell majd foglalkoznia, ugyanis ez pont az elnökség végén fog napirendre kerülni. 
Viszont itt várhatóan majd a német elnökségnek lesz egy nagyon komoly szerepe, 
illetve számunkra ez kiemelt prioritás lesz, hogy tényleges előrehaladást tudjanak 
ebben a témában elérni, ami már körülbelül 5 éve mérgezi az uniós vitákat.  
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Röviden ennyit gondoltam a főbb prioritási pontokról elmondani, és ha van 
kérdés, akkor természetesen állok rendelkezésre. Köszönöm szépen.  

Kérdések 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Bizottság! Kedves 
Vendégeink! Rendkívül sok kérdést érintettünk. Szeretném kifejezni köszönetemet 
nagykövet úrnak, excellenciás úrnak a rendkívül mélyre ható elméleti elemzésért. Ha 
megengedi, akkor én néhány konkrét kérdésre szeretnék koncentrálni.  

Először is: Európa jövője konferencia. Azt tervezik, hogy ez Dubrovnikban lesz. 
Szeretném fölvetni azt, hogy mire számítanak. Mire számítanak, mit várnak ettől a 
konferenciától? Maradjunk ennyiben, egy ilyen rövid, célratörő kérdésnél. 

Másodszor: szeretném kérdezni a gazdasági dimenzió kapcsán, hogy beszélünk 
a soron következő márciusi Európai Tanácsról, az európai szemeszterről, a 
versenyképességről, de itt van ez a vírusdolog, ez a koronavírus-dolog. Úgy tűnik, hogy 
ez egy teljes mértékben új gazdasági helyzetet eredményez. Gyárak állnak le a 
munkával, Kínában európai cégek kényszerülnek arra, hogy szépen, lassan elbocsássák 
a munkásaikat, hogy felfüggesszék a tevékenységüket.  

Én azt gondolom, hogy nagyon könnyedén beleszaladhatunk az elkövetkezendő 
hónapokban egy lassulásába az európai gazdaságnak, és ez olyan helyzetet 
eredményezhet, amelyben az Európai Uniónak szintén reagálnia kell majd. Tehát én itt 
nem arról beszélek, hogy az Európai Parlament most költözik-e Strasbourgba vagy 
nem, meg nem arról beszélek, hogy milyen eseményeket fognak esetleg elhalasztani, 
arról beszélek, hogy ki és hogyan készül arra, hogy a gazdasági következményeit kezelje 
az Európai Unió szintjén ennek az új globális helyzetnek.  

Tudom, hogy ez nem egy könnyű kérdés, de azért mindenféleképpen azt 
gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amiről fontos lenne az Európai Unió szintjén 
gondolkodni. Harmadszor pedig szeretném kérni, hogy néhány szó erejéig térjen vissza 
a migráció kérdésére. 

Volt ez a nagyon váratlan helyzet, ami kialakult a török-görög határon. Múlt hét 
végén ott jártak - ha jól tudom, az ön miniszterelnöke is - a kormányfők a határon. Erről 
mindösszesen annyit tudunk, hogy egy jó nagy adag pénzt ajánlottak Görögországnak. 
Van-e, történt-e mélyebb átgondolása annak, hogy mi történik, hogy minek kellene 
történnie, hogy mik lehetnek a következményei ennek az új helyzetnek a török-görög 
határon. Egyáltalán milyen irányba mozdul, fejlődik ez a probléma, ez a kérdés. Ez 
lenne a harmadik kérdésem.  

Végül pedig azt gondolom, hogy rendkívül jó helyzetben vannak önök ahhoz, 
hogy az önöké a bővítés elnöksége legyen. Mi erre most már jó ideje várunk, hogy az 
Európai Unió áttörést érjen el ezen a területen.  

Szeretném, ha egy kicsit kibontaná ezt az új módszertant. Az ön értékelése 
szerint mi más ebben az új metodológiában? Mitől lesz az, hogy az érintett országok 
vagy az aggódó országok, mint például Franciaország, elégedettebbek lesznek majd 
ezzel az új módszertannal? 

Mitől lesz az, hogy zöld lámpát adnak neki? Mert úgy tűnik, hogy zöld lámpát 
adnak neki, úgy tűnik, hogy váratlanul, de széleskörű konszenzus van kialakulóban a 
bővítés kérdésében. Tehát ez lenne a negyedik kérdésem. Nagyon-nagyon bízom 
abban, hogy az önök elnöksége a bővítés elnöksége tud lenni, és sok sikert kívánok 
önöknek ebben.  

Tisztelt Bizottság! Elnézést, hogy angolul beszéltem, de talán így a 
vendégeinknek is egyszerűbb volt. Megadom a szót a bizottság tagjainak. Kérem a 
jelentkezéseket. Brenner Koloman képviselő úr!  
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DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Köszönöm szépen, nagykövet úr ezt a 
kiváló előadását a horvát elnökség legfontosabb céljairól. Tisztelt Bizottság! Az első 
kérdésem arra vonatkozna, hogy a horvát elnökség hogyan kezeli azt a továbbra is 
meglévő különbséget, amely a legfejlettebb nyugat-európai államok és a középkelet-
európai államok között fennáll az Európai Unióban. Különös tekintettel arra, hogy az 
új európai uniós költségvetésben az eddigi költségvetési támogatások a kohéziós alapok 
tekintetében például csökkennek. Ez azt gondolom, hogy azért is fontos közös ügyünk, 
mert a középkelet-európai országokból, így mind Magyarországról, mind 
Horvátországból nagyon nagy mértékű az elvándorlás, és a mi véleményünk szerint itt 
nagyon komoly közös európai erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy megállítsuk ezt az 
elvándorlási hullámot a középkelet-európai országokból. 

A második kérdésem pedig ahhoz kapcsolódna, hogy itt korábban a bizottság 
ülésén részt vett Steinmetz Ádám jobbikos képviselőtársam, aki a magyar-horvát 
Interparlamentáris Unió magyar baráti csoportjának alelnöke, és arról tájékoztatott, 
hogy mivel Magyarországon 2020 Zrínyi Miklós emlékév, és mivel május 3-án született 
a hadvezér és költő 400 évvel ezelőtt, ezért a horvát-magyar IPU-csoport 
kezdeményezte, hogy legyen május 3-a a magyar-horvát barátság napja. Ha jól tudom, 
akkor nagykövet úr tud erről a kezdeményezésről, és a külügy is támogatja. És itt is 
szeretném ebben a bizottságban ezt a kezdeményezést támogatni, és kérdezni 
nagykövet úr véleményét róla. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdések, hozzászólások, képviselőtársaim?  
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm a 

tájékoztatást, a tervezési információkat. Szeretném talán megismételni a kérdést, egy 
kicsit átfogalmazni, amit a bizottságunk elnöke feltett, Németh úr. Szeretnék rámutatni 
arra, hogy milyen hihetetlen lehetőség, ugyanakkor mekkora óriási feladat is, ami 
önökkel szembenéz. A koronavírus, annak a gazdaságra gyakorolt hatása kapcsán most 
azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok ország a koronavírust és a pandémiát saját 
közegészségügyi intézkedéseivel próbálja kezelni, de úgy tűnik, két-három héten belül 
gyakorlatilag azt fogjuk tapasztalni, hogy megjelenik a gazdasági hatása is ennek, és 
ahogy tudjuk, a gyártás és a turizmus lesz a leginkább érintett. Horvátország is lehet 
az, aki élen jár a megelőző intézkedésekben, az időben megtett megelőző 
intézkedésekben. Száz százalékig biztos vagyok abban, hogy lesz gazdasági csökkenés, 
recesszió következik be a gyártásban, az előállításban, a turizmusban. Horvátország 
ebben mit tehet? Ezt kérdezem: vannak-e terveik, hogy mit kell önök szerint tenniük 
annak érdekében, hogy valamilyen megelőző program szülessék, hogy megoldás 
legyen. Mert gyakorlatilag az összes ország, hát láttuk, hogy vannak országok, akik 
különösen érintettek, tudjuk, hogy a nagy országok gazdasága meg sem érezné, de 
szerintem mi sokkal jobban érintettek lennénk, és szerintem ez pontosan az a kérdés, 
ami foglalkoztatja az európai állampolgárokat. Mihelyst elment a vírus, remélhetőleg 
nyárra elmegy a vírus, de a gazdasági hatásai maradnak.  

Tehát mindenféleképpen óriási érdeklődésre tartana számot az, hogy az Európai 
Unió hogyan tervez erre reagálni. Horvátországnak szerintem egyébként nagy feladata 
lehetne ebben, szerintem önök legalább annyira érintettek lesznek ebben a válságban, 
mint mi. Ez egy ilyen miniválság lesz, nem tudjuk, hogy tovább terjed, de az biztos, 
hogy ezt az évet érinteni fogja. Önöknek is kell ezzel foglalkoznia, és ha Horvátország 
ezt jól megcsinálja, akkor az egy, azt gondolom, hogy kölcsönös siker lehet az Európai 
Unió keleti országainak, Horvátországnak is. Remélem, tudom, hogy van tervük, és én 
mindenféleképpen javasolnám, hogy a napirendjén a legelső, a horvát napirend legelső 
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helyén szerepeljen, szerintem úgyis ott fog. Nagyon örültem, hogy megemlítette, hogy 
ott volt a felsorolásban is, hogy mi az a kérdés, amivel foglalkozni kell, hogy ez az egyik.  

Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást, nagyon szépen köszönöm, hogy 
őszinte nyitott prezentáció volt.  

 
ELNÖK: Excellenciás úr! 

Válaszok 

ŐEXC. MLADEN ANDRLIĆ, Horvátország magyarországi nagykövete: 
Köszönöm szépen a kreativitást. És köszönöm a megértést is. Először is az első dolgok 
először, ahogy mondják. Németh bizottsági elnök úr felvetett néhány kérdést, amivel 
természetesen bővebben kell foglalkozni, az Európa jövőjével kapcsolatos konferencia 
a tervek szerint május 9-én lenne Dubrovnikban. Több találkozó sorozata lenne, ahol 
különböző kérdéseket beszélnének meg. A konferencia megnyitója bármilyen hosszabb 
vagy középtávú terv esetén is mindig az, ahol az ember elindít valamit, ahol felvázolja 
a kiindulópontot. Természetesen, mivel több olyan kérdés van, ami egyes ügyek 
kezelésének a kérdését veti fel, akkor ezzel kapcsolatban nem az a cél, hogy 
mélységében körüljárjunk kérdéseket, hanem először is felvázoljuk azt, hogy melyek 
azok a kérdések, amikkel foglalkozni akarunk. Demográfia, az oktatás helyzetének 
javítása, az éghajlat, a környezetvédelem kérdései, és akkor ezekből egy listát generálni, 
és aztán ebből továbblépni.  

A konferencia megnyitója lehetőséget fog adni arra, hogy mélységében 
beszéljünk a népesedéspolitikáról makro, EU-szinten. Nem országok szintjén és nem 
országok összehasonlításában, hanem csak kijelenteni azt, hogy igen, van egy ilyen 
kérdés, vagy van több ilyen kérdés, és ezzel elindítani a folyamatot. Úgy gondolom, 
hogy ugyanez igaz az éghajlat kérdésére, aztán igaz a migrációra is. Mert az Európa 
jövőjével kapcsolatos konferencia nem tud egy kérdéssel megfelelő módon foglalkozni, 
ha figyelmen kívül hagy olyan fontos tényezőket, amelyek egész Európa jövőjét 
befolyásolják. Tehát ez a konferencia nem egy precíz, aprólékos laboratóriumi munkát 
feltételez, hanem kérdések általános felvetését és az azokról születendő 
kompromisszumot feltételezi. Nem szeretné, ha két hónap múlva újabb és újabb 
ötletekkel állnának elő egy általános vita keretében. 27 országot szeretne az asztalhoz 
ültetni, hogy megvitassák, hogy melyek a cselekvésre váró programok. 

Tehát nagyon is mondhatnánk azt, hogy az Európa jövőjéről folytatandó vita 
témavázlata állna össze ezen a nyitókonferencián. Mindenki tisztában van a helyzet 
súlyosságával. A vírus kapcsán felmerül az is, hogy május 9-én nem tudjuk összehívni 
ezt a konferenciát Dubrovnikban, de már dolgozunk azon, hogy esetleg akkor egy 
videokonferencia fogja megoldani a helyzetet. Tehát mindenféleképpen az a cél, hogy 
május 9-én Dubrovnikban megtartsuk ezt a konferenciát, és ott megvitassuk azt, hogy 
egyáltalán mire gondolunk akkor, amikor Európa jövőjéről beszélünk.  

Nem akarunk olyan forgatókönyvet, amiben utóbb változtatgatunk, hozzáadunk 
és elveszünk ebből a listából. Ezzel kapcsolatban van bőven tapasztalatunk, hogy mi az, 
ami működik, és mi az, ami nem működik az Európai Unióban, ha ilyen általános 
kérdésekről van szó.  

Tehát ezen vonal mentén azt gondolom, hogy ez lehetne célravezető erőfeszítés, 
leltárt készíteni a teendőkről. A második kérdése a koronavírus gazdasági dimenziója 
és hatásai voltak. Gazdasági dimenziója is volt, ezt Lukács úr is említette, hogy 
egyáltalán hogyan vegyük föl a harcot a koronavírus ellen. Több ország foglalkozik 
ezzel. 

Most az Európai Unió kapcsán beszélünk erről. Ez egy globális probléma, 
természetesen. Globális kérdéseket globális szinten kell kezelni, de azért beszéljünk az 
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Európai Unióról. Szerintem önmagában eléggé komplex ahhoz, hogy csak az Európai 
Unióra koncentráljunk, bár az Európai Unió szintjén túlhalad a koronavírus. A 
problémának tehát nemcsak az érzékelése kezd elterjedté válni, hanem a megoldás is, 
úgy tűnik, hogy elterjedté kezd válni. Mindenféleképpen szeretném üdvözölni az 
egészségügyi miniszterünknek a rendkívül proaktív tevékenységét. Nagyon úttörő 
szerepet vállalt a horvát egészségügyi miniszter rögtön a probléma megjelenésének az 
elején.  

Miniszteri értekezletet hívtak össze azonnal Rómában, amikor megjelent a vírus 
tömegesen az észak-olaszországi területeken. Ezzel is demonstrálták azt, hogy 
számíthat Olaszország ránk. Ez egy szimbolikus dolog volt, de alapvetően fontos ügy. 
Horvátországban olyan rendszert vezettünk be, intézkedések sorát, amelyek nemcsak 
helyben érvényesek, hanem talán a preventív diplomácia részeként is értelmezhetők.  

Egyes horvát nagyvárosokban kiürítettünk létesítményeket, amelyekben 
szükség esetén el tudjuk helyezni a lehetséges fertőzötteket, ahol akár elkülönítve 10 
napig, 2 hétig tudjuk karanténban tartani az esetleges eseteket. Rijekában, Zágrábban, 
Eszéken és Splitben, Dubrovnikban vannak ilyen létesítmények elkülönítve. Ez 5 olyan 
létesítmény, ahova relokálnánk az érintett eseteket szükség esetén. Több, mint 4000 
embert vizsgáltak már meg Horvátországban. Azt hiszem, 12-nél járunk a 
megbetegedésekben. Ez a jelenlegi szám, tehát az igazolt vírus a betegekben. 

Van néhány olyan, aki már gyógyultnak minősül. Volt egy ikerpár, akik rokonuk 
egy külügyes diplomatánknak, de mint kiderült, nem betegek. Ez a rendszer már 
működik. Nagyon büszkén mondom azt, hogy a német egészségügyi minisztérium is 
átvett néhány horvát megoldást. Határozottan azt javasoljuk mindenkinek, hogy az 
ilyen rendszermegoldásaikat osszák meg egymással. Ne várják meg, hogy megjelenjen 
a koronavírus és akkor cselekedjenek, azzal időt vesztegetnek, és ez a probléma. 
Természetesen mindig minden probléma, különösképp akkor, amikor üstökösként 
berobban ez a vírus. Szerintem mindenkinek van még ideje, hogy kezelje ezt a kérdést. 
Azt gondolom, hogy ha összeszedettebben tudnánk kezelni, ezzel csökkennének a 
kockázatok is.  

Azonban nincsenek még alapvető információink a kórképpel kapcsolatban. 
Eddig a pillanatig ez a helyzet. Az intézkedéseket tekintve egyeztettük a Bizottsággal. A 
Bizottság ilyen szempontból az elnökség és a Tanács szempontjából is a legfontosabb 
közreműködő. Nekünk több javaslatunk is született, de azt elmondhatom már most, 
hogy 2 vagy 3 nappal ezelőtt a horvát turizmusminiszter és a miniszterelnök 
bejelentették, hogy mi Horvátországban mit készítünk elő intézkedéscsomagként.  

A horvát turisták 50 százalékos kedvezményben fognak részesülni turistautak 
lefoglalása esetén például. Árengedménnyel próbáljuk a turistákat ebben a rendkívül 
szokatlan helyzetben csábítani. Ezt már szállodák, szállodai menedzserek, a szállodai 
szövetség elfogadta. Ilyen intézkedések segíthetnek a gazdasági hatások enyhítésében. 
Majd meglátjuk, hogy hogyan fog propagálódni ez a vírus.  

A józan ész mentén elfogadható európai uniós megoldást elérni egyelőre még 
nehéz; egész Európai Unióra vonatkozó megoldást elérni még nehéz, de nagyon 
reméljük, hogy mégis sikerül majd valamilyen tervezettel előállni. 
Dokumentumtervezettel, ne adj’ isten, javaslattervezettel, azon intézkedésekre nézve, 
amiket be kell vezetni. Persze még mindig nem tudjuk, hogy mik lesznek a tényleges 
méretei ennek a járványnak. Pozitívnak egyáltalán nem nevezhető, de reméljük, hogy 
sikerül valamilyen módon keretek közé szorítani.  

Migráció. A helyzet nem ugyanaz 2020-ban, mint volt 2015-ben. Ma, hála az 
istennek, de nem csak istennek hála, de olyan helyzet van, amiben nagyon-nagyon 
határozott és elhatározott görög kormány van hivatalban, aki nemet mondott az 
illegális bevándorlásra és kezelik a problémát, és a határon kezelik a problémát, ott is. 
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De nem várják meg azt, hogy az illegális migránsok eljussanak a szigeteikre, és aztán 
kezeljék. Most már a kulcskérdés természetesen a határon manifesztálódik. Mit tett 
ezen túl az Európai Unió? Van egy megállapodás, és ezt von der Leyen, az én 
miniszterelnököm, Borrell és mások egyértelműen kijelentették, hogy az Európai Unió 
jelenlegi célja elsődlegesen, megvédeni a külső határait. Másodszor: biztosítani az 
európai állampolgárok biztonságát, hogy a kívülről ezt ne veszélyeztesse semmi. 
Harmadszor: teljes szolidaritásukról biztosították Görögországot. Technikai, humán 
erőforrás és minden más szempontból, ami segítheti az illegális migráció elleni harcot. 
Én azt mondanám, hogy a koncepció hasonlatos a Magyarország által bejelentettekhez, 
de a körülmények teljesen mások. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar vagy a 
horvát határon vagy a görög határon harcolunk az illegális migráció ellen, nem, az 
Európai Unió határain harcolunk még ma is. A török miniszterelnök Brüsszelben lesz, 
úgyhogy nagyon reméljük, hogy ott nemcsak beszélgetés lesz, nemcsak eszmecsere 
lesz, hanem határozott és elkötelezett megoldások is fognak születni. Nemcsak pénz 
szükséges, hanem 26 vagy 27 ország nagyon szilárd elhatározása, hogy segít a 27.-nek. 
És ha ez így van, akkor lesz megoldás. További lendületet adhatunk egyébként általános 
európai uniós folyamatoknak is, ez akkor ad igazán lendületet, ha 27-en mondanak 
egyszerre igent.  

Az új bővítési módszertannal kapcsolatban, még egyeztetés alatt van. Van 
természetesen egy óriási, rendkívül részletes dokumentum, aminek ez a címe, hogy az 
új módszertan. Hát legalább két dolog az, amiben különbözik ez az új módszertan. Az 
egyik az, hogy nem blokkol valakit, ha nem végzett valamivel. Léphet tovább egy 
kérdésre, és visszatérhet egy másik, meg nem oldott kérdésre. Ugye, a jelenlegi 
helyzetben ez nem volt lehetséges. Ott ugye a-tól z-ig végig kellett menni az abc-n. Ha 
az ember megakadt b-nél, akkor nem léphetett c-re. Most megteheti azt, hogy előbb 
foglalkozik a c-vel, d-vel és visszatér a b-re. Az egész lista lényeges és nem az egyes 
elemei, az egyes elemeket pedig nem lineáris módon kell végigvenni. Ez az egyik új 
elem, a másik új elem pedig, hogy nagyobb biztosíték van a tagországok számára, akik 
érdeklődnek a folyamat iránt. Mindig meg lehet állítani a folyamatot, és azt mondani, 
hogy ezt és ezt a kérdést még nem kezelték elegendő mélységben, ezért térjenek rá 
vissza, mondjuk, korrupció vagy más kérdésben. A Tanács bizonyos idő elteltével 
eljuthat oda, hogy azt mondja, hogy ha ezeket a kulcskérdéseket nem tudja egy jelölt 
ország megfelelő módon kezelni, akkor vissza kell térnie az eljárás elejére.  

Összességében ez az, amit egy rendkívüli átfogó dokumentummal kapcsolatban 
el tudok mondani, az új módszertannal kapcsolatban el tudok mondani. A legtöbb 
ország egyébként, akik már jelöltek, fontolgatja, hogy áttér az új módszertanra, annak 
ellenére, hogy rendkívül előrehaladott helyen vannak az Európai Unióhoz való 
csatlakozásban, akik már tárgyalnak. Tehát úgy tűnik, hogy van lehetőség arra, hogy ez 
az új módszertan minden igényt kielégítsen, az Európai Unió igényeit, a tagországokét 
és a jelölt országokét.  

Kolomon úr kérdésére reagálva: az egyik elemmel már foglalkoztam, a kelet-
nyugat különbségei. Természetesen ez egy tartós folyamat. Egy kicsit olyan, mint 
amikor a közlekedési folyosókról beszélünk. Van a Hamburg-Milánó, de nincs Varsó-
Zágráb. Pont. Új bekezdés. Kell még bármit mondanom? És ennyi az egész. 
Leegyszerűsítve, mi vagyunk a kelet, ugyanakkor a nyugat felé tendálunk. A nyugat 
még mindig dominál és ez a helyzet. Fog-e javulni a helyzet? Ha külön folytatjuk, nem. 
Tehát azt gondolom, hogy az Európai Unió, bármi is a jelenlegi helyzet, még mindig a 
legígéretesebb integrációs projekt, ami valaha volt. Nemcsak Európában, globálisan is. 
Néha gyorsabb, néha lassabb, de még mindig több országot, egymástól különböző 
országot képes egy asztalhoz ültetni. Más, eltérő kultúrával, eltérő örökséggel, 
hozzáállással rendelkező országok, de mégis egy asztalhoz tudja őket ültetni a 
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különbözőségeik ellenére. Ezek a különbözőségek pedig reméljük, hogy azért hosszú 
távon mindenkinek az előnyére szolgálnak. Most, ha a problémákat vesszük, nézzük 
meg, hogy milyen komoly fejlődést értek el önök, értünk el mi vagy mások európai 
uniós tagországként. Azért a magyar fejlődés bizonyos elemei közvetlen eredményei 
annak, hogy Magyarország egy erős és határozott tagja az Európai Uniónak, minden 
európai uniós finanszírozás-hozzájárulással együtt. Persze a torta most már ugye nem 
akkora, mint régen volt. Ez az élet keserű valósága.  

Nézzük meg a tervezeteket! Minden tervezet beszél az éghajlatváltozásról, a 
migrációról, a határrendészetről, új kérdésekről, mint a koronavírus. Új problémákról, 
új ügyekről. Összességében tehát minden tervezetben, ami Zágrábban vagy Párizsban 
vagy bárhol készül, a „kohézió barátai”-nál vagy máshol, ezt a három-négy, valóban 
prioritást jelentő kérdést meg fogják találni. És valahogy igen, a kohézió is nem teljes 
egészében, részleteiben, de megjelenik. Tehát lesz szerintem ebben egyetértés. Nagyon 
köszönöm a nagyon egyértelmű, kétoldalú ügyet, amit felvetett, ami azért nemzetközi 
is. Nagyon jól mutatja azt, hogy hány éve közös a sorsunk. Sok száz éve. Ez a különleges 
emlékév, a Zrínyi emlékév, mert ez a család, ami összeköti a magyarokat és a 
horvátokat. Két eljárás van. Az egyik az emlékévvel kapcsolatos, a másik pedig a 
magyar-horvát barátság napjával kapcsolatos. Két külön eljárásban kezeljük ezt 
Horvátországban. Tudom, hogy önök már majdnem a végére jutottak a magyar 
eljárásnak mindkettőben.  

Az emléknappal kapcsolatban elmondhatom, hogy már megtörtént a 
kormánydöntés előkészítése Horvátországban. A kabinet akár most csütörtökön 
tárgyalhatja, és ha nem most csütörtökön, akkor hétfőn, úgyhogy erre számítunk. Ez 
az egyik elem. Abszolút napirenden van a kérdés. Abszolút a kormány előtt van, és 
egyébként támogató javaslat van.  

A magyar-horvát barátság napjával kapcsolatban még több lépés van. A külügyi 
bizottság már felvette a napirendjére. Jövő héten, illetve majd március utolsó heti 
ülésén fogja tárgyalni. Amikor átment a horvát bizottságon - ott át fog menni -, de a 
bizottság ennek ellenére konzultálni fog a kormánnyal is a kormány véleményéről. 
Őszintén elmondhatom, hogy már készülünk az esetleges érvekre. Ha tehát a 
kormánynak állást kell foglalni, akkor mi készen leszünk a megfelelő érvekkel. Tehát 
amit az adminisztráció szempontjából tehetünk, igyekszünk mindennel előkészülni, 
hogy A-ból B-be, B-ből A-ba jussunk. A parlamenttől ha elmegy a kérés, akkor időben 
vissza fog kerülni a parlamentbe, és reméljük, hogy amit már egyeztettünk diplomáciai 
csatornákon, ugyanaznap tudja a két parlament bejelentetni vagy elfogadni.  

Az utolsó dolog a korona, arról meg már beszéltem. A koronáról éveket tudnék 
beszélni, de azt gondolom, hogy a megfelelő tájékozottság a válasz mindenre.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, excellenciás úr. Igen tisztelt Vendégek! 

Európai uniós nagykövetek Képviselői! Köszönjük szépen, hogy elfogadták a 
meghívásunkat a mai napra. Szeretném kérdezni Steiner államtitkár urat, hogy van-e 
hozzáfűznivalója. (Dr. Steiner Attila: Nincs.) Nincs. Köszönöm szépen ismét, hogy 
eljöttek.  

Találkozunk hamarosan, az ősz elején, majd a német nagykövettel remélhetőleg 
ilyen formában, mindaddig pedig szerintem nagyon sok esemény és ügy vár ránk. 
Mindenféleképpen sok sikert kívánunk excellenciás úrnak a kihívások kezeléséhez, a 
váratlan és az előre ismert kihívások kezeléséhez. Engedjék meg, hogy ezzel zárjam az 
1. napirendi pontot.  

Egyebek 

Végül, van-e valakinek egyéb felvetése? (Senki sem jelentkezik.)  
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Tisztelt Bizottság! Azt szeretném jelezni, hogy március 17-én, kedden 10 órakor 
az amerikai-iráni konfliktus hatásairól regionális és globális biztonsági helyzetünkre 
című napirendi ponttal Czukor József, az IH főigazgatója lesz a vendégünk, és Sztáray 
Péter a Külgazdasági Minisztérium államtitkára. Tehát március 17., jövő kedd 10 óra.  

Van-e egyéb? (Nincs jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincsen, bezárom az ülést. Köszönöm szépen a megjelenést. 
Viszontlátásra! 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)  

 

 

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia és Barna Beáta 

 


