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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 . § alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok feltenni Martonyi Jáno s
Külügyminiszter Úrhoz,

„Hogyan kívánja kormány elhárítani a magyar uniós elnökség sikerességét fenyegető
veszélyeket? Mit tesz a megcsappant bizalom helyreállítására? ”

címmel

Tisztelt Miniszter úr !

Magyarország 2011 első félévében sorra kerülő soros elnökségének sikeressége eminens nemzet i

érdek, amelyet az elmúlt id őszakban széleskörű politikai konszenzus övezett. Ennek

fenntartásában minden félnek megvan a maga jól meghatározható felel őssége. A Magyar

Szocialista Párt álláspontja változatlan, továbbra is alapvető nemzeti ügynek tekinti a soros

elnökségünket, és kész minden támogatást megadni annak sikerességéhez. De természetesen

megvan a felelőssége a kormánynak és a kormányzó pártoknak is a nemzeti

konszenzusteremtésben, és őszintén remélem, Miniszter úr egyetért velem abban, hogy a

kormányzási pozíció következtében ez a felel ősség nagyobb, meghatározóbb . A kormányzó fé l

nagyobb mértékben felelős egy ilyen időszakban a nemzeti konszenzus megteremtéséhez é s

fenntartásához elengedhetetlenül szükséges belpolitikai összhang kialakításáért . A Magyar

Szocialista Párt képvisel ő i az elmúlt hetekben többször is figyelmeztették a kormányt arra, hogy



a mögöttünk lévő hetekben, hónapokban meghozott jó néhány döntése, és az elnökségi félévbe n

tervezett lépések (különösen a nagy belpolitikai megosztottságot okozó új Alkotmán y

elfogadásának kier őszakolása) egyre növekvő kockázatokat, veszélyeket jelentenek, jelenthetnek

az elnökség sikeres lebonyolítására . A felelősséget ezekért a kormánynak kell viselnie .

Miniszter Úr !

A média törvény parlamenti elfogadása – legnagyobb sajnálatunkra – beigazolta aggodalmainkat .

Az EU több tagországa néhány nappal az elnökségi periódusunk kezdete előtt hivatalosnak

tekinthető formában fejezte ki nemtetszését és ellenérzéseit . Miután Ön pozíciójából adódóan a

részleteket sokkal jobban ismeri nálam, csak néhány példát említek . Elsősorban a német kormány

reakcióját emelem ki, amelyet a kormány részérő l (miniszterelnök urat is beleértve) el őször

megpróbáltak tagadni, majd nem nagy jelentőségűként beállítani . De december 23-án a német

külügyminisztérium államtitkára (Dr . Werner Hoyer, Staatsminister im Auswürtigen Amt, MdB )

sajtóközleményt adott ki . Miután tudom, hogy Miniszter úr beszél németül, ne vegye rossz néven ,

ha németül idézem fel Önnek :

„Die neue ungarische Geseztgebung wirft kein gutes Licht auf die kommende ungarische EU-

Ratsprásidentschaft . Wenn auch nur der leiseste Verdacht aufkommt, dass in einem Mitgliedslan d

der Europüischen Union die Freihet der Medien irgendeiner Form inhaltlicher Kontroll e

unterworfen wird, dann ist das Grund zu ernster Besorgnis . Ungarn steht als kommende EU-

Ratsprásidentschaft besonders in der Verantwortung, die Werte und Interessen Europas in de r

Welt zu vertreten .

Die Bundesregierung begrüsst, dass die Europüische Kommission als 'Hüterin der Vertráge '

nunmehr prüft, ob die Ungarn verabschiedeten Mediengesetze mit den Standards, wie sie de r

Vertrag von Lissabon festschreibt, vereinbar sind . Dem Geist einer auf Einheit in Vielfalt

aufbauenden Union entsprechen sie jedenfalls nicht.”

Ezt követte német minisztertársa baráti hangneműként minősített telefonja, amelyben nyilván az

idézettek alapján fogalmazta meg a német álláspontot önnek .

A közleményben megfogalmazottaknak megfelelően az Európai Bizottság – természetesen mé g

nem hivatalosan – meg fogja vizsgálni a magyar törvényt. Idézhetném a további tagország i

álláspontokat is (brit, cseh, luxemburgi) . A luxemburgi külügyminiszter véleményét azér t

emelem ki, mert szintén legmagasabb kormányzati szinten nyilvánították magánvéleménynek .



Jean Asselborn a HVG-nek nyilatkozva, december 27-én és a következ őket mondta ezze l

összefüggésben :

„Külügyminiszterként, miniszterelnök-helyettesként a luxemburgi kormány nevében beszélek.

Biztosíthatom önt: az emberi jogok és a demokratikus jogok védelme kapcsán a

miniszterelnöknek nincs az enyémtő l eltérő véleménye, mégha különböző pártokhoz tartozunk is .

Ugyanezt elmondhatom parlamentünk minden egyes politikai csoportjáról . „

De reagált arra a magyar kormányzati oldalról megfogalmazott véleményre is, hogy azér t

nyilatkozott így, mert szociáldemokrata és magyarországi elvbarátai befolyásolták .

„Még valami : befolyásolták-e önt ebben a ténykedésében magyarországi barátai?
Legalábbis így nyilatkozott az egyik vezető magyar kormánytag?

Annak a vezető kormánytagnak tudnia illene, hogy demokratáknak nincs szükségük
súgókra ahhoz, hogy védjék a demokráciát . ”

Még szomorúbb a kép, ha ez európai és Európán kívüli médiában Magyarországról megjelen ő
tudósításokat tekintjük át . Vita tárgyát képezi az, hogy szabad-e Magyarországra bízni a soro s
uniós elnökséget? Amerikai lap véleménye : az amerikai külügyminiszternek nem kellen e
januárban Budapestre utaznia.

Nem folytatom, Miniszter úr, hiszen Ön pontosan ismeri a tényeket . Szeretném megismételn i
ugyanakkor az álláspontomat: a kialakult siralmas, vesztésre álló helyzeten csak a kormány tu d
változtatni. Csak Önök tudják nagyon gyors, határozott és egyértelmű lépésekkel megállítani a
bizalomvesztést, menteni a még menthet őt !

Kérdezem tehát Tisztelt Miniszter Úrtól ,

1. Milyen intézkedéseket fog tenni a kormány annak érdekében, hogy elhárítsa a magya r

uniós elnökség sikerességét fenyegető veszélyeket?

2. Milyen konkrét lépésekkel kívánja a kormány visszaszerezni az ország soro s

elnökségéhez szükséges bizalmat?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2010 . december 28 .
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