Amerikai meghallgatás: „Sokat tanulhatnánk az Orbán-kormánytól”
Kedden Magyarországról rendeztek meghallgatást az Egyesült Államok képviselőházának európai
ügyekkel is foglalkozó albizottságában. Az elmúlt évek hasonló nemzetközi vitáival szemben
azonban a Kongresszus jelenlévő képviselői – pártállástól függetlenül – pozitívan nyilatkoztak a
magyar közjogi berendezkedésről és méltatták a két ország között fennálló kapcsolatokat.
Az Amerikai Helsinki Bizottság elnöke megnyitóbeszédében példaértékűnek nevezte a magyar
Alaptörvény adósságfék-szabályát, a kormánypártok kétharmados többségével kapcsolatban pedig
arra emlékeztetett, hogy az amerikai kormányzat is élt a minősített többség adta lehetőségekkel,
amíg annak birtokában volt. Az albizottság elnöke pedig a kétharmados többséget nem
antidemokratikus, hanem „prodemokratikus” eredményként értékelte. A meghallgatáson résztvevő
képviselők többször is felhívták a figyelmet arra, hogy a magyar kormány kritikusai sokszor kettős
mércén alapuló politikai megállapításokat fogalmaznak meg. A meghallgatott szakértőknek a
magyar kormány és állam működésére vonatkozó javaslatait a képviselők pedig nem egyszer egy
másik állam belügyeibe való beavatkozásként értékelték.
Ezen szakértők közül többen megfogalmazták azokat a tévedéseken alapuló kritikákat, amelyek az
elmúlt évek nemzetközi vitáiban rendre előkerültek. A Human Rights First (HRF) alelnökének
állításával szemben ugyanis például az Alkotmánybíróság igenis vizsgálhatja a személyes adatok
védelmére, a vallásszabadságra és az állampolgársághoz kapcsolódó jogokra irányadó szabályozást.
Sőt, többek között éppen ezen jogok azok, amelyek alapján a költségvetési tárgyú törvényeket is
vizsgálhatja a testület. A HRF alelnöke azt is tévesen állapította meg, hogy az Alkotmánybíróság az
új Alaptörvény miatt nem vizsgálhatja az alkotmánymódosításokat. A valóság ezzel szemben az,
hogy az alkotmánymódosítások tartalmi vizsgálata a rendszerváltozás óta a testület eljárásainak
korlátja, ráadásul éppen az Alaptörvény deklarálta, hogy közjogi érvénytelenség esetén az
Alkotmánybíróság viszont eljárhat. De újra előkerültek a médiaszabályozással és az új választási
rendszerrel kapcsolatos félreértések is, amelyeket az elmúlt években az Alapjogokért Központ is
többször cáfolt már.
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Idézetek az Amerikai Egyesült Államok Képviselőházának európai és eurázsiai ügyekkel foglalkozó
albizottságának 2015. május 19-én, a magyar-amerikai kapcsolatokról tartott meghallgatásából:1


„Sokat tanulhatnánk az Orbán kormánytól, például ott van az alkotmányos államadósságfék
szabály”. (Chris Smith, az Amerikai Helsinki Bizottság elnöke)



„Nem gondolom, hogy a kétharmados többség antidemokratikus lenne, szerintem éppen, hogy
a demokráciát segíti.” (Dana Rohrabacher, az albizottság elnöke)



„Az Obama adminisztráció is akkor fogadta el az Obamacare-t, amikor megvolt a minősített
többsége. Ha megvan a többség, hát rajta!” (Chris Smith)



„A magyar nép jobbközép kormányt választott, és nem is hiszem, hogy az USA dolga lenne
megmondani, hogy egy másik államban milyen kormány alakuljon. Ez beavatkozás lenne a
belügyekbe. Úgy viselkedünk, mintha jobban tudnánk a dolgokat, mint a magyarok”. (Ted Poe,
az albizottság tagja)



„Magyarország demokrácia, az EU tagja, és ami a legfontosabb, az USA szövetségese”. (Kurt
Volker, az USA korábbi NATO-nagykövete, az albizottság által meghallgatott szakértő tanú)



„A magyar nép, a kormány és Magyarország választott vezetői megérdemlik a tiszteletünket
és azt, hogy őszintén beszéljünk a tevékenységükről. Magyarország és az USA szövetségesek és
ez nem is fog változni”. (Dana Rohrabacher)



„Arról vitázunk itt, hogy központosított-e a magyar állam, miközben úgy tűnik, hogy az Egyesült
Államoké igencsak központosított. Azt akarjuk elérni, hogy megváltozzon a bevándorláspolitikához való jelenlegi hozzáállásuk, úgy, hogy az elmúlt két évben hússzorosára emelkedett
az illegális bevándorlók száma Magyarországon. Ez vajon nem jelent beavatkozást a magyar
belpolitikába? És vajon nem hangolja ellenünk őket?” (Ted Poe)



„Azt hiszem, hogy kettős mércét alkalmazunk valakivel szemben, aki egyébként a barátunk.”
(Dana Rohrabacher)



„Az

Obama-adminisztrációnak

sokkal

szerényebben

kellene

viselkednie,

amikor

Magyarországról és az Orbán-kormányról beszél”. (Chris Smith)


„Azzal, hogy Magyarországot folyamatosan vádoljuk és folyamatosan róla beszélünk, csak
Oroszország irányába lökjük”. (Albio Sires, az albizottság tagja)



„Az antiszemitizmus és az összes többi vád, ami itt ma felmerült, rosszindulatú valótlanságok
és hazugságok benyomását keltették”. (Dana Rohrabacher)



„Jóformán semmilyen bizonyítékot nem kaptam, amely alátámasztaná az Orbán-kormánnyal
szemben megfogalmazott vádak valóságtartalmát. Amit ehelyett kaptunk, azok politikailag
motivált, kettős mércén alapuló állítások”. (Dana Rohrabacher)
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