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Gondolatok a magyar–osztrák kapcsolatokról

A jelen írás pillanatfelvétel a kétoldalú kapcsolatoknak, a második Orbán-
kormány időszakában fennálló, aktuális helyzetéről. Bécsben szolgáló nagykö-
vetként reményeim szerint olyan szempontokat és információkat is meg tudok 

osztani az olvasókkal, melyek újdonsággal szolgálnak, és hozzájárulnak egy, az osztrák 
relációt illető árnyaltabb kép kialakításához.

Ausztria a történelem során mindig kiemelt helyet foglalt el Magyarország külkap-
csolati rendszerében. Napjainkban is az egyik meghatározó viszonylatunk, s szán-
dékaink szerint a jövőben is az marad – szomszédsági, nemzet- és integrációs politikai 
szempontból egyaránt.

A Magyarországhoz fűződő viszonyt az osztrákok „különleges” kapcsolatként tart-
ják számon, de az aktuális demokráciapolitikai viták és egyes osztrák érdekeltségeket 
hátrányosan érintő intézkedések miatt némi távolságtartás érzékelhető a kapcsolata-
inkban. A gazdasági együttműködés intenzitása, a kulturális közelség és az emberi 
érintkezések sűrű hálója ellenére – az eltérő ütemű gazdasági fejlődés és az Európai 
Unión belüli differenciálódás következtében – jelenleg integrációs értelemben is növek-
szik a két ország közötti távolság. Ennek ellensúlyozása kölcsönös érdekünk.

Kölcsönös társadalmi rokonszenv

Fontos kiindulópont kapcsolatrendszerünk alakításában, hogy a magyar és az osztrák 
nép kölcsönös rokonszenvvel tekint egymásra. Bevett dolog Magyarországon, hogy az 
osztrákokat „sógorokként” emlegetjük. Bár az elmúlt évek nagy nyilvánosságot kapott 
kétoldalú vitái következtében egyre több disszonáns hangot lehet hallani Ausztria 
megítélését illetően, ez az alapvetően családias viszonyulást nem írja felül, legfeljebb 
némileg árnyalja. Osztrák felmérések szerint az osztrákoknak is fontosak a magyarok: 
a második legszimpatikusabb szomszéd vagyunk (a svájciak után).

Úgy tűnik tehát, hogy az évszázados „kuruc–labanc” ellentétet sikerült mindkét 
oldalon meghaladni, konfliktusokkal végigkísért közös múltunk nem jelent 
vitaforrást jelenkori kapcsolatainkban. A Habsburgokkal szemben táplált történelmi 
ellenérzéseinken való felülemelkedésben minden bizonnyal meghatározó szerepet 
játszott az 1867. évi kiegyezéssel létrehozott dunai kettős monarchia, amely birodalmi 



10 Külügyi Szemle

Szalay-Bobrovniczky Vince

szinten egyenrangúvá tette a magyar uralkodó osztályt, illetve biztosította 
hegemóniáját a Magyar Királyságon belül, és több évtizedes látványos modernizációt 
és gyarapodást tett lehetővé az országban. Ausztria mai kedvező megítéléséhez pedig 
nagyban hozzájárult nyugati szomszédunk második világháborút követő sikeres 
fejlődése, melynek hatására mára az EU harmadik leggazdagabb tagországává vált. 
Ausztria sok magyar szemében évtizedek óta életmódmintát jelent és az elérendő 
életszínvonalat testesíti meg.

Az osztrák oldal hozzánk való magatartását illetően rá kell mutatni arra, hogy a mai 
osztrák identitás jórészt függetlenedett a Habsburg Birodalom időszakáétól (az Osztrák 
Köztársaság politikai értelemben nem tekinti magát az 1918 előtti, történelmi Ausztria 
jogutódjának), következésképp az akkori magyar–osztrák viszályoktól is. Az osztrá-
kok jelenlegi, pozitív Magyarország-képét így elsősorban a huszadik századi sorsfor-
dító események formálták: alapvetően az 1956-os forradalom és az 1989-es határnyitás. 
1956-ban a magyar szabadságharcosok bátorsága Ausztriában is lelkesedést és csodá-
latot váltott ki, s a szuverenitását éppen csak visszanyert osztrák állam és az osztrák 
nép – példátlan szolidaritást mutatva – több mint száznyolcvanezer magyar menekültet 
fogadott be, akik közül tizennyolcezren végleg ott telepedtek le. 1989 újabb fénypont a 
kapcsolatainkban, egyben világtörténelmi jelentőséggel is bírt: a vasfüggöny átvágásá-
val és a páneurópai piknikkel a magyar–osztrák határon kezdődött el Európa hideg-
háborús megosztottságának felszámolása, a földrész újraegyesítése, amire mindkét nép 
joggal lehet büszke.

A történelmi események mellett nem lebecsülendő a mindennapi személyes érintke-
zések tapasztalata sem: az a benyomás, amit az Ausztriában élő-dolgozó, az oda sízni 
járó magyarok illetve a hazánkban turistáskodó, a magyarországi második lakhellyel 
rendelkező vagy éppen nálunk gazdálkodó osztrákok közvetítenek magukról és átté-
telesen az országukról. A két ország közötti jelentős lakossági mobilitást jól jellemzik a 
folyamatosan növekvő idegenforgalmi és a munkavállalói létszámra vonatkozó adatok, 
továbbá az a kimutatás, miszerint a Magyarországról indított nemzetközi telefonhívá-
sok számában Ausztria a harmadik helyen áll (Németország és Románia után).

A kölcsönös szimpátia fontos hangulati-érzelmi alap a kétoldalú együttműködé-
sünkben, amely segít áthidalni az átmeneti politikai-gazdasági érdekellentéteket, tá-
mogató hátteret nyújt a közös kezdeményezésekhez, nehéz helyzetekben pedig biz-
ton számíthatunk egymás tevőleges szolidaritására, segítségnyújtására (egy aktuális 
példát említve: a 2013. márciusi rendkívüli hóviharban a bedugult M1-es autópályán 
osztrák hókotrók és vöröskeresztesek is segítették a hóban rekedt autósokat). Ez a ro-
konszenv olyan kivételes érték, amely mesterséges módon, elrendelésre aligha alakul 
ki a néplélekben, éppen ezért folyamatos ápolást, megerősítést kíván. S a jövőre nézve 
legalább ilyen fontos, hogy a fiatal generációkban is elültessük a két nép közötti barát-
ság hagyományát.
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Politikai kapcsolatok

Magyarország szempontjából a magyar–osztrák reláció az egyik legstabilabb, legkiszá-
míthatóbb kapcsolatrendszerünk. Osztrák részről e viszonyt különleges kapcsolatként 
tartják számon. Mindkét fél az együttműködésnek a két kormány aktuális politikai 
összetételétől független fejlesztésére törekszik.

A reláció egyedisége tartalmilag úttörő jellegű, vagy speciálisan erre a viszonylatra 
jellemző együttműködési formákban, gesztusokban ragadható meg, mint például az 
első bemutatkozó látogatások – legutóbb Áder Jánosé – szimbolikája, közös nagyköve-
ti értekezlet (2011), a külképviseleteken történő együttműködés (diplomaták kölcsönös 
befogadása) vagy korábban a közös kormányülések gyakorlata. Az összkép egyúttal 
ellentmondásos is: a fejlettségbeli különbségből adódó eltérő érdekek, más-más belpoli-
tikai érzékenységek, gazdasági érdekellentétek, vállalati szintű versenyhelyzetek időn-
ként felülírják a különleges partnerség szellemét.

A második Orbán-kormány megalakulását követően Ausztriával kapcsolatos politi-
kánk középpontjában az együttműködés akadálymentes továbbvitelére, illetve elmélyí-
tésére irányuló törekvések, valamint az országkép alakítására tett erőfeszítések álltak, 
azzal a céllal, hogy érdekeink érvényesítéséhez megőrizzük, illetve növeljük hazánk 
ausztriai elfogadottságát és mozgásterét.

Az osztrák közélet és a tömegtájékoztatás kiemelt érdeklődést tanúsít az Orbán-
kormány tevékenysége iránt. A kezdeti kivárást követően a média részéről folyamato-
san elfogult, támadó hangvételű kritika volt tapasztalható, és ez jellemző mind a mai 
napig (a sajtókép alakulásáról külön fejezet szól), ami elsősorban a baloldali-liberális 
kötődésű körök együttműködési készségét befolyásolta hátrányosan, és igen sok kárt 
okozott az ausztriai megítélésünkben.

Az osztrák kormányzat a médiához képest visszafogottságot mutat a magyar kor-
mány vitákat kiváltó, illetve osztrák érdekeket hátrányosan érintő intézkedéseinek 
nyilvános bírálatában. Partner abban a törekvésünkben, hogy a nyitott kérdéseket poli-
tikai és szakmai párbeszéd keretében, a tárgyalóasztalnál rendezzük, de nyilvánvalóan 
nem képes magát teljesen függetleníteni a negatív sajtóhangulattól. Ez is szerepet ját-
szik abban, hogy osztrák kormányzati részről a kétoldalú együttműködés iránti érde-
keltségben a kezdeti időszakhoz képest némi távolságtartás következett be.

Az Orbán-kormány megalakulását követő egy évben Magyarország külkapcsolati 
rendszerében az egyik legintenzívebb reláció az osztrák volt. Valamennyi új magyar 
közjogi méltóság látogatást tett Ausztriában, a tárcavezetők többsége szintén találko-
zott osztrák hivatali partnerével. A kormányzati kapcsolattartás azóta is élénk, rend-
szeres, mind politikai, mind szakmai szinten.
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A 2011. első félévi magyar uniós elnökség pozitív osztrák kormányzati megítélése 
jó kiindulási alapot jelentett az együttműködés továbbépítéséhez, ezt a kedvező mo-
mentumot azonban megtörte a devizahitelek végtörlesztésére vonatkozó, 2011. szep-
temberi magyar kormányzati bejelentés, amely nemcsak az érintett pénzintézetek és 
a sajtó, hanem az osztrák kormánynak a gazdasághoz közel álló néppárti miniszterei 
nyilvános kritikáját is kiváltotta. Az osztrák kormányzati vezetők bilaterális és uniós, 
hivatalos és informális csatornákon egyaránt megpróbálták befolyásolni a döntést, attól 
tartva, hogy az az osztrák anyabankok tőkehelyzetét, és ezáltal közvetve az osztrák 
költségvetést is hátrányosan érintheti, és – precedenst teremtve – a regionális pénzügyi 
stabilitásra is káros hatással lehet.

Egyfajta politikai válaszként volt értelmezhető, hogy Heinz Fischer szövetségi elnök 
előbb elfogadta, aztán lemondta a Schmitt Pál köztársasági elnökkel közös fellépést az 
1956-os forradalom 55. évfordulójára emlékező, 2011. október 20-i, nagyszabású bécsi 
ünnepségen. Az Ausztria 1956-os szolidaritását és az ezért való köszönetnyilvánítást 
középpontba állító eseményen történő megjelenést az osztrák vezető politikusok, párt-
állástól függetlenül, szinte kivétel nélkül elkerülték, ami kormányzati kapcsolataink 
mélypontját jelentette.

A magyar kormány és a bankszövetség közötti megállapodás nyomán oldódtak 
ugyan a fenntartások, ezt követően viszont a kötelezettségszegési ügyek kerültek az 
előtérbe. Fordulópontot jelentett a párbeszéd helyreállításában Michael Spindelegger 
2012. január 20-i budapesti látogatása, amikor az alkancellár-külügyminiszter Magyar-
ország alaptalan pellengérre állításának abbahagyására szólított fel. A szintén néppárti 
Maria Fekter pénzügyminiszter a Magyarországnak nyújtandó kohéziós támogatások 
felfüggesztése kapcsán, a magyar kormányt védelmébe véve, az egyenlő bánásmód 
szükségességét hangsúlyozta. A feszült időszak meghaladását jelentette Áder János 
köztársasági elnök 2012. június 1-jei bécsi bemutatkozó látogatása, illetve Orbán Viktor 
és Werner Faymann kormányfő 2012. június 12-i bécsi találkozója és közös fellépése a 
Vienna Insurance Group kulturális projektjének nyitóünnepségén, ahol a felek kinyil-
vánították a szoros kétoldalú viszony folytatására irányuló törekvésüket. A rendezvé-
nyeken zajló megbeszéléseket az összekötő elemeket és a partnerséget kereső hangulat 
jellemezte.

Az azóta eltelt időszakban – egészen 2013. március elejéig – osztrák kormányzati po-
litikus részéről nyilvános kritika nem hangzott el a magyar kormány tevékenységével 
kapcsolatban. Ekkor először az osztrák gazdasági érdeksérelmek (elsősorban az ÖVP-
politikusok részéről), majd a jogbiztonság, az alkotmánymódosítás és a magyarországi 
antiszemita jelenségek képezték a bírálatok tárgyát. Az SPÖ részéről rendszerint de-
mokráciapolitikai aggodalmaknak adnak hangot. A megnyilvánulások mögött már az 
ausztriai választási készülődés is felsejlik. Mindkét nagy pártra, de főként az ÖVP-re, 
komoly nyomást gyakorolnak a különböző lobbicsoportok, így a gazdák és a gazdaság 
egyéb szereplői.
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A rendszeres szakmai és politikai szintű találkozók elősegítik a kormány szándéka-
inak megértetését, érdekeink megjelenítését; az osztrák véleményformáló gazdasági-
társadalmi szférában a magyar kormány elfogadottságának erősítése azonban további 
erőfeszítéseket igényel. Magyarország a párbeszéd fenntartását továbbra is kiemelten 
fontosnak tartja.

A két ország együttműködésének perspektíváját illetően hangsúlyozandó, hogy a né-
met–osztrák régió a szoros összefonódás (áru-, szolgáltatás- és munkaerőexport, illetve 
tőke- és technológiaimport, finanszírozás) miatt a magyar gazdaság számára megha-
tározó jelentőségű. Ezért érdekünk, hogy Ausztria a jövőben is politikai stabilitással, 
kiszámítható EU-politikával, fenntartható növekedéssel rendelkezzen. Ugyanígy az 
osztrák politika és gazdaság is érdekelt a magyar gazdaság növekedésében és az ál-
lampénzügyek fenntarthatóságában. Az euróövezeti adósságválságnak a többsebessé-
ges Európa irányába történő potenciális fejlődéssel való kezelése azonban átmenetileg 
olyan helyzetet teremthet, amelyben Ausztria és Magyarország között az integrációs-
intézményi távolság növekszik. E jelenségnek a kétoldalú és a regionális együttműkö-
dés továbbfejlesztése révén történő ellensúlyozása kölcsönös érdekünk.

Kül- és Európa-politikai téren hasonló az érdekhelyzetünk az erős uniós intézmé-
nyek, Közép-Európa súlyának növelése, a Nyugat-Balkán integrációja terén, de vannak 
eltérések is: osztrák részről nettó befizetői logika a török EU-tagság ellenzése, migrációs 
ügyekben a restriktív szabályozás. Több kérdésben közösen tudunk fellépni: a Nyugat-
Balkán integrációjának segítése; a Duna-stratégia kidolgozása és végrehajtása; az em-
beri és kisebbségi jogok védelme; a GMO-mentesség fenntartása. A közelmúltban rigai 
és luxemburgi co-location együttműködésre (magyar diplomata befogadása az osztrák 
misszión) vonatkozó megállapodást írtunk alá.

A magyar kormány megítélése az osztrák sajtóban

A Magyarországgal szembeni éles bírálat egyértelmű hajtóereje az osztrák média. Míg 
a bécsi kormány igen visszafogott volt az elmúlt három évben, addig az osztrák újságok 
és egyéb tömegtájékoztatási eszközök szinte napi rendszerességgel, a legkeményebb 
kritikákat fogalmazták meg a magyar kormánnyal szemben. Persze ennek is voltak 
hullámai: a médiatörvény elfogadása után, majd a gazdasági (bankadó, devizatörlesz-
tés) és a demokrácia helyzetével kapcsolatos, jórészt kreált kérdéseket előtérbe állító, 
kampányszerű aktivitás, ami nagyjából 2012 első félévének közepére kifulladt. Az al-
kotmány negyedik módosítása által gerjesztett felhördülés a mai napig éles és elfogult 
sajtóbírálatot vált ki, most már a magyarországi élet minden területére vonatkozóan.

E folyamatnak két sajátossága van: egyfelől szervezettebbnek és szakmai hátterében 
erősebbnek tűnik, mint a 2010 vége és 2012 első fele közötti aktivitás; másfelől azonban 
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ma már a látszatra sem nagyon ad, és konkrét tények említése nélkül, a legelképesztőbb 
és legalaptalanabb vádakat képes felemlíteni.

Valószínű, hogy az a hangulat, ami a sajtóban uralkodik, némileg visszafogottabb 
lesz az osztrák választási kampány utolsó időszakában (szeptember), és várható-
an a választások után is – különösen, ha nehézségek adódnának a kormányalakítás 
körül. Sajnos az is valószínű ugyanakkor, hogy a magyar ügy (az osztrák belső ügyek 
elcsitulását követően) a hazai választásokig kiemelt téma marad az osztrák média szá-
mára: tehát az ausztriai sajtó a magyar választásokat befolyásolni igyekvő tényező ma-
rad továbbra is.

A média egyik legfontosabb politikai természetű célja, hogy a hazánk ügyében meg-
osztott osztrák bal- és jobboldali erőket egy táborba terelje; magyarán: elérje azt, hogy 
az ÖVP kihátráljon a magyar kormánypártok mögül, s azzal Magyarország teljes elszi-
getelődése következzen be.

A magyar ügy már a kormányalakítást követően a média terítékére került, de sokak 
számára ma sem világos, hogy mi váltja ki ezt az intenzitást; néha úgy tűnik, mintha 
az egyes szerkesztőségeknek lassan külön magyar szekciói lennének. Véleményem 
szerint az okokat több helyütt kell keresni. Világos, hogy számos osztrák sajtótermék 
tulajdonosi szerkezete (pl. a bankok jelentős szerepe) már rögtön egyfajta iránymutatást 
ad. Egyértelmű az is, hogy soknak a vezetése, szerkesztői összetétele olyan, amely a 
nemzeti konzervatív politikát kezdettől fogva gyanakvással szemléli.

Fontos feladatomnak tekintettem az elmúlt évek során, hogy ezeket a falakat áttör-
jem. Ez többször sikerült is, de a körülmények nagyon nehezek, mert a főáramú média 
szinte egyöntetűen és már kezdettől fogva pálcát tört a magyar kormány felett, így 
sokszor az ember szélmalomharcnak éli meg a nyilvánosság előtt folytatott munkáját. 
Ugyanakkor tény, hogy az osztrák sajtó szinte kivétel nélkül mindig lehetőséget biztosít 
számomra az álláspontom kifejtésére.

Gazdasági kapcsolatok

Külgazdasági téren Ausztria hosszú évek óta a harmadik legfontosabb partnerünk, 
mind a kereskedelmi forgalom, mind a befektetések terén.

A magyarországi különadók, illetve az egyéb kormányzati lépések számos oszt-
rák tulajdonú pénzintézetet és vállalatot érintettek hátrányosan, melyek közül többen 
a nyilvánossághoz, illetve Brüsszelhez fordultak, és korlátozták magyarországi tevé-
kenységüket. Az osztrák céges ügyek egyedi megoldásához az osztrák kormányzat 
pragmatikusan áll hozzá, és – akárcsak az érintettek – igényt tart a konzultációra, 
egyeztetésre. A párbeszédet szolgálja többek között az NGM-en belül 2012-ben megala-
kult osztrák–magyar munkacsoport, amely elsősorban a hazánkban már megtelepedett 
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befektetőket célozza meg; ugyanakkor ezek a befektetők azok, akik az osztrák üzleti 
körökben mérvadóak a Magyarországról alkotott befektetői vélemény formálása szem-
pontjából. Általánosságban megállapítható, hogy az osztrák gazdasági szereplők ké-
szek hosszú távú magyarországi elkötelezettségük fenntartására, ehhez kiszámítható 
perspektívát és jogbiztonságot igényelnek.

Gazdasági kapcsolataink 2010-től ismét felszálló ágban vannak. Az áruforgalom 
alakulásában nem érzékelhető Magyarország kedvezőtlen gazdaságpolitikai megíté-
lése: 2012-ben az árucsere rekordnak számító, 9,6 milliárd eurót tett ki, ezzel Ausztria 
hazánk második legjelentősebb kereskedelmi partnere, Ausztria számára pedig Ma-
gyarország a nyolcadik. A szolgáltatáskereskedelem összértéke tavaly meghaladta 
2 milliárd eurót.

Ausztria továbbra is méretein és gazdasági potenciálján túlmutató befektető Ma-
gyarországon. Az Osztrák Nemzeti Bank statisztikája szerint a hazánkban invesztált 
osztrák tőke értéke 2011 végén 8.593 millió eurót tett ki, ami Ausztria teljes FDI kihelye-
zési sorában (Németország, a Cseh Köztársaság és Hollandia mögött) a 4. legmagasabb 
érték. A magyarországi FDI-rangsorban Ausztria a 3. helyen állt, aránya a hazánkban 
befektetett összes FDI-nek mintegy 12%-a.

Több, főképp a termelésben beruházó és magas exporthányaddal rendelkező osztrák 
vállalat tovább bővítette magyarországi tevékenységét – gyakran magyar uniós társfi-
nanszírozásból kapott támogatások igénybevételével.

Fontos fejlemény volt az osztrák munkaerőpiacnak a fokozatos liberalizációját kö-
vető teljes megnyitása 2011. május 1-jén. Az azóta bekövetkezett munkaerő-beáramlás 
legnagyobb részét a magyar munkavállalók tették ki.

Az idegenforgalom terén 2012 ugyancsak rekordévnek számított: az Ausztriából ér-
kező turisták vendégéjszakáinak száma 799.000 volt, ami 34.000 (4,5%-kal) több, mint 
a 2011-es adat. Ausztria Németország után stabilan a második legnagyobb turisztikai 
küldő piacunk. A forint euróhoz viszonyított gyengülése 2011 második felétől különö-
sen előnyős ár-érték arányú turisztikai célországgá tette hazánkat. A magyarok 
1,5 millió vendégéjszakát töltöttek el Ausztriában.

Ausztriai magyar közösség

Az Ausztriában élő, magyar kötődésű személyek három alapvető kategóriába sorolha-
tók: burgenlandi és bécsi, Bécs környéki őshonos, osztrák állampolgárságú magyarok; 
1956-os menekültek, akik közül sokan szintén osztrák állampolgárságot szereztek; to-
vábbá az újonnan bevándoroltak, akik átmenetileg vagy hosszabb időre telepedtek le 
Ausztriában, de még nem rendelkeznek osztrák állampolgársággal.
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A hivatalos osztrák statisztika szerint egy népcsoporthoz mint elismert őshonos ki-
sebbséghez való tartozás feltétele az osztrák állampolgárságon és az adott (jelen eset-
ben a magyar) nyelvhasználaton kívül az ausztriai születési hely is. Ennek megfelelően 
(az utolsó, 2001. évi népszámlálás alapján) a magyar népcsoport tagjainak száma 9.565 
fő, ezzel a horvátok (18.943) és a szlovénok (13.225) után a harmadik legnagyobb cso-
portot alkotják.

A 2012. év eleji adatok alapján mintegy 45.000 magyar származású (de nem ausztriai 
születésű) személy élt Ausztriában. Ebből 30.000 fő magyar állampolgárságú, a többiek 
már megszerezték az osztrák állampolgárságot. Az Ausztriában dolgozó magyar ál-
lampolgárok száma 2013 elején 55.000 fő. Ez tartalmazza a magyarországi lakóhelyről 
ingázók számát is. Az osztrák felsőoktatásban részt vevő magyarok száma a 2011/2012-
es tanév első félévében 1.833 fő volt. Összességében Magyarország rendelkezik a nyol-
cadik – az Európai Unió tagországai közül Németország, Románia és Lengyelország 
után a negyedik – legnagyobb migrációs közösséggel Ausztriában.

Fontos kérdés, hogy a tanulmányi vagy munkavállalási célból áttelepült magyarok 
hosszabb távon hol képzelik el a jövőjüket. Egy nem reprezentatív internetes felmérés szerint 
a megkérdezettek háromnegyede nem tervezi, hogy visszaköltözik Magyarországra. 
A migránsok nyelvhasználati szokásait illetően pedig kiemelendő, hogy a válaszadók 
78%-a fontosnak tartja, hogy gyermeke megtanuljon magyarul; ugyanakkor többségük 
(63%) egyetért azzal az állítással, hogy a gyermek elsősorban a német nyelvet sajátítsa 
el, és csak másodikként a magyart.

Az osztrák állampolgársági törvény nem támogatja a kettős állampolgárságot, szá-
mos rendelkezése hasonlóságot mutat a szlovák szabályozással. Az Ausztriában élő, 
osztrák állampolgárságú magyarok körében jóval nagyobb lenne az igény az egysze-
rűsített honosításra, ha a kérelem benyújtása nem járna az osztrák állampolgárság el-
vesztésével. Az egyszerűsített honosítás kiterjesztésével kapcsolatos magyar döntést az 
osztrák kormány tudomásul vette.

Ausztriában kb. harminc magyar egyesület működik, amelyek többségét 2012 óta 
négy nagyobb gyűjtőszervezet fogja össze (zárójelben a rövidítése és az alapítási éve):

-  Ausztriai Magyarok Egyesületeinek és Szervezeteinek Központi Szövetsége (KSZ, 
1980);

-  Ausztriai Magyar Független Kultúregyesületek Csúcsszervezete (Csúcsszervezet, 
1983);

-  Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (1968);
-  Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala (AMSZK, 2012).

Az egyesületek profilja széles körű: elsősorban a magyar nyelv és kultúra megőrzé-
se, ápolása a céljuk, de megtalálhatók közöttük gazdasági és tudományos társaságok, 
katolikus, református és evangélikus lelki gondozó szolgálatok is. Néhány egyesület az 
erdélyi és a vajdasági származású magyarokat fogja össze.
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Az ausztriai magyar egyesületek életében vitát vált ki egy-egy, a magyar közös-
ség képviseletére jogosult szervezet elismerése. Ezt a szerepet eddig a legnagyobb er-
nyőszervezet, a KSZ látta el, amely azonban távol maradt a 2012 elején megalakított 
Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalától. A KSZ és az AMSZK közötti alapvető 
különbség a teljes ausztriai magyarság képviseletéhez való viszonyulás. A KSZ első-
sorban az osztrák állampolgárságú, őshonos magyarok és ezek szervezeteinek képvi-
seletét látja el, mivel az osztrák kancelláriai hivatal (BKA) népcsoporti támogatásának 
feltétele az őshonos népcsoporti státusz (és az ezt feltételező osztrák állampolgárság). 
Ebből következően a KSZ már nem tudja teljességgel lefedni az újonnan érkező, osztrák 
állampolgársággal nem rendelkező magyar munkavállalók, diákok képviseletét. Ezzel 
szemben az AMSZK tagjává válhat minden olyan ausztriai szervezet, amely az osztrák 
egyesületi törvénynek megfelel, tehát náluk a magyar állampolgárság megléte, illetve 
az osztráknak a hiánya nem okoz problémát.

Az 1976. évi osztrák népcsoporttörvény szabályozza a hat elismert, őshonos kisebb-
ség (magyar, szlovén, szlovák, cseh, horvát és roma) jogait és állami támogatásukat. 
A törvény 1992. évi módosítása a bécsi, Bécs környéki magyarokat is őshonosként 
ismerte el.

A törvény értelmében minden Ausztriában élő népcsoportot egy-egy népcsoport-
tanács képvisel, a kancellár „tanácsadó testületeként”. A Magyar Népcsoporttanács 
létszáma 16 fő, összetétele fele-fele arányban burgenlandi, illetve bécsi. A tanácsbeli 
tagság lehetőséget ad az állami támogatás elosztásába való beleszólásra. 

A magyar szervezetek identitásmegőrzésre irányuló tevékenységéhez a pénzügyi 
eszközöket az Osztrák Szövetségi Kancellária népcsoport-támogatása, a magyarorszá-
gi támogatások, illetve a tagdíjak biztosítják. A magyarnak mint kisebbségi nyelvnek 
a hivatalos használatára – a létszámarányok alapján – négy burgenlandi helységben van 
lehetőség (Felsőpulya, Felsőőr, Alsóőr, Őrsziget).

Ausztriában kizárólag magyar nyelvű oktatási intézmény nem működik, kétnyelvű 
iskolák vannak, illetve a magyar nyelv idegen nyelvként történő tanulására van lehető-
ség. Az 1994-ben elfogadott burgenlandi (tartományi szintű) kisebbségi iskolatörvény 
tartalmazza a kisebbségi nyelv kötelező oktatását. Ennek alapján az alsóőri (Unterwart) 
és az őrszigeti (Siget in der Wart) népiskolában kétnyelvű tanítás folyik, tíz további 
iskolában pedig a magyar szabadon választható nyelv. Az óvodákban többnyire német 
vagy vegyes nyelven folyik a foglalkozás. Önálló, magyar tanítási nyelvű gimnázium 
a tartományban 1920 óta nem működik. E téren előrelépésnek számított, hogy az 1981–
82-es tanévtől a felsőlövői (Oberschützen) gimnáziumban magyar nyelvű tagozatot, az 
1987–88-as tanévtől pedig a felsőpulyai gimnáziumban ún. „pannon” osztályt létesítet-
tek, ahol a magyar és a horvát nyelvet kötelező tárgyként oktatták. Felsőőrön 1992-ben 
kétnyelvű gimnázium indult magyar és horvát tagozattal.
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Az ORF Burgenland magyar nyelvű tv és rádió szerkesztőséget működtet. Az auszt-
riai népcsoportok nem rendelkeznek garantált parlamenti képviselettel – így a magyar 
sem.

Az osztrák kormány a 2008. évi kormányprogramjában vállalta a népcsoporttörvény 
átfogó módosítását, megújítását, miután az osztrák gyakorlatot az ET kisebbségvédel-
mi keretegyezmény végrehajtásának monitoringja nyomán komoly bírálatok érték. 
A hatályos jogszabály számos hiányossága, az asszimiláció feltartóztatásához nem elég 
hatékony eszközrendszere miatt a népcsoportok várakozással tekintettek a törvény mó-
dosítása elé. A több évig zajló előkészítési folyamatban vállalt aktív szerepük ellenére 
csalódottsággal tapasztalták, hogy a kancellári hivatal által 2011 novemberében közzé-
tett tervezet nem tartalmazta az elvárásaikat. Az új törvényjavaslatra vonatkozó társa-
dalmi véleményezés során az állásfoglalások túlnyomó többsége szintén elutasító, és a 
koalíciós pártok álláspontja között is komoly elvi különbségek feszülnek.

A törvénnyel kapcsolatos egyik probléma, hogy a népcsoportok önrendelkezési jogát 
szűkíti, és inkább a civil társadalom más szereplőihez közelíti a jogköreiket. Másrészt 
a napirenden lévő legégetőbb kérdéseket – finanszírozás növelése, anyanyelvi jogok, 
médiajogok – továbbra sem szabályozza kielégítően. Konszenzus hiányában a törvény-
módosítás elfogadása e kormányzati ciklusban várhatóan nem fog megtörténni.

A kérdéskör kapcsán megjegyzendő, hogy Ausztria az Olaszországhoz tartozó, né-
metajkú többségű Dél-Tirol tartomány, illetve a szlovéniai németajkú kisebbség irányá-
ba folytat „nemzetpolitikát”. Dél-Tirol helyzete rendezett, széles körű autonómiával 
rendelkezik, elmaradott gazdaságú területből mára vonzó életfeltételeket nyújtó régi-
óvá vált. A mindenkori osztrák kormány elvileg továbbra is betölti a Dél-Tirol feletti 
védhatalmi szerepét. A szlovéniai német ajkú kisebbséget a szlovén fél nem ismeri el 
őshonosnak; osztrák kormányzati részről kulturális identitásuk megőrzését tekintik 
célnak. A dél-tiroliak által kezdeményezett olasz–osztrák kettős állampolgárság meg-
adásához az osztrák politikai tartózkodóan viszonyul.

Határon átívelő együttműködés, tartományi kapcsolatok

Az osztrák tartományok közül a 285.000 lakosú Burgenland az egyetlen, amely köz-
vetlenül határos Magyarországgal (a közös határ hossza 397 km). A tartomány 2011-
ben ünnepelte megalakulásának 90. évfordulóját: a túlnyomórészt német ajkú területet 
az 1919. évi saint-germaini békeszerződés ítélte Ausztriának, tényleges átadására 1921 
őszén került sor (ez egyben a soproni népszavazás évfordulója is). A burgenlandi ma-
gyar anyanyelvű őshonos lakosság, amely ma kb. 6.000 főt számlál, kettős identitású-
nak vallja magát. A burgenlandi vezetés a helyi magyar (és horvát) kisebbséget gazda-
gító tényezőként kezeli, támogatja identitásőrzésüket.
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A keleti nyitással és az uniós bővítéssel a kelet-ausztriai tartomány az addigi pe-
remlétből egy dinamikusan fejlődő térség közepébe került. (2012-ben a leggyorsabban 
növekvő osztrák tartomány volt.) A kínálkozó esélyeket Burgenland kiválóan kihasz-
nálta, a tartomány jelentős felzárkózási folyamaton ment át, amiből a határtérség ma-
gyar oldala is profitált.

Az új helyzet azonban nemcsak gazdasági lehetőségeket, hanem – elsősorban oszt-
rák oldalon – kihívásokat is hozott: munkaerő-piaci beáramlás, a határon áthaladó köz-
lekedés/forgalom, továbbá az illegális menekültek számának növekedése, a biztonság-
érzet romlása. A földrajzi elhelyezkedésből adódóan ezek a jelenségek jelentős részben 
Magyarországhoz, illetve a magyar–burgenlandi határhoz kötődtek, ami – párosulva 
a magyar részről sérelmezett környezetvédelmi ügyekkel (Rába, Heiligenkreuz) – éve-
ken át feszültséget váltott ki a határtérségben, és a felső szintű találkozók napirendjén 
is rendszeresen szerepelt.

A tartományi vezetés a kihívásokra részben korlátozásokkal (a csak fokozatos meg-
nyíló munkaerőpiac, illetve a közlekedési tiltások bevezetése a schengeni csatlakozást 
követően), részben a határon átnyúló együttműködés erősítésével válaszolt. Időközben 
a problémák egy része megoldódott.

A Rába-habzás a teljes körűen végrehajtott akcióterv következtében jelentősen csök-
kent, bár időnként újra észlelhető a jelenség. A felek folytatják az okok feltárására 
irányuló szakmai együttműködést. A heiligenkreuzi hulladék-égetőmű megépítésé-
ről – az építési engedélyt megsemmisítő közigazgatási bírósági ítéletet és a gazdasá-
gi keretfeltételek megváltozását követően – a tartományi energiaszolgáltató cég 2012 
őszén letett, amit nem csak a projekt megakadályozásáért kitartóan harcoló szentgott-
hárdiak fogadtak megkönnyebbüléssel. A burgenlandi szélerőmű projektek (Andau, 
Nickelsdorf, Mönchhof) esetében kifogásoltuk, hogy a burgenlandi fél nem vonta be 
kellő mértékben a magyar oldalt a környezetvédelmi hatástanulmányi eljárásba, és a 
magyar oldalon természetvédelmi szempontok (madárvédelem) is sérültek.

A munkaerőpiac 2011. májusi teljes megnyitása a korábbi félelmek ellenére nem bo-
rította fel a burgenlandi munkaerőpiacot, bár a magyar munkaerő aránya kétségtele-
nül jelentős: 2012-ben a foglalkoztatottak száma 92.133 fő, ebből a magyaroké 10.278 fő 
(11,2%), azaz minden kilencedik burgenlandi munkavállaló magyar.

A határon átnyúló közúti fejlesztések terén részben finanszírozási, részben szán-
dékbeli akadályok miatt nem elég gyors az előrelépés. A határon átívelő közlekedési 
kapcsolatok összehangolt fejlesztése érdekében ezért 2012 szeptemberében javaslat-
csomagot, illetve keretszerződés-tervezetet adtunk át a szövetségi infrastruktúrami-
nisztériumnak. A belső osztrák egyeztetések (szövetségi állam – Burgenland tarto-
mány – helyi önkormányzatok) folyamatban vannak. A fejlesztések felgyorsításának 
előmozdítását szolgálta Hans Niessl burgenlandi tartományfőnök 2013. február 11-i 
budapesti látogatása is, melynek keretében találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel 
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és Szijjártó Péter államtitkárral. A tartományi kormány prioritásnak tekinti a közös 
határszakaszon található hat határátkelőhely akadálymentesítését. Magyar részről el-
hangzott, hogy a meglévő 29 mellé további 30 határkeresztező utat szeretnénk kiépíteni 
az elkövetkező évek során, s az összes rendelkezésre álló magyar forrás egyharmadát 
erre a célra kívánjuk fordítani. A munkák összehangolása céljából mindkét oldal koor-
dinátort jelölt ki. Az akadálymentesítés megvalósítása a gazdasági érdekeken túl jelké-
pes erővel is bírna, tekintettel arra, hogy 2014-ben lesz a határnyitás 25. évfordulója. 
A tárgyalások napirendjén a foglalkoztatási, rendőrségi és katasztrófavédelmi együtt-
működés fejlesztése is szerepelt. Burgenlandi részről a határtérséget érintő kérdések-
ben igényként jelentkezett a két ország közizgatása közötti kétoldalú kommunikáció 
erősítse.

Az uniós forrásokat is felhasználó határon átnyúló területfejlesztési együttműködés 
intézményi keretét korábban az Interreg-, a jelenlegi költségvetési periódusban az euró-
pai területi együttműködési (ETE) program biztosítja. Az ott rendelkezésre álló 101 mil-
lió euró támogatás szinte teljes egészében lekötésre került. Fontos feladat a 2014–2020-ra 
szóló projektekre vonatkozó elképzelések kidolgozásának megkezdése.

Burgenland is részt vesz az évente ülésező Magyar–Osztrák Regionális Koordiná-
ciós Fórum tevékenységében, amelyben a központi kormányok, a határ menti tarto-
mányok/megyék és települési önkormányzatok is képviseltetik magukat. A fórumot 
2005-ben, magyar kezdeményezésre, azzal a céllal hoztuk létre, hogy a két ország eltérő 
közigazgatási szerkezetéből adódó hatásköri problémákat kiküszöböljük, ezzel is elő-
segítve a határon átnyúló projektek tervezését és kivitelezését. A legutóbbi találkozó 
2012. november 7-én, Körmenden volt. Ennek előkészítését szolgálta a határ menti ma-
gyar és osztrák polgármesterek találkozója a bécsi nagykövetségen, amelyet szintén 
éves rendszerességgel tartunk.

Burgenland mellett a többi osztrák tartományban is igyekszünk jelen lenni nagykö-
vetségünk révén. 2011 szeptemberében a tartományi kormánnyal és a várossal együtt-
működve magyar napot és nagyszabású kulturális estet rendeztünk a stájer tartományi 
fővárosban, Grazban. Alsó-Ausztria tartományfőnöke, Erwin Pröll személyes jó kap-
csolatot ápol Martonyi János külügyminiszterrel, rendszeresen találkoznak egymással 
hivatalos vagy informális keretben. Az új alsó-ausztriai tiszteletbeli konzulunk kineve-
zésétől (2013. április) a kapcsolatok további élénkülését várjuk. 2013. május 16–18. között 
Linzben (Felső-Ausztria) az eddigi legnagyobb ausztriai magyar kulináris és kulturális 
bemutatkozásra kerül sor „Auf nach Ungarn” mottóval.

A tartományi kapcsolattartásban fontos segítséget jelentenek a nagy helyismerettel 
és társadalmi elismertséggel rendelkező tiszteletbeli konzuljaink, akik a konzuli fel-
adatok ellátása mellett a gazdasági, kulturális együttműködés ösztönzése terén is aktí-
vak. Említést érdemel, hogy Rudi Roth stájerországi és Peter Nemeth burgenlandi tisz-
teletbeli konzulunk nagyszabású gyűjtést szervezett a 2010. őszi vörösiszap-katasztrófa 
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áldozatainak megsegítésére; a befolyt 170.000 ezer euró adományt a devecseri óvoda 
felújítására fordították, melynek ünnepélyes átadására 2012 áprilisában került sor.

Oktatás, kultúra

Az állami részvétellel zajló együttműködés kereteit az osztrák–magyar oktatási, tudo-
mányos és kulturális egyezmény jelöli ki, melyet legutóbb 2011-ben újítottak meg, 2014-
ig szólóan.

Oktatási-tudományos területen az együttműködés kiemelt intézményei: az Andrássy 
Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, a hallgatói és kutatói ösztöndíjakat kíná-
ló Osztrák–Magyar Akció Alapítvány, a Budapesti Osztrák Iskola. Regionális szinten 
mindkét ország részt vesz a közép-európai oktatási együttműködésben (CECE), vala-
mint az idén húszéves CEEPUS egyetemi csereprogramban. 

A két ország közötti kulturális közvetítésben az egyik legfontosabb szerepet az 
ausztriai magyar állami képviseletek játsszák, első helyen a Balassi Intézet – Collegium 
Hungaricum (CH), a fő profilként ellátott kultúraszervező tevékenységével. A kultu-
rális és turisztikai programokat – a magyar EU-elnökségi félévre kidolgozott és bevált 
együttműködési modell folytatásaként – a nagykövetség, a CH és az Magyar Turizmus 
ZRt. ausztriai képviselete közösen kínálja és kommunikálja. 

A programok szervezése során fontos szempont az osztrák partnerek bevonása. 
A kulturális-művészeti és tudományos közeg részéről az esetek túlnyomó részében az 
együttműködési kezdeményezéseinkhez nyitottságot, támogatást tapasztalunk. Meg 
kell ugyanakkor említeni, hogy a magyarországi kulturális és színházi élet függet-
lenségének védelmében ismert osztrák művészek és kulturális szakemberek 2013 első 
félévében nyílt levélben, felhívásokban több alkalommal bírálták az Orbán-kormány 
kulturális politikáját.

Az elmúlt időszak nagyszabású kulturális rendezvényei közül kiemelendő a 2011. évi 
Liszt-bicentenárium programsorozata, az uniós elnökségre időzített „Hungary Beach” 
elnevezésű könnyűzenei hét a bécsi Duna-csatorna partján, a 2012. évi Munkácsy-kiál-
lítás, a „Nyolcak” festmény- és grafikai kiállítás, valamint a Duna-stratégia keretében 
folyó kulturális aktivitás.

Az utóbbi kapcsán külön kell szólni a Collegium Hungaricum által 2010-ben kezde-
ményezett „Dunai Kulturális Klaszter” (DKK) projektről. A klaszter célja, hogy a Duna 
térségben a kulturális és kreatívipari tevékenységek információs, illetve kooperációs 
fejlesztési központja legyen. Időközben elkészült a háromnyelvű információs portál, s a 
DKK a Duna-stratégia magyar hivatalos projektlistáján is szerepel.

A tudományos kapcsolatok a CH keretében 2010 őszén újraindult Bécsi Magyar Tör-
téneti Intézettel együttműködésben épülnek-bővülnek (pl. 2012 májusában magyar, 
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szlovák és osztrák részvétellel tudományos ülést tartottak Johann Genersich és a felvi-
déki magyar–német tudományosság kapcsolatáról, illetve a Collegium Pázmáneummal 
közösen nemzetközi Mindszenty-konferenciát rendeztek 2011 októberében).

A magánkezdeményezések közül kiemelendő a grazi tiszteletbeli konzulunk, Rudi 
Roth karitatív tevékenysége, aki évek óta segíti a magyar kultúra ausztriai bemutatását, 
illetve tehetséges magyar fiatalok ausztriai tanulmányait. Az utóbbi tíz évben a Roth-
féle Stipendium Hungaricum 100.000 eurót fordított az arra méltó magyar fiatalok, ze-
nei tehetségek taníttatására.

A bécsi magyar nagykövetségi épület

Nagykövetként úgy érzem, nem lenne teljes a kapcsolataink bemutatása, ha nem szól-
nék hazánk bécsi diplomáciai képviseletének patinás épületéről, amelyet „magyar pa-
lotaként” is emlegetnek, s egymásba fonódó közös múltunk építészeti és intézményi 
jelképe. (Az épület történetéről 2012-ben, Ujváry Gábor történész szerkesztésében, a 
Külügyminisztérium támogatásával tanulmánykötetet jelentettünk meg.)

Az egykori főúri palota 1747-ben került magyar tulajdonba, ettől kezdve állami cé-
lokat szolgált: 1848-ig itt működött a magyar és erdélyi udvari kancellária, 1848-ban, 
majd az 1867. évi kiegyezést követően a király személye körüli miniszter hivatala volt. 
A Monarchia felbomlása után, 1918 novemberétől Magyarország első követségének 
székhelye lett, azóta diplomáciai funkciót tölt be. Ma is fontos terepe a kapcsolataink 
alakításának: magas szintű diplomáciai találkozók, konferenciák, kulturális-társasági 
rendezvények, jótékonysági estek színhelye, s nem utolsósorban Ausztriában szolgáló 
diplomatáink munkahelye.

A barokk palota reprezentatív kiépítését Mária Terézia királynő a poroszok ellen 
folytatott hétéves háborúban őt támogató hűséges magyarok („vitam et sanguinem”) 
iránti gesztusként jelentős mértékben finanszírozta; nem véletlen, hogy az épület gaz-
dag díszítésű belső stílusa a császári-királyi székhelyhez, a Hofburghoz és a nyári re-
zidenciaként szolgáló schönbrunni kastélyhoz hasonlítható. Elfogultság nélkül kije-
lenthető, hogy az egyik legszebb nagykövetségi épület Bécsben, illetve a világ összes 
magyar külképviseletei között.

Mozgalmas közös múltunk a magyar–osztrák kapcsolatoknak ma már szilárd alap-
jaként szolgál; a Bankgassén álló épület ennek a közös múltnak, s a meggyőződésem 
szerint a perspektivikus magyar–osztrák barátságnak is tanúja.

Szalay-Bobrovniczky Vince
Magyarország ausztriai nagykövete


