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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés Hivatalának munkatársait, köszöntöm a sajtó igen tisztelt képviselőit és 
köszöntöm a napirendi pont előadóját, Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter urat.  

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírt jelenléti ív alapján 
és az eseti képviseleti megbízásokkal együtt bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a meghívót, 
illetve a tervezett napirendi pontokat. Ma két napirendi pontunk van. Az első: 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása, az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. A második: 
egyeztetési eljárás, az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK 
irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő 
módosításáról. A bizottság itt állásfoglalást fog kialakítani. Zárt ülést fogok 
elrendelni. A napirendi pont előterjesztője Makai Martina, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium helyettes államtitkára.  

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi 
pontokhoz. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel: ki az, aki 
egyetért a napirendi pontokkal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv 
számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendet.  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása  

Akkor hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához. Engedjék meg, 
hogy köszöntsem Szijjártó Péter miniszter urat és Benkő Levente államtitkár urat. 
Éppen egy évvel ezelőtt került sor (Szijjártó Péter: Hoppá! - Dr. Józsa István: Majd 
jövőre!) a miniszter úr meghallgatására. A mai ülésünkön is érdemes kiemelt 
figyelmet fordítani az Európai Unió bővítésének a helyzetére, hiszen alig egy hónapja 
látott napvilágot az Európai Bizottság bővítési csomagja. Jómagam legutóbb a 
pozsonyi COSAC plenáris ülésen szólaltam fel az EU nyugat-balkáni bővítésének 
fontossága mellett. Természetesen az EU-transzatlanti kapcsolatok fejleményeiről 
szívesen hallgatnánk a miniszter urat. Miniszter Úr! Öné a szó! (Dr. Józsa István 
jelzésére.) Képviselő Úr! Kérem, jobban figyeljen. Tehát az éves beszámoló, az ez éves, 
a 2016. évi. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, miniszter úr! 

Szijjártó Péter tájékoztatója 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Jó napot kívánok! 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelettel köszöntöm önöket, egyúttal 
köszönöm szépen a rugalmasságot a meghallgatás időpontjának a tekintetében. 
Tudom, hogy nem volt egyszerű az egyeztetés, de ha csak nem december 24-én 
délelőtt akartunk volna találkozni, vagy nem a világ Budapesttől különböző más 
pontján, akkor csak ez a péntek délelőtt kínálkozott. Ezért köszönöm az elnök úrnak 
és képviselőtársaimnak, hogy módot adtak arra, hogy nem kifejezetten bizottsági 
napon kerüljön sor a meghallgatásra.  

Annyiban talán szerencsés az időzítés, hogy a héten a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség, a NATO és az EBESZ külügyminiszteri találkozóra is sor került, tehát az 
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ott hallottakat be tudom építeni a mondandómba. És ha megengedik, kifejezetten az 
európai uniós kérdésekre fókuszálnék, és természetesen a kérdések tekintetében 
mindenre igyekszem a legjobb igyekezetem szerint választ adni.  

Úgy látom, hogy az Európai Unió történetének a legsúlyosabb válságát éljük át, 
és lehet, hogy ezt a mondatot elmondtam egy évvel ezelőtt is. Ha elmondtam, akkor 
helyes, mert akkor is az Európai Unió történetének legsúlyosabb válságát éltük, és 
most is. A helyzet azóta csak rosszabb lett az európai integráció szempontjából.  

Öt olyan kihívást tudnék itt megjelölni önöknek, amely öt kihívás közül 
szerintem bármelyik egyedül képes lenne arra, hogy az európai integrációt történelmi 
kérdések elé állítsa, az öt együtt meg pláne. Sajnos az elmúlt egy év alatt, amióta 
utoljára találkozhattunk, nem látszik, hogy ezekben a kérdésekben jelentősen előre 
tudtunk volna menni.  

Ott van először is a bevándorlási válság mint az Európai Unió történetének 
kompromisszumot élvezően legsúlyosabb válsága, az ebből fakadó 
terrorfenyegetettség, amihez mérhető terrorfenyegetettség az Európai Unió 
vonatkozásában korábban még nem volt. Ukrajnában továbbra is háború van, nem 
nagyon van előrelépés, mondjuk, az egy évvel ezt megelőző állapothoz képest. Az 
energiabiztonsági kérdésekben csak a kérdőjelek sokasodnak, azok nem nagyon 
akarnak pontokká válni. S amióta legutoljára találkoztunk, azóta a gazdasági 
kihívások annyiban súlyosbodtak, hogy a világ ötödik és az Európai Unió második 
legerősebb gazdaságával rendelkező ország úgy döntött, hogy elhagyja az Európai 
Uniót.  

Ezen történelmi kihívásokból fakadóan, én azt gondolom, hogy evidenciaként 
kell kezelnünk azt, hogy egy stratégiai vita zajlik jelenleg Európában az európai 
kontinens és az európai integráció jövőjének tekintetében. Én ezt nem rossz hírként 
kezelem. Az, hogy vita van a jövőről ilyen kihívások tükrében, szerintem inkább jó hír, 
mert azt mutatja, hogy mégiscsak egy demokratikus integrációról beszélünk, még ha 
ezzel kapcsolatban vannak némely megnyilatkozások és döntések tekintetében 
kétségeink is. De a vita megléte az Európai Unió jövőjéről mindenesetre azt mutatja, 
hogy a demokratikus alapintézmények még működnek az Európai Unióban.  

Azt persze nem tartjuk helyesnek és jónak az Európai Unió jövője 
szempontjából, hogy ez a vita egy érzelmekkel teli vita, és jelenleg nem a racionalitás 
talaján zajlik. Ha csak visszagondolnak arra a képviselő urak, hogy mondjuk, az 
elmúlt egy évben Magyarországot milyen vádakkal illették, meg milyen vádakkal 
illettek más európai uniós tagországokat, amelyek nem voltak hajlandók behajolni a 
mainstreamnek, akkor láthatják azt, hogy ez nem egy racionális vita, sajnos, 
legalábbis elemeinek többsége érzelmektől túlfűtött.  

De ha arra a kérdésre kellene választ adni, hogy akkor a vita alapvetően kik 
között is zajlik, és ha klasszikusan, mondjuk, két táborra akarjuk őket bontani, akkor 
azt gondolom, hogy van egyszer egy föderalista, egyszer pedig egy szuverenista tábor. 
A föderalista tábor azt akarja, hogy jöjjön létre egy, bántóan leegyszerűsítően 
fogalmazva európai egyesült államok, magyarul minél több hatáskört tegyünk 
Brüsszelbe, minél kevesebb hatáskör maradjon a tagállamoknál, ezt úgy is meg 
lehetne fogalmazni, hogy gyenge tagállamokra épülő, erős integráció; én azt 
gondolom, hogy ez zsákutca, és szerintem erről empirikus tapasztalásunk is van. 
Tehát az a koncepció, amely úgy szólt vagy szól még mindig, hogy minél gyengébbek 
legyenek a tagállamok, mert annál erősebb lesz az európai integráció, ez megbukott. S 
szerintünk az a helyes, ha az erős integrációt erős tagállamokra alapozzuk, és ezek 
vagyunk mi, a szuverenisták. A gazdasági veszteség mellett a britek tekintetében 
nagyon fontos politikai veszteség - az Európai Unió szempontjából, nemcsak a saját 
nemzeti szempontunkból -, hogy a britek kiléptek, mert ennek a szuverenista 
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tábornak a legerősebb hangját a britek adták, és azzal, hogy ők kilépnek az Európai 
Unióból, ezáltal egy nagyon racionális hang fog hiányozni abból a vitából, ami az 
Európai Unióban az Európai Unió jövőjéről zajlik.  

Tehát mi a szuverenistákhoz tartozunk, mi azt gondoljuk, hogy erős 
tagállamokra épülő, erős Európai Unió, ez a lehetséges és egyedül jó forgatókönyv. 
Nehéz elképzelni azt, hogy minél inkább legyengítjük egy rendszer alapelemeit, a 
rendszer annál erősebb lesz. 11 gyenge futballistából nem lesz jó futballcsapat; 11 
jóból se biztosabb, de ott legalább van esély rá. 

Mi azt gondoljuk, hogy az Európai Unió jövője szempontjából ezt a vitát akkor 
tudjuk megvívni jól és helyesen, ha a nevükön nevezzük a problémákat, és ha a 
politikai korrektség és a képmutatás időszakát magunk mögött hagyjuk, a valós 
kérdéseket föltesszük, s a valós kérdésekre valós válaszokat keresünk, és nem 
körülírni próbálunk dolgokat, félve, sziszegve nézve a liberális mainstreamet, hogy mi 
az, ami még megengedhető, meg mi nem, hanem direkten meg kell nevezni az 
Európai Unió jövőjét feszítő problémákat, és azokra a direkten megnevezett 
problémákra meg kell keresni a megoldásokat.  

Az látszik, hogy az elmúlt években az Európai Uniót a politikai korrektség meg 
a képmutatás béklyóba kötötte, mert nem lehetett bevándorlási válságnak nevezni a 
bevándorlási válságot, hanem menekültválságnak kellett nevezni, nem lehetett arról 
beszélni, hogy az európai intézmények túlhatalmat akarnak maguknak, mert akkor is 
félni kellett attól, hogy mit mond Brüsszel, aztán megjött a brexit-népszavazás, ami 
nem okozója, hanem következménye mindannak, ami mindeddig történt az Európai 
Unióban. 

Viszont szerintem egy tagállam részéről csak akkor korrekt, hogy mindezeket 
elmondja, hogy milyen problémák vannak, ha tud megoldást is kínálni, és én inkább 
erről szeretnék most önöknek számot adni. Én azt gondolom, ahhoz, hogy az Európai 
Unió megtalálja a kiutat a válságból, tíz dologra van szükség. 

Először is, azt gondolom, hogy mindennek az alfája és ómegája, hogy vissza 
kell térni az értékekhez. Európa keresztény. Néhány évvel ezelőtt ezt a mondatot nem 
biztos, hogy el kellett volna mondani, mert mindenki úgy volt vele, hogy persze, 
természetesen. De az elmúlt másfél-két évben ez a kijelentés, hogy Európa keresztény, 
megkérdőjeleződött, és vannak időszakok, amikor félve kell ezt kimondani, mert nem 
tudja az ember, hogy akkor most az a politikai korrektség határaiba belefér vagy nem. 
De azt világossá kell tenni: Európa akkor tud erős lenni, ha visszatér a keresztény 
gyökereihez.  

Én voltam olyan nemzetközi tárgyaláson nem olyan messze, Európán belül 
földrajzilag, ahol ezt a kijelentésemet elég erőteljes kritikával illette az adott ország 
miniszterelnöke, mondván, hogy nem lehet Európáról kijelenteni azt, hogy 
keresztény. Én meg azt gondolom, hogy de, Európa keresztény. 

A második pont, hogy végre el kell jutnunk abba az őszinteségi és racionalitási 
fázisba, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy az illegális, ellenőrizetlen bevándorlás rossz 
Európában. Rossz és káros. Az illegális bevándorlás nem szolgálja Európa érdekét, és 
nem szolgálhatja Európa javát, mert veszélyt hoz, mert számtalan megválaszolatlan 
kérdést tesz fel, és aki az illegális bevándorlást támogatja, aki azt mondja, hogy igenis 
nyitva kell tartani a határokat, és ott és akkor meg lehet sérteni a határokat, ahol, 
amikor és akik akarják, az igazából Európa kárát akarja. 

Mi azt gondoljuk, hogy ebben a tekintetben a sorrend nagyon fontos, és a 
sorrend első elemének annak kell lenni, hogy Európának újra meg kell tudni védeni a 
saját határait, s vissza kell térni a nemzeti szuverenitásokhoz, mert az állami 
szuverenitás egyik első számú alapeleme az, hogy van határa, amit meg tud védeni, és 
nem szabad engedni azoknak az európai hangoknak, amelyek azt mondják, hogy ha te 
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megvéded a határodat, akkor rasszista vagy, xenofób vagy, nem tudom, milyen vagy. 
A határokat meg kell védeni. 

Azt gondolom migrációügyben, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, 
és nem kell odahozni a bajt, ahol még nincsen baj. Ezért én azt gondolom, azt, hogy ki 
jöhet be Európába, ki jogosult itt tartózkodni, azt Európán kívül kell eldönteni. Mert 
aki idejön, azokból, látjuk az eddigi visszatérítési politikákat, hány embert tudtunk 
visszaküldeni Európán kívülre? Hány embert? Tehát ha nem tudjuk Európán kívül 
eldönteni, hogy ki jöhet be Európába, meg ki nem, akkor ebből a szempontból 
sikertelenek leszünk. Ez a hotspotok kérdését veti fel az Európai Unió területén kívül.  

Illetőleg a kondicionalitás problémáját is idehoznám a migrációs kérdéshez. Az 
Európai Unió az európai adófizető polgárok eurómilliárdjait költi harmadik országok 
finanszírozására, többek között olyan országokra, amelyek vagy kiindulópontjai, vagy 
tranzitországai a bevándorlásnak. Oda költjük a pénzt. Ezért mi azt gondoljuk, hogy 
ezt feltételekhez kell kötni. Igen, adunk fejlesztési forrást, de akkor végre kell hajtani 
azokat a változtatásokat, amelyeknek a nyomán ezek az országok megszűnnek a 
bevándorlást kibocsátó vagy a bevándorlókat átengedő országnak lenni.  

A harmadik pontom a gazdasági kérdésekre vonatkozik. Én azt gondolom, 
hogy a szankciók helyett a pragmatikus gazdasági expanzió időszakába kell átlépni. 
Magyarul: a szabadkereskedelmi megállapodások ügyét fel kell vállalnia az Európai 
Uniónak, mert egy ilyen globalizálódó világban, ha a szabadkereskedelemben nem 
veszünk részt, akkor veszíteni fogunk. És nem árulok el zsákbamacskát itt, az 
ellenzéki képviselőtársaink előtt, még a Fidesz képviselőcsoportján belül is kőkemény 
küzdelmet kellett vívni annak érdekében, hogy mi lesz a végső álláspont mondjuk a 
CETA ügyében. De ezzel megint csak nincsen problémám, mert ez egy olyan kérdés, 
amit meg kell vitatni, mert fontos kérdés, hogy mondjuk lesz-e Európa és Kanada 
között szabadkereskedelmi megállapodás, vagy lesz-e majd a jövőben Európa és az 
Egyesült Államok között szabadkereskedelmi megállapodás. Ezekről beszélni kell. 
Nem szabad titokban tartani őket, nem szabad titkolódzni, ki kell őket beszélni, de én 
azt gondolom, nekem az az álláspontom, hogy ha az Európai Unió nem tud az egyre 
elterjedtebb szabadkereskedelmi rendszerek részévé válni, akkor gazdaságilag 
veszíteni fogunk rajta.  

És ugyanezen a ponton belül szeretném azt elmondani, hogy szerintem az 
európai kontinens maga akkor se fog tudni versenyképes lenni a jövőben, ha a 
nyugati, meg a keleti fele nem tud együttműködni pragmatikusan. Tehát ha a jövőben 
nem lesz egy pragmatikus együttműködés az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági 
Unió között, akkor Európa egy nagyon komoly növekedési potenciált fog elveszíteni.  

Egy személyes tapasztalatomat hadd osszam meg önökkel! Én ott voltam a 
szentpétervári gazdasági fórumon. A szentpétervári gazdasági fórumon a nyugat-
európai top vezető vállalatok vezető tisztségviselői egymás sarkát taposva próbáltak 
odajutni az orosz döntéshozókhoz, az orosz gazdasági és politikai döntéshozókhoz. Az 
esemény fő rendezvényén az orosz elnök, Vlagyimir Putyin, Nazarbajev elnök úr 
Kazahsztánból és az azóta már megbukott olasz miniszterelnök közösen léptek fel. Ha 
önök megnéznék a német nagyvállalatok beruházásait Oroszországban, mondjuk az 
elmúlt 1,5 évben, meglepődnének. Közben pedig Magyarország azt volt kénytelen 
elszenvedni, hogy a második legfontosabb kereskedelmi partneréből a 15. lett 
Oroszország, és elvesztettünk 6,5 milliárd dollárnyi exportlehetőséget, ami így egy 
nagy szám, egy makroszám, de ennek a végén vállalatok vannak. Tehát én azt 
gondolom, hogy az Európai Uniónak a szankciók politikája helyett a pragmatikus 
gazdasági expanzió útjára kellene lépnie, és még egy dolog, hogy Belorusszal szemben 
fel kellene függeszteni az összes szankciót, mert nem pontosan értjük, hogy azok még 
milyen ok miatt vannak érvényben Belorusszal szemben.  
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A negyedik pontom az észak-déli infrastruktúra fejlesztése mind közlekedés, 
mind energia szempontjából. Ma Közép-Európa az észak-déli irányú energetikai 
infrastruktúra szempontjából rendkívül hátrányos helyzetben van. Egy olyan 
előrelépés van, ami az Európai Unió együttműködésével jött létre, ez a magyar-
szlovák interkonnektor, ami stratégiai szempontból rendkívül fontos volt. Ez 
gyakorlatilag megteremti annak a lehetőségét, hogy mondjuk egy keleti betáplálás 
zavarai esetén máshonnan is tudjunk gázt vásárolni, de egyébként az Európai Unió 
egy lépést nem tett annak érdekében, hogy a magyar-horvát vagy a magyar-román 
interkonnektorok kétirányúsításra kerüljenek.  

Most vannak politikai ígéreteink, mind a román technokrata kormány, mind az 
új horvát kormány részéről, csak ezekből már voltak. Reméljük, hogy ezek most 
teljesülni fognak, de a helyzet az, hogy egyelőre mi tudunk gázt szállítani Romániába, 
meg Horvátországba, ők meg nem tudnak hozzánk, és nem miattunk, hanem maguk 
miatt. Én ezért azt gondolom, azzal, hogy a Déli Áramlatot az Európai Unió kinyírta, 
már elnézést az érthető megfogalmazásért, ugyanúgy mondjuk az Északi Áramlat II.-
re egyelőre olyan nagyon heves kritikát nem fogalmaztak meg. És nekünk az Északi 
Áramlat II. ellátásbiztonság szempontjából nem annyira lényeges, mert meg tudjuk 
oldani a forrásainkat, de a kettős mérce szempontjából? Ha önök megnézik, hogy mi 
a különbség a Déli Áramlat, meg az Északi Áramlat között, egy dolgot fognak látni, a 
résztvevő céget. És ha ez dönt az Európai Unió energiapolitikájában, akkor ott azért 
tényleg komoly problémák vannak. Magyarország egyébként felvállalta az észak-déli 
irányú infrastruktúrák fejlesztése tekintetében, hogy élére állunk. A CESEC miniszteri 
értekezletére nemrég itt, Budapesten került sor. Együtt dolgozunk a szlovák biztossal, 
illetve a spanyol biztossal is ebben a tekintetben. 

Az ötödik pontom az, hogy Ukrajna vonatkozásában az Európai Uniónak a 
képmutatást abba kellene hagynia. Hányszor szembesültünk az elmúlt években, vagy 
az elmúlt 1,5-2 évben azzal, hogy Magyarországról európai vezető tisztségviselők vagy 
az európai sajtó azt írta, hogy nem elég elkötelezett Ukrajna ügyében, és hogy mi úgy 
igazából az oroszokkal vagyunk. Mindeközben mi történik? Az Európai Unió két, 
Ukrajna számára létfontosságú kérdést blokkol. Ugyanis az ukránok a 
vízummentességhez szükséges minden feltételt teljesítettek, ehhez képest a nagy 
tagállamok és az európai intézmények blokkolják az ukrán vízummentességet.  

Kettő. Az Európai Unió önmagát egyik legnyitottabb országának tartó, 
Magyarországot néha előszeretettel leckéztető Hollandia ellenállása miatt az Ukrajna-
Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodás nem léphetett még érvénybe. Tehát 
két olyan ügy, ami elementáris fontosságú az ukránoknak, egyébként politikai és 
gazdasági szempontból, nem léphetett életbe, egyébként európai uniós blokkolás 
miatt. Közben itt vagyunk mi, akik felvállalva a konfliktust, a legnagyobb 
gázszállítónkkal lehetővé tesszük a fordított irányú gázszállítást, sőt, az Európai 
Unióból először írtunk alá erről megállapodást, mi, akik idén 2, jövőre 6,2 milliárd 
forintot költünk kárpátaljai gazdaságfejlesztésre, mi, akik 50 millió eurós 
kötöttsegély-hitelkeretet nyitottunk az infrastruktúra-fejlesztésre a Kárpátalján, 
minekünk mondják azt néhányan az Európai Unióból, hogy mi nem állunk ki az 
ukránok mellett. Ki lehet állni úgy is, hogy az ember hangosan kiabál, meg ki lehet 
úgy is, hogy igazából segít. És én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak igazából 
segíteni kellene. Akkor nem lenne baj, ha kiabálna, csak segítsenek. De jelenleg két 
nagyon fontos ügyet blokkol az Európai Unió és ez az ukrán-EU-együttműködés 
szempontjából szerintem nagy probléma.  

A hatodik pont az, hogy a hitelesség rombolására alkalmas döntéseket gyorsan 
el kellene felejteni, és itt Georgia esetét szeretném felhozni. Georgia, régebbi nevén 
Grúzia, szintén minden feltételt teljesített a vízummentességhez. És miután ez 
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megtörtént, az Európai Unió gyorsan kitalált még két-három feltételt, hogy egyébként 
ezeket még jó lenne, ha megcsinálnátok, ha tényleg vízummentességet akartok. 
Miközben arról beszélnek Brüsszelben, és általában minket vádló módon, hogy az 
orosz propagandának micsoda komoly terepe van, kérdezem én: mi erősíti jobban az 
orosz propagandát, mint az, hogy van egy volt szovjet tagállam, amelyik minden 
feltételt teljesít a vízummentességhez, nagyon komoly konszenzusok és erőfeszítések 
árán, majd az európai intézmények azt mondják, hogy ja, még volna itt egy kis 
részvétmechanizmus, meg ez, az, amaz, aminek azért úgy meg kellene felelni. Tehát 
én azt gondolom, hogy a keleti partnerség szempontjából az ilyen hitelességromboló 
lépéseket fel kellene adni.   

A hetedik az, hogy az olyan végzetes hibákat, mint például Törökország 
átejtése, a jövőben nem kéne európai gyakorlattá tenni. Amikor létrejött a török-EU 
deal a migrációról, az európai intézmények hagyták, hogy az a képzet alakuljon ki 
Törökországban, talán még kicsit inspirálták is, hogy akkor a migrációs deal, meg a 
vízummentesség kéz a kézben járnak. A kettőnek semmi köze egymáshoz! A 
vízummentességhez van egy megfelelő, talán 85 pontból álló feltétellista, azt 
teljesíteni kell. Ha megvan, akkor elvileg van vízummentesség, azért mondom, hogy 
elvileg, mert Ukrajna és Georgia esetében sincs, de ha az megvan, akkor lehet 
vízummentesség, ha nincs, akkor nem. Semmi köze a migrációs dealhez! 

Mi hagytuk azt az álláspontot eluralkodni Törökországban, hogy a kettő össze 
van kötve. Most mit mondanak a törökök? Mit mondanak a törökök? Hogy vagy 
mindkettő, vagy egyik sem. És ha egyik sem, akkor nagyon nagy baj van! Mert akkor 
rá leszünk utalva, hogy a Nyugat-Balkánon meg tudják-e fogni a migrációs áradatot, 
ami utána jön a déli határra, mert az elmúlt, mondjuk több, mint fél évben, amióta a 
migrációs deal életben van, az Európai Unió nem sok mindent tett a fizikai 
védvonalak megteremtése érdekében, mondhatnám: semmit. Ami történt, az 
tagállami szinteken történt. Tehát a török-EU deal végrehajtása egy kulcsfontosságú 
kérdés Európa jövője szempontjából, és az, hogy a törökökkel végre bánjunk korrekt 
módon.  

Mert mi történt az EU-török deallel? Az Európai Unió Törökország, de inkább 
a török elnök, meg a török kormány kezébe helyezte Európa biztonságát. Ma Európa 
biztonsága Törökország stabilitásánál kezdődik. Ezek után van egy államcsíny. Az 
államcsínyre ad egy választ a török kormány, erre az Európai Unió vezető 
tisztségviselői egymást versenyt kritizálva próbálják kritizálni a török kormányt. Most 
kérdezem én: ha Törökország instabillá válik, mondjuk a jelenlegi kormánynak, a 
jelenlegi elnöknek instabillá válik a pozíciója, kivel fogjuk betartatni a dealt? Ki lesz 
az, akihez odamegyünk, és azt mondjuk, hogy kérem szépen, mi aláírtuk ezt a 
migrációs dealt, most miért engeditek át a migránsokat? Tehát én azt gondolom, 
ebben a tekintetben óvatosan kell bánni ezzel, mert ha egyszer már odatettük Európa 
biztonságát a török elnök kezébe, akkor lehet, hogy érdemes lenne azt is 
meggondolni, hogy egy olyan puccs után, ahol őt meg akarták ölni, lehet, hogy neki 
válaszokat kell adni.  

A nyolcadik pontom az, hogy szerintem a befelé fordulás a lehető legrosszabb 
válasz a jelenlegi kihívásokra, tehát az Európai Unió bővítési politikáját folytatni kell. 
Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy a következő öt évben nem lesz bővítés. 
Mi ezzel nem értünk egyet. Szerintünk igenis bővíteni kell az Európai Uniót, és 
bővíteni kell a szomszédságunkban, a Nyugat-Balkán irányában. Mi azt gondoljuk, 
hogy Szerbiával a tárgyalásokat fel kell gyorsítani, és még az idei esztendőben három 
tárgyalási fejezetet, a közbeszerzést, a K+F-et és az oktatást meg kell nyitni; 
veszélytelen fejezetek, de szerintem mutatni kell az előrelépést. Megmondom 
őszintén, én attól tartottam, hogy leszakad a plafon az Európai Tanácsban, amikor 
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elkezdték a szerbeket a társulási tanács ülésén arról oktatni, hogy milyen kisebbségi 
intézkedéseket kell végrehajtani.  

A helyzet az, hogy jelenleg a szerbek kenterbe verik néhány európai uniós 
tagtársunkat a kisebbségi jogok biztosítása tekintetében, tehát ha mindenki, 
mondjuk, háromnegyed annyit vagy feleannyit tett volna a magyar nemzeti 
kisebbségekért itt a Kárpát-medencében, mint a szerbek, akkor ma ez egy békésebb és 
nyugodtabb hely lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a szerbek mellett nekünk 
határozottan ki kell állnunk. Csak gondoljanak bele, négy parlamenti képviselője van 
a VMSZ-nek, ehhez képest tagjai a kormánykoalíciónak, és van négy államtitkáruk. 
Van talán hét képviselőjük a vajdasági regionális tartományi parlamentben, és mi, 
magyarok adjuk az elnököt. Ezek olyan gesztusok, amelyeket szerintem még nem 
értékeltünk megfelelő módon. Gondoljunk bele, ha mondjuk, más barátaink is 
hasonló lépéseket tennének adott esetben. Tehát a nyugat-balkáni bővítést szerintem 
folytatni kell. Nekünk, magyaroknak ebben az élen kell járni.  

Itt még Macedónia esete jön fel, ahol december 11-én számos külföldi 
beavatkozás után végre talán parlamenti választást tarthatnak. A macedónokat is fel 
kell venni az Európai Unióba, és a görög barátainkat meg kell kérni arra, hogy ha egy 
mód van rá, akkor próbáljuk meg azt, hogy a kétoldalú kérdések ne okozzák az 
akadályát a csatlakozási tárgyalásoknak. Nem oktatjuk ki őket, nem kritizáljuk őket, 
csak mondjuk, kérjük meg őket erre, hogy fontolják meg, nagy tisztelettel. 

A kilencedik, hogy az európai intézmények hatalmi struktúráját alapszerződés-
módosítás nélkül nem szabad bolygatni. Tehát a politikai hatalom az Európai 
Tanácsnál kell hogy legyen, magyarul a tagállamoknál, és az Európai Bizottság ne 
terjeszkedjen túl a hatáskörén. 

Tizedikként pedig: én azt gondolom, hogy a kettős mérce alkalmazásának kell 
véget vetni az Európai Unióban, ugyanis mi úgy látjuk, hogy az Európai Unió 
nemcsak megerősödni, hanem egyáltalán túlélni is akkor tud, ha visszatér a saját 
szabályaihoz. A szabályokat be kell tartani, függetlenül attól, hogy valaki nagy 
tagállam vagy kis tagállam. A szabályokat be kell tartani, függetlenül attól, hogy valaki 
erős vállalat vagy nem erős vállalat, mert ha a saját szabályainkat - akár Schengen, 
akár Dublin, akár a költségvetési szabályok - relativizáljuk, utána nem lesz mihez 
ragaszkodni, és akkor az európai integráció, azt gondoljuk, hogy még komolyabb 
kihívásokkal kell majd hogy szembenézzen. 

Végezetül elnök úr felszólítására a transzatlanti viszonyról csak annyit 
szeretnék mondani, hogy mi érzékeltük azt az elképesztő hisztériát és riadtságot, ami 
a liberális sajtóban meg liberális politikai elitben végbement Európában, hogy 
úristen, az amerikai választópolgárok mertek másként dönteni, mint ahogy azt itt ők 
elvárták volna. A helyzet az, hogy az amerikai választópolgárok döntöttek, és nem az 
az eredmény jött ki, amit sokan komfortosnak tartottak volna. Ha most ön engem 
kérdez, mi azt gondoljunk, hogy nekünk itt más dolgunk nincs, mint gratulálni a 
megválasztott elnöknek, és tiszteletben tartani az amerikai polgárok akaratát, és 
örülni annak - legalábbis mi örülünk annak -, hogy az új amerikai elnök vagy egészen 
pontosan a megválasztott amerikai elnök azt mondta, hogy az amerikai külpolitika 
fókuszából ki akarják venni a demokráciaexportot, ami azért jó, mert a 
demokráciaexport mint amerikai külpolitikai fókusz nagyon sok problémát okozott a 
világnak, ugyanis nem vette figyelembe azt, hogy a világ különböző pontjain 
különböző hagyományok, különböző kultúrák, különböző történelmek voltak, és 
mindenkire megpróbált egyfajta nyomást gyakorolni, ami sajnos a világ Európához 
közeli pontjain is aztán nagyon sok konfliktushoz vezetett. 

Végezetül pedig még azt szeretném mondani önöknek, hogy mi nagyon nagy 
reményekkel vagyunk abban a tekintetben, hogy a keleti nagy szomszédunk és a nagy 
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nyugati barátunk, vagyis az Egyesült Államok és Oroszország között vissza lehet térni 
a normális együttműködéshez. Mert azért ne felejtsük el, hogy mi itt Közép-
Európában mindig a vesztesei voltunk annak, ha Kelet és Nyugat között konfliktus 
volt. Teljesen mindegy, hogy milyen időszakban volt ez, milyen néven hívták az itteni 
országokat, milyen szövetségi rendszerhez tartoztunk, ha Kelet és Nyugat között 
konfliktus volt, Közép-Európa rajtavesztett. Úgyhogy szerintem nekünk az az 
érdekünk, hogy az amerikai-orosz, nyugati-keleti kapcsolatrendszer visszatérjen a 
normális kerékvágásba, Magyarország és Közép-Európa számára a legnagyobb 
biztonságot ez adná.  

Mi nem vagyunk megrettenve attól sem, hogy a megválasztott amerikai elnök 
arról beszél, hogy az európai országoknak is tenniük kell a saját biztonságukért, mert 
ezzel egyetértünk. Igen, tenni kell. Tehát az egy nem tartható álláspont, hogy mi, 
európaiak azt gondoljuk, hogy majd az amerikaiak mindig megvédenek minket. 
Szerintünk a NATO mint transzatlanti szövetség európai lábát meg kell erősíteni, és 
erre már több jel is utalt. Ugyan a brexit nem a NATO-ból való brit kilépést jelenti, de 
mivel az Európai Unió egy biztonságpolitikai szövetség is valahol, ezért aztán annak is 
van biztonságpolitikai következménye, az amerikai elnökválasztásnak nemkülönben, 
tehát mi azt gondoljuk, hogy most minden olyan folyamatot fel kell gyorsítani, ami 
egy közös európai védelmi rendszer megerősítéséhez vezet, mindenfajta NATO-val 
való párhuzamosságok elkerülése nélkül. 

Elnök úr, nagyjából ezt tudtam mondani az európai ügyekről, és természetesen 
minden létező kérdés tekintetében állok rendelkezésre a képviselőtársaimnak. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úrnak az expozéját. Köszönöm, hogy 

alapvetően az európai politikákra tért ki, hiszen bizottságunk portfóliója az európai 
ügyek. Szeretném kérni képviselőtársaimat is, hogy elsősorban ez ügyben tegyék fel 
kérdéseiket, hiszen szakbizottság vagyunk. 

Elsőként az ellenzéknek adom meg a szót. Józsa képviselő úr, tessék 
parancsolni! 

Kérdések, vélemények, hozzászólások 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg igyekezett a 
miniszter úr fókuszálni az európai metszetekre, de azért, amikor az Unió válságát és 
az azt befolyásoló tényezőket elemzi, szeretném felhívni a figyelmet arra, ami 
viszonylag kevés hangsúlyt kapott ebben az expozéban, hogy az Európai Unió is egy 
globalizációs világfolyamat része, tehát az Európai Unió gondjai nem önmagában 
léteznek, nem egymással szemben nyilvánulnak csak meg, hanem egy nagy 
világátalakulási folyamat részeként kell kezelnünk. Az erre való kitekintést szerintem 
a szabadkereskedelmi vonatkozásban a miniszter úr helyesen kezelte, nem árult el 
titkot, hogy maguk között nagyobb vita van erről, mint közöttünk, és úgy gondoljuk, 
hogy ebben is inkább egy történelmi áttekintést érdemes példának venni, hogy 
általában a világnak a szabadkereskedelem felé ható folyamatai eredményt hoztak 
vagy visszalépést tettek. Mi úgy értékeljük, hogy objektív tény, hogy előrelépést 
jelentettek a világgazdaság és általában a nemzeti gazdaságok fejlődésében. 

Picit ellentmondásosnak érzem, amit mondott kicsit vádlóan, hogy 
érzelmekkel túlfűtött a politikai megítélés bizonyos szereplők részéről. Ebben csak 
visszakérdeznék: ez a december 1-jei letiltása a magyar diplomatáknak nem 
érzelmektől túlfűtött? Mert az erdélyi magyar reakciókat látva ez egy nagyon 
mellésikerült húzás volt, racionális oka, eredménye nincs, ugyanakkor a hangulati 
elemeket meglehetősen mélypontra helyezte Romániával. Tehát, ha az egyik irányban 
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a miniszter úr felismeri ennek a dolognak a szükségességét, hogy ne az érzelmek 
irányítsanak bennünket, hanem inkább a ráció, akkor a saját tárcájának a 
működésében is, szeretném, ha ez meg tudna nyilvánulni; akár ígéretet is tehetne itt 
most erre vonatkozóan. 

A következő egy szójáték. Bírunk „észtnél” lenni? Közeleg az észt uniós soros 
elnökség, tehát ideje, hogy „észthez” térjünk. Úgyhogy ez a kérdésem, hogy hogyan áll 
a nagykövetség helyreállítása, mert azért az nem lenne rossz.  

Örömmel hallottam, hogy az IAEA az EBESZ- és a NATO- közgyűléseken részt 
vett. Én gondolom, hogy ezek a szervezetek olyan respekttel, világszerte 
megbecsüléssel és erővel bírnak, amelyek nagy jelentőséget kölcsönöznek a magyar 
külpolitikának is. Tudomásom szerint - bár ezt egyes fideszes propagandisták negatív 
éllel hangsúlyozták ki - a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben nagyon komoly 
létszám van, körülbelül, mint az olimpiai aranyak arányát tekintve, itt is a 
létszámarányunkat messze meghaladó szakember kerül foglalkoztatásra, és felelős, 
elismert munkakörökben végzik világviszonylatban meghatározó munkájukat. Tehát 
úgy gondolom, hogy erre a magyar állam büszke lehet, mint ahogy kevésbé lehet 
büszke a legutóbbi kezdeményezésen túlmenően a NATO-, illetve a védelmi 
képességek fenntartása területén. Én jónak tartom azt a kezdeményezést, amit a 
külügyminiszter úr tett ezen a tanácskozáson. Szerintem már nagyon érett, csodálom 
is, hogy más nem tette meg, hogy a kis Magyarországra maradt ez a nagyon 
kézenfekvő felismerés, de előbb-utóbb valakinek meg kell találni a kanálban a 
mélyedést, különben szétfolyik a leves.  

Tehát még egy kis pikírt kérdés, ami szintén hazai, meg európai, ez a 
kereskedőházak ügye. Ezek most „hordják téesz”, vagy hoztak is valamit? (Jelzésre.) A 
kereskedőházak. Tehát azt lehet olvasni a sajtóban, hogy itt azért milliárdos költségek 
merülnek fel a kereskedőházak működtetésével összefüggésben.  

Azt a célok között szerintem helyesen említette a külügyminiszter úr, hogy 
például Oroszország vonatkozásában a piacnak az építése még egy embargós 
időszakban is a feladatunk, ha megszűnik az embargó, akkor majd legyen mivel 
foglalkozni, üzletelni, de általában a kereskedőházak, a Quaestor-ügy, hogy most 
benne volt a külügy, vagy nem volt, tanultak-e az esetből? Szeretném, ha ezt itt a 
meghallgatáson azért meg tudná említeni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az ellenzék hangját. Következik Hollik képviselő úr 

a kormánypárt részéről. 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, 

a beszámolót. Két kérdésem lenne. Az egyik csak szőr mentén érinti az Európai Uniót, 
de ha már a miniszter úr megemlítette itt az Amerikával való kapcsolatunkat, akkor 
úgy gondolom, hogy ezt a kérdést fel kell tennem. 

Az első kérdésem arra vonatkozna, ön is említette az EU-török megállapodást, 
és ezzel kapcsolatban azért lehetnek aggodalmainak, mert az elmúlt napok-hetek 
fejleménye, hogy az Európai Parlament egy olyan javaslatot tett, hogy az Európai 
Unió függessze fel a már régóta húzódó csatlakozási tárgyalásait Törökországgal. Az 
erre adott török reakció is aggodalomra adhat okot, hiszen Erdoğan elnök azt 
mondta, hogy nem feltétlenül kell nekik az Európai Unióba belépni. De nem is ez az, 
ami aggodalomra adhat okot, hanem az, ahogy folytatta a mondatot, hogy egyébként 
ha az Európai Unió ebbe az irányba lép, akkor ők viszont az EU-török megállapodást 
a maguk részéről lezártnak tekintik. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy 
mennyire látják reális forgatókönyvnek mindezt, mármint azt, hogy Törökország 
ezekre az Európai Unióból érkező gesztusokra akkor ezzel a határozott lépéssel 
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válaszol? Hiszen akkor ez azt is jelenti, ahogy ön is említette, hogy akkor a nyugat-
balkáni útvonal újra megnyílik, és akkor Magyarországnak akkor nyilván ismét fel 
kell készülnie egy nagy migrációs nyomásra, nagyjából olyanra, amit láthattunk 2015-
ben.  

A másik kérdésem pedig az lenne az Amerikai Egyesült Államokkal 
kapcsolatban, hogy azt láthattuk, hogy a transzatlanti kapcsolataik katonai téren, 
gazdasági téren kiválóak voltak, most is azok, meg remélhetőleg a jövőben is azok 
lesznek, de volt egy terület, a politikai együttműködések területe, ami elég erős 
ellenállásba ütközött, hiszen az a liberális mentalitás, amire a miniszter úr is kitért, 
tapasztalható volt a state departmentnél is. Az lenne a kérdésem, hogy most, a 
választások után mekkora esély van arra, hogy végre a politikai viszonyt is rendezni 
tudjuk az Egyesült Államokkal, hiszen azt gondolom, ahhoz, hogy gazdasági téren, 
vagy akár katonai téren is tovább tudjunk lépni, ahhoz elengedhetetlen az, hogy a 
politikai viszonyt végre rendezni tudjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bana alelnök úré a szó. 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a beszámolót. Sok kérdéssel 
készültem és a miniszter úr beszámolója továbbiakra inspirált. Ezek nagyrészt az 
elhangzottakhoz kapcsolódnak, de van olyan is, ami más területet érint.  

Kezdeném én is a kereskedőházak ügyével, hiszen plenáris ülésen és bizottsági 
keretek között is több alkalommal érdeklődtem ezzel kapcsolatban. Bizottsági keretek 
között kaptunk már erről tájékoztatást, de jó lenne, ha mérleget is tudnánk vonni, 
hiszen az elmúlt években kiderült, hogy több milliárdos veszteséget termeltek a 
kereskedőházak. 2013-2015 között 5,5 milliárd forint elköltése után csupán 2,8 
milliárd forintnyi megkötött üzletet sikerült felmutatni, és ezzel szemben most 
szeptemberben olyan híreket olvashattunk, hogy hét új iroda megnyitását tervezi a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium. Jó lenne tehát, ha tisztán látnánk ezen a 
területen is, miniszter úr, már csak azért is, mert a következő kérdéshez kapcsolódóan 
itt is felmerültek azért olyan korrupciós szálak is, amelyeket jó lenne elvarrni és 
helyre rakni.  

A következő kérdésem pedig az lenne, hogy a hét elején hazánk kilépett a 
nemzetközi nyílt kormányzati együttműködésből. Ez a szervezet többek között a nyílt 
és átlátható kormányzást propagálta, gyakorlatilag egy korrupcióellenes 
együttműködésről van szó. Amikor 2012-ben csatlakoztunk ehhez a szervezethez, 
akkor büszkén jelentette be a kormány, mint olyan lépést, amely jelentős előrehaladás 
a korrupció elleni küzdelemben. A héten ön adott ki nyilatkozatot, hogy azért 
döntöttek a kilépés mellett, amire Orbán Viktor miniszterelnök úr kérte fel önt, mert 
az együttműködés elferdíti a tényeket és egyoldalú jelentéseket készít. Úgy tűnik 
azonban, úgy értékeli a Jobbik, hogy Magyarországgal mindenki szembejön az 
autópályán, hiszen 65 további ország a tagja ennek a szervezetnek. Jó lenne tehát, ha 
erre is egyértelmű választ kaphatnánk, hiszen ha visszatekintünk az elmúlt évekre, 
akkor korrupció tekintetében rendszerszintű működésről beszélhetünk, és ez igaz 
akár a letelepedési kötvények vonatkozásában, akár az uniós források felhasználása 
tekintetében, vagy bármilyen területre nézünk, sajnos azt láthatjuk, hogy 2010 óta 
minden eddigi mértéket felülmúló korrupcióval kell helyi és országos szinten is 
szembesülnünk.  

A határon túli elszakított területeken élő magyar testvéreink kérdése, 
bővítéspolitika. Talán nem meglepő, hogy Erdély, Románia vonatkozásában mi azért 
másként látjuk, mint szocialista képviselőtársam. És ha nagyon röviden össze lehet 
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foglalni az álláspontunkat és a saját személyes véleményemet is, akkor üdvözöltük az 
ezzel kapcsolatos lépéseket, amik december 1-jével összefüggésben megtörténtek. 
Szoktam mondani néha viccesen, hogy a magam részéről mindig igyekszem egy kicsit 
hozzátenni ahhoz, hogy ezt a napot egy kicsit pozitívabbá tegyem, hiszen ekkor 
születtem, így ezt a gyásznapot talán próbálja ez árnyalni. Ki hogy értékeli, az már egy 
másik kérdés (Derültség.), de tény és való, hogy összességében azt kell látni, hogy 
szerintünk az ebben a vonatkozásban megtett kormányzati nyilatkozatok és lépések 
mindenképpen pozitív irányba mutatnak.  

Szerbia vonatkozásában és a bővítéspolitika kérdésében viszont azt szeretném 
elmondani, hogy mi azért ezt másként látjuk, és itt megint csak hoznék egy 
párhuzamot, hiszen annak idején Orbán Viktor nyilatkozott úgy, hogy Románia 
feltétel nélküli EU-csatlakozását nem tudjuk támogatni, csak akkor tudja ezt 
támogatni Magyarország, ha székely testvéreink megkapják az autonómiát. Ez nem 
így történt, mégis támogatta annak idején a Fidesz is az Országgyűlésben Románia 
EU-csatlakozását.  

És Szerbia esetében is, úgy tűnik, hogy ez lesz a helyzet, hogyha erre 
lehetőségük, módjuk nyílik, bár mi azon vagyunk, és reméljük, hogy a magyarok 
felhatalmazásával ez így is történik, hogy 2018-tól egy más irányt tudunk venni 
nemzetpolitikailag is. De az önök álláspontja nagyjából az, és ezt a miniszter úr is 
többször megerősítette, hogy mindenképpen támogatják Szerbia belépését. 
Szeretném leszögezni, és pont tegnap volt Szávay István frakciótársamnak egy 
napirend utáni felszólalása is, hogy természetesen mi is integrációpártiak vagyunk 
ebben a vonatkozásban, viszont csak abban az esetben, ha a délvidéki magyarok meg 
tudják kapni az autonómiát. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha ezt a feltételt 
mindenképpen a belépéshez támasztanánk, még hogyha, és erről szintén esett itt szó, 
történtek is olyan lépések az elmúlt időszakban déli szomszédunkban, amelyek 
pozitív irányba mutatnak. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nemzetpolitikai 
szempontból elengedhetetlen lenne az, hogy ezt az autonómiához kössük.  

Talán egy kicsit könnyebb kérdés Macedónia és Görögország kérdése, mert ezt 
is említette. Ezzel összefüggésben én az elmúlt időszakban viszonylag pozitívabb 
híreket olvastam, tehát mintha a diplomáciai kapcsolatok jobb irányba fordultak 
volna. Úgyhogy szeretném kérdezni a miniszter urat, hogy ön hogyan látja ezt a 
helyzetet, és mennyire fog enyhülni ez a viszony és Macedónia csatlakozása 
vonatkozásában mire számíthatunk? 

A szankciók ügye. Erről is hosszabban beszélt, és alapvetően azért ami itt 
elhangzott, az jó irányba mutat, de nagyjából eddig is ezt hallhattuk kormányzati 
oldalról. Nekem az lenne a konkrét kérdésem, hogy ebben a vonatkozásban teszünk-e 
egyértelmű nyilatkozatot, lépést? Tehát az Oroszországgal szembeni szankciók 
megszüntetésére gondolok e tekintetben. Ha jól tudom, akkor Lavrov 
külügyminiszter úrral találkozott a napokban (Szijjártó Péter: Tegnap.), a tegnapi 
napon egész konkrétan, és ezért is kérdezném azt, hogy esetleg erről esett-e szó, vagy 
mire számíthatunk, mert én azt gondolom, hogy valóban át kellene értékelnie 
nemcsak Magyarországnak egyébként, hanem elsősorban persze az Európai Uniónak 
a politikáját ebben a vonatkozásában.  

Szabadkereskedelmi megállapodások, CETA, TTIP, tehát a Kanadával és az 
Amerikai Egyesült Államokkal kötendő egyezmények. Mi sokkal negatívabban látjuk 
a helyzetet. A Jobbik részéről ennek hangot adtunk sajtótájékoztatókon, országgyűlési 
felszólalásokban, és itt a bizottságban is igyekszem napirenden tartani ezt a témát. 
Volt egy írásbeli kérdésem a miniszterelnök úrhoz, amire ön válaszolt, és azt kell 
mondjam, hogy egy meglehetősen cinikus választ kaptunk a Staudt Gábor 
frakciótársammal benyújtott kérdésre, mert ön az EP jogi szolgálatára hivatkozott, 
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ami azt mutatja, hogy az uniós joggal mindenképpen összeegyeztethető lesz a CETA 
működése. Elsősorban az ICS-re gondolok itt, tehát a vitarendezési mechanizmusra, 
ami a mi értékelésünk szerint a korábbiakhoz képest érdemben nem változott, tehát 
átnevezték és már nem ISDS, hanem ICS a neve, de én azt látom, hogy a 
multinacionális vállalatok továbbra is előnyt fognak élvezni a nemzetállamokkal 
szemben, ami elfogadhatatlan. Tényleg egy nyúlfarknyi válasz érkezett a miniszter 
úrtól erre a felvetésünkre, amiben nagyjából leírta azt, hogy Magyarország 
kormányának álláspontja szerint minden rendben van, és nem jogosak azok az 
aggályok, amik megfogalmazódnak akár élelmiszer-biztonsági szempontból, akár 
nemzeti önrendelkezésünk vonatkozásában. Mi ezt nagyon másként értékeljünk. Mi 
szeretnénk megőrizni Magyarország GMO-mentességét, nem szeretnénk azt, ha a 
multinacionális vállalatok a nemzetállamokat egy olyan helyzetbe hozhatnák, ami 
szuverenitásunkat szinte a nullára csökkenti.  

Valóban utalt rá, hogy a Fidesz-frakción belül és a KDNP-n belül is gondolom, 
voltak ez ügyben viták, de én azt gondolom, hogy ennek egy rossz végeredménye lett, 
és bízom benne, hogy még fordulatot lehet venni ebben az ügyben. De szeretném, ha 
kicsit hosszabban is beszélne erről, hiszen amikor mi is megfogalmaztuk azt, hogy 
igen, az Európai Unió Bíróságához kellene fordulni, akkor azért azt tényleg meg 
kellene fontolnia szerintem a kormánynak, és azt gondolom, nem volt az helyénvaló, 
hogy egy öt-hat soros válasszal intézte el ezt a felvetésünket. 

Az Unió jövője - sok szempontból szeretnék ehhez is csatlakozni. Az egyik 
megjegyzésem az lenne, hogy én azért azt a részét másként látom, hogy szerintem 
már jó pár évvel ezelőtt is sokan megkérdőjelezték azt, hogy az Unió keresztény lenne. 
Amikor az alkotmányozás folyamata zajlott, aztán azt követően a lisszaboni szerződés 
előkészítése, nagyon sok helyről elhangzottak ezek a hangok, és végül is a keresztény 
értékekre való utalás nem is jelenhetett meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez is 
sokatmondó, és a Jobbik ezért is képviseli határozottan azt az álláspontot, hogy 
amikor Európáról meg az Európai Unióról beszélünk, akkor a kettő nem ugyanaz. 
Európa szerintünk is egy értékközösség, az Európai Unió pedig egyre kevésbé az, 
például azért, mert az őshonos kisebbségek ügyét - amire már utaltam a 
bővítéspolitikával és a nemzetpolitikával összefüggésben - a szőnyeg alá söpri, és csak 
a szexuális kisebbségek ügyéről hajlandó beszélni. Tehát például Szerbia csatlakozási 
előrehaladása kapcsán is az LMBTQI-közösségek helyzete mindig kap másfél oldalt, 
aztán elintézik egy nyúlfarknyi bekezdésben azt, hogy az őshonos kisebbségekkel mi 
is a helyzet. Igen, lassan már nem lesz olyan betűje az ábécének, ami ebben a 
rövidítésben nem szerepel. Azt gondolom, ez a fajta kettős mérce elfogadhatatlan és 
elképesztő, és ez ellen is fel kell emelnünk a szavunkat. 

S valóban a britek kilépése abból a szempontból semmiképpen nem mutat jó 
irányba, hogy egy olyan partnert veszítettünk el, aki minden esetben a nemzeti 
parlamentek, a tagállami kamarák szerepéért lépett fel például a piros lapos eljárás 
vonatkozásában, amely ügyben magam is a COSAC-üléseken rendre felemeltem a 
szavamat, bár láthattuk sajnos, hogy a sárga lapos eljárás tekintetében is mi a helyzet, 
és mennyire figyelmen kívül hagyták a tagállamok véleményét. De én azt gondolom, 
meg kellene adni ezt a lehetőséget a nemzetállami parlamenteknek, és remélem, hogy 
Magyarország továbbviszi ezt az irányt, és partnerekkel közép-európai szinten és 
elsősorban a balti országokkal összefogva tudunk érdemi lépéseket tenni azért, hogy a 
tagállami parlamentek hangja, véleménye, álláspontja sokkal hangsúlyosabban 
megjelenhessen.  

Sajnos azért azt még el kell mondanom itt zárásként, hogy sok esetben viszont 
a tekintetben, hogy az európai egyesült államok-e az, amit Magyarország jövőképként 
elfogad, vagy pedig a nemzetek Európája, nem volt egyértelmű a kormány 
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hozzáállása. Szavakban mindig ezeket a nyilatkozatokat hallhattuk, de jellemző 
önökre az a kettős beszéd, amire, mondjuk, a költségvetési paktum példáját tudnám 
idehozni. Orbán Viktor miniszterelnök úr annak idején a parlamentben a pulpituson 
elmondta, hogy megfontolandó lenne a brit álláspont támogatása, aztán egy hónappal 
később az Európai Tanács ülésén aláírta ezt a hazánk nemzeti önrendelkezése 
szempontjából káros paktumot.  

Tehát én azt kérem a kormánytól végezetül zárásként, hogy igen, vállaljuk fel a 
nemzetek Európájának ügyét, és szeretnénk azt, ha ezzel a kettős beszéddel a jövőben 
nem kellene szembesülnünk, hanem egy sokkal egyértelműbb állásfoglalás történne, 
és a lépések is ebbe az irányba mutatnának, hiszen azt gondolom, hogy ezek azok, 
amik döntő jelentőségűek, vagyis hogy a tettek esetében mit láthatunk. Köszönöm 
szépen előre is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egyetlen megjegyzést alelnök úrnak: én úgy 

hiszem, elég világos, határozott és egyértelmű a magyar külpolitika állásfoglalása és 
tevékenysége, az elmúlt másfél évben a magyar nemzeti érdekek képviselete. Ha van 
ország Közép-Európában vagy Európában, amely nem az Egyesült Államok mintájára 
szeretné Európa jövőjét látni, az éppen Magyarország, s ebben mi partnerek vagyunk, 
nemcsak a kormány számtalan megnyilatkozásában és tettében - tehát itt abszolút 
nem látok kettős beszédet -, hanem a magyar parlament is, ahogy ön is említette 
többször, alelnök úr, határozottan kiáll a nemzeti szuverenitás védelme mellett.  

Firtl Mátyás képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Külügyminiszter 

Úr! Köszönöm a szóbeli kiegészítését és az anyagot is, amit kaptunk a mai napra.  
Kénytelen vagyok az elhangzottakra is néhány gondolattal reagálni. A 

külügyminiszter úr is foglalkozott a szabadkereskedelmi egyezménnyel, és itt a 
szocialista és a jobbikos képviselő is visszautalt a Fidesz-KDNP-n belüli vitára. Én 
csak arra szeretném a hangsúlyt helyezni, hogy a vita a választott bíróságok kapcsán 
merült föl leginkább a frakciókon belül. Arról pedig, hogy ez ennek a végleges állapota 
vagy sem, annyit, hogy a ratifikáció kapcsán egyrészt a kanadai visszakerül a magyar 
parlament elé, az amerikaival meg egyelőre várjuk ki, hogy mi is fog történni a 
választások eredménye után.  

A másik: amit Józsa képviselő úr a NATO-val kapcsolatban védelmi képesség 
kapcsán említett, már a parlamentben is elhangzott szocialista képviselő és más 
ellenzéki képviselők részéről is; azért szeretném elmondani, hogy a védelmi képesség 
vonatkozásában a 2 százalékos GDP-arányos fejlesztéseket vajmi kevesen teljesítik az 
európai uniós államok közül, ezt tegyük mindig hozzá. Magyarország költségvetési, 
gazdasági helyzete egy ideig nem tette lehetővé azt, hogy teljesítse ezt, de mások, 
akiknek a lehetőségei sokkal jobbak és adottak voltak, sem teljesítik a mai napig. Ezt 
jobb, ha mindig megfelelően hozzátesszük. Most vagyunk abban a helyzetben, hogy 
elindulhatunk azon az úton, hogy valóban a védelmi képességeinket fejleszteni 
tudjuk, tehát ezt ezért tartom fontosnak.  

Ennek kapcsán csak egy leágazást említenék meg. Az észt kérdést ideemelte: 
szeretném elmondani, hogy az észt légtérvédelemben, a balti légtérvédelemben is 
hatékonyan részt vettünk meg részt is veszünk az elkövetkező időben, amikor ránk 
esik a sor, továbbá magyar katonai honvédség századnyi erővel részt vesz 
Észtországban. Tehát a Magyar Honvédség, Magyarország az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezetében vállalt kötelezettségét megfelelően teljesíti, és azt is ki kell 
hangsúlyoznom, hogy erre Magyarország büszke is lehet, hogy a Magyar Honvédség 
valóban megfelelően teljesít azokon a területeken, ahol részt vesz.  
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A következő, ami a bővítési folyamatokat illeti, ott lenne kérdésem is, de előbb 
azt szeretném megjegyezni, amit a külügyminiszter úr is megjegyzett, amikor Szerbia 
kapcsán említi, hogy a vajdasági magyarság miként tud részt venni Szerbiában. Én, 
aki a délkelet-európai - leginkább ezt a szót szeretik használni most már, nem a 
Nyugat-Balkánt -, tehát az Interparlamentáris Unió Délkelet-európai Szekciójának az 
elnöke vagyok, azon túlmenően a Magyar-Horvát Baráti Tagozat elnöke, azt látom, 
hogy amikor mi tárgyalunk - csak most felvetem, hogy a magyarság képviselete 
megfelelő módon, parlamenti szinten jelen van -, számos alkalommal tőlem meg azt 
kérdezik meg, hogy na, de mi hogyan biztosítjuk mindezt a magyar nemzeti 
kisebbségeknek itt, akkor természetesen el tudjuk mondani, hogy pontosan ez volt az 
a kormány, amely az Alaptörvényünk értelmében nemzetiségként ismeri el a 
kisebbségeinket, mi adtuk a szószólói lehetőségeket, tehát egy fokozatos 
előrelépésben haladunk, de nekünk azonnal ez a kérdés merül fel. 

Itt szeretném megkérdezni azt, hogy a bővítési folyamatot hogy látja a 
külügyminiszter úr akkor, amikor mondjuk Szlovákia, Spanyolország, Románia nem 
ismeri el Koszovót? Tehát egyetértünk azzal, szerintem minden oldalon, hogy a 
határaink mentén az lenne a legjobb dolog, hogy valóban egy közösséghez, az Európai 
Unióhoz tartozzunk. Mi ezt mondjuk, és valóban az Orbán-kormány már a horvát 
bővítés kapcsán is mindent megtett annak érdekében, hogy ez ne akadjon meg. Én 
úgy látom, hogy valóban csak sokat beszélünk róla, de a bővítési folyamatnak vannak 
a nagyok által sok-sok féket betevők.  

Így a hatalmi struktúrát, amit említett a külügyminiszter úr az Európai 
Unióban, hogy a Bizottság át akarja venni a Tanács szerepét erőteljesen, sőt, 
mindenféle testcselt is alkalmaz, hogy ez meg tudjon történni. Hogy látja ezt, amikor 
Schulz most ebből az alakzatból kiválik, miután Németországban akar különböző 
szerepeket vállalni, nem tudom persze, hogy mi a leosztás Németországban, de a 
lényeg az, hogy ez most a véleménye szerint gyengülni látszik, vagy ez marad 
változatlanul? Ez lenne a kérdésem. 

A következő pedig, visszatérek szintén a délkelet-európai, illetve a horvát 
kapcsolatokhoz. Most, mint a baráti tagozat elnöke kérdezem a külügyminiszter urat, 
hogy hogyan is állunk most már a horvát viszonylatban, miután találkozott Stier 
külügyminiszter úrral az elmúlt hetekben? Mert szeretném megjegyezni, hogy van egy 
érdekes pont, mert a több, mint 800 éves, vagy közel 900 éves közel perszonálunió 
után a bolgároknak van bolgár-magyar barátság napja, magyar-horvát meg nincs. 
Tehát tudunk-e ezen az úton előrelépni most, amikor a külügyminiszter úrral 
tárgyalt? Lát-e esélyt erre, mert mondjuk ki igazán, valóban voltak itt problémák a 
magyar-horvát viszonylatban, látva az előző Zoran Milanović-kormány 
problematikáját, illetve az egész horvát belpolitikai helyzetnek az alakuló, meg nem 
alkuvó kormányokkal nagyon nehéz előrelépni. Tehát ezt kénytelen voltam 
megkérdezni, mert amikor a baráti tagozatok megjelennek, amikor 
képviselőtársaimmal részt veszünk ezeken, Koszovó, Bosznia, egyebek 
vonatkozásában tárgyalgatunk, azért óhatatlanul felmerülnek ezek a kérdések.  

Még a szerbek vonatkozásában annyit, hogy valóban, nekünk alapvető 
érdekünk, hogy a határaink mentén lévő országok mindenképpen egy közösséghez 
tartozzanak, velünk együtt, mert értve azokat a nehézségeket, amiket esetleg a 
jobbikos képviselőtársam feszeget, de a béke a határaink mentén sokkal előbbre való, 
azzal együtt, hogy az érdekeinket érvényesíteni kell. De hozzáteszem, valóban, ahogy 
a külügyminiszter úr fogalmazott, a szerbiai magyarság helyzete évtizedek óta 
stabilabb volt minden más környező országnál. Úgyhogy a kérdés az, hogy Juncker, 
Schulz, aztán a horvát, illetve a koszovói el nem ismertség, ami természetesen kivetíti 
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az árnyékát Georgiának a problematikájára is, mert az oroszok azonnal beléptek 
Oszétiába, jobbra-balra, amikor a koszovói kérdés felmerült. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gyopáros Alpár képviselő úré a szó. 
 
GYOPÁROS ALPÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Én régen hallottam már ennyi kérdést a bizottsági ülésen. (Derültség.) Úgyhogy 
én igyekszem rövidre fogni, már csak azért is, mert nekem is van három. 

A miniszter úr említette a szóbeli kiegészítésében, hogy rendkívül komoly 
károkat okoztak az Európai Unió részéről az Oroszországgal szemben fenntartott 
gazdasági szankciók, 6,5 milliárd dolláros összegre emlékszem, ha jól emlékszem, az 
export-bevételkiesés tekintetében. Ehhez képest a 2015-ös zárszámadási törvényben, 
nem emlékszem a pontos számokra, de úgy emlékszem, hogy a törvényből az derül ki, 
hogy külkereskedelmi rekordmérleget sikerült elérni, igaz? Viszonylag hosszú távhoz 
viszonyítva… (Szijjártó Péter: 1100 évhez…) Így van, tehát az optimista becsléshez 
képest is több, mint 1 százalékkal növekedett a reálexport, és ugyanennyivel csökkent 
az import, amihez egyrészt szeretnék gratulálni. Másrészt az orosz szankciókkal 
kapcsolatos kérdés, hogy amennyiben látható, hogy az Európai Unió görcsösen és 
számunkra teljesen érthetetlen módon, irracionális módon ragaszkodik a gazdasági 
szankciók fenntartásához is, amennyiben ez valóban így lesz, akkor ehhez képest a 
külgazdasági mérlegünk trendszerűsége kapcsán mire számíthatunk az idei évben és 
természetesen a közeljövőre vonatkozóan? 

A másik, amire itt már szintén történtek utalások, a bővítéspolitikával 
kapcsolatban, bár az Európai Bizottság szavakban gyakran ellentmond önmagának, a 
Bizottság elnöke nyilatkozik bővítésszkeptikusan, aztán egyébként pedig a Bizottság 
munkájában azért valójában láthatók pozitív jelek. Én picit úgy érzem, hogy a 
bővítésszkeptikus kommunikáció az Európai Bizottság részéről, és kifejezetten csak 
az EB részéről, itt a török reláció megromlása miatt is, kifejezetten csak az elmúlt 
időszakban, mondjuk így, hogy látványos. Viszont mivel, ahogy Firtl képviselő úr is 
utalt rá, mi itt együtt harcolunk Délkelet-Európa, a Balkán kapcsán, leginkább a 
magyar nemzeti, gazdasági, külpolitikai ügyek érdekében, de erre vonatkozóan az a 
kérdés, hogy létezik-e az a verzió, hogy lehet-e választani a balkáni bővítés kérdését a 
török integrációs kérdésről? Lehet-e külön kezelni ezt a témát? És amennyiben igen, 
akkor érhetünk-e el eredményt a balkáni bővítés tekintetében? Mert akkor ebben 
valóban Magyarország, ugyanúgy, ahogy az EU-elnökség idején a horvát csatlakozás 
tekintetében, szintén egy zászlóvivője lehet ennek a folyamatnak.  

És a harmadik kérdésem pedig, hogy Avramopulosz, mindannyiunk kedvenc 
migrációs biztosa, aki egyébként a 2014-es biztosi meghallgatásán határozottan úgy 
nyilatkozott, hogy ki kell tárni Európa kapuit, és be kell engedni a migránsokat, a 
tegnapi napon úgy nyilatkozott, hogy az Európai Bizottság újraelosztási tervei alapján 
Görögországból és Olaszországból 3000 usque 5000 migránst szeretne havi szinten 
széttelepíteni Európába, és mindehhez társult egy szankciós fenyegetés is 
Avramopulosz biztos úr részéről, aminek csak az egyik oldala az, hogy politikailag 
értelmezhetetlen. Ráadásul nemcsak az Európa Tanács, illetve az európai kormányok 
mai véleményére alapozva mondom ezt, hanem nyilvánvalóan, láthatóan nemcsak 
Közép-Európában, hanem a nyugat-európai társadalmakban is egyre inkább 
ellenállás mutatkozik e tekintetben, de a jogalapját sem látjuk ennek a szankciós 
fenyegetésnek. Ezzel mi a helyzet? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Tisztelt Miniszter Úr! A 

kérdéseim helyett inkább néhány megjegyzést szeretnék mondani. 
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A miniszter úr felvázolta azt a tíz pontot, amiben számomra egy dinamikus és 
értékálló európai uniós víziót vázolt fel. Ahogy a miniszter úr említette, az Európai 
Unió nemcsak tavaly, hanem ebben az évben is válságban volt, és válságban van, és ez 
a válság nem múlik el.  

Mi azt hittük, hogy a nagy gazdasági világválság, ami megrázta az Európai 
Uniót, jó néhány tagállamot is 2006-2007-ben, lassan el fog múlni és lassan 
kilábalunk belőle, azonban ezzel párhuzamosan megjelent az értékek válsága, és ez 
nem múlt el, hanem inkább mélyült. 

Számomra is a legtragikusabb az, amit a legutóbb a holland nagykövet úrral 
való pengeváltás kapcsán kellett elmondanom, hogy Európa elveszti a zsidó 
keresztyén gyökereit, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy Európában mindenkinek 
vallásosnak kell lenni, hanem ez egy kultúrkör, ugyanúgy az arab országokban is 
megvan, vagy a távol-keleti országokban. És nem lehet a keresztyénség nélkül 
megérteni az Európai Uniót sem, mint ahogy ezt szoktam mondani, hogy ha nincs a 
keresztyénség 475 után, a Római Birodalom szétesése után, akkor ma lehet, hogy nem 
Európának hívják ezt a kontinenst. Tehát egy olvasztótégely, és van, akinek ez tetszik, 
van, akinek nem tetszik. Valóban figyelmeztető jel volt annak idején, még a Konvent 
működése kapcsán, ahol Szájer József képviselőtársam javaslatot tett legalább Isten 
nevének a megemlítésére a preambulumban vagy akár a keresztyénség 
megemlítésére. Akkor már mutatkoztak ezek a jelek. Ez leginkább mélyül, és ennek a 
fajta liberális politikának, amely gazdaságilag zsákutcába vezette Európát, most már 
látszik ennek az eredménye, hogy ideológiailag is zsákutcában vagyunk.  

Európában mi, országgyűlési képviselők is tapasztaljuk, és ami nagyon bánt 
bennünket, az az állandósult kettős mérce és a kettős beszéd. Quod licet Iovi, non 
licet bovi - már megmondták a rómaiak is, és ez bizony azt mutatja, hogy mennyire 
változik egyes európai vezetők állásfoglalása - sokszor, mint a szélkakas például - a 
migrációs ügyben. Itt szeretném megköszönni a miniszter úrnak, hogy ebben a 
válsággal teli időszakban, a vitákkal teli Európai Tanács-üléseken vagy 
miniszteritanács-üléseken egy határozott és jól körülrajzolt magyar külpolitikai 
álláspontot képviselt és képvisel, ez egy konstant, ha például jó néhány uniós vezető 
vagy külügyminiszter véleményéhez viszonyítok. Ez egy érték Európában, nemcsak 
azáltal, hogy immáron második ciklusban egy stabil kormánya van az országnak - 
lássuk, hogy a környező országokban bizony gyakran változnak a kormányok -, 
hanem azáltal is, hogy egy határozott kiállás nemcsak a magyar érdekek, hanem az 
európai értékek mellett is.  

S itt egy olyan dolgot szeretnék megkérdezni, ami legutóbb is a COSAC 
plenáris ülésén megjelent, a szolidaritás kérdése. Ki szolidáris kivel? Mit jelent 
Európában a szolidaritás? Itt is egyértelmű liberális felfogása van a szolidaritásnak, 
ami megint csak a kettős mércéhez vezet.  

Tisztelt Miniszter Úr! A válaszadás ideje következik el, kérem, hogy válaszoljon 
a kérdésekre. Ha lehet, akkor röviden. Tessék parancsolni! 

Szijjártó Péter válasza 

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a kérdéseket. 
Gyopáros képviselő úr mondta, hogy ennyi kérdés itt még nem volt; megtiszteltetés, 
és természetesen örömmel is válaszolok, mert azt gondolom, hogy egytől egyig olyan 
kérdések hangoztak el, amelyek igazából megmutatják azt, hogy belpolitikai 
nézetkülönbségek ellenére is, és néha súlyos nézetkülönbségek ellenére is lehet 
kulturáltan vitázni a minket körülvevő világ ügyeiről. 
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Józsa István képviselő úr, nálam jobban szerintem senki nem ért önnel egyet 
abban, hogy Európa egy interaktív világban történő változási folyamatok nyomán 
változik, nem kizárólag önmagunknak köszönhetjük, amilyen helyzetbe kerültünk, 
hanem annak, hogy a minket körülvevő világ milyen változásokon ment keresztül. 
Ugyanakkor azt is gondolom, hogy azért annyiban az Európai Unió felelőssége a saját 
jövője tekintetében talán nagyobb, mint a külső tényezőké, hogy mi adhatunk választ. 
Persze abban egyetértés van, hogy válaszokat kell adni a minket érő kihívásokra, 
egyetértés van abban Európában, hogy reformokra van szükség, a reformok 
irányában nincs egyetértés. Sőt, nagyon komoly ellentétek vannak. Itt megint 
visszajön a szuverenista-föderalista vita, melyik út vezet Európa megerősítéséhez: az 
erősebb tagállamok vagy a gyengébb tagállamok. De abban egyetértünk, hogy nem 
lehet magunkat kivonni a globális történésekből.  

Ezért is érvelek én a szabadkereskedelmi megállapodások mellett általában. 
Mert igaza van abban a Jobbiknak, és igaza van abban a nagyon sok fideszes és 
KDNP-s képviselőnek, akik azt mondják, hogy azért óvatosan ebben a kérdésben. 
Persze, óvatosan, ez egyértelmű, mert soha nem egyenlő gazdasági potenciállal 
rendelkező entitások kötnek szabadkereskedelmi megállapodást, mert ez fogalmailag 
nagyjából kizárt, mert nem nagyon vannak egyenlő súlyban lévő gazdasági entitások, 
teljesen egyenlő súlyban lévő gazdasági entitások a világban. Ezért, amikor 
szabadkereskedelmi tárgyalásokról van szó, akkor szerintem két célnak kell 
megfelelni: egy, hogy legyen szabadkereskedelmi megállapodás, kettő, hogy az legyen 
jó Magyarországnak. Ha az utóbbi feltételt nem tudjuk teljesíteni, akkor nem tud 
teljesülni az első cél sem.  

S higgyék el nekem, hogy a Kanada-Európa szabadkereskedelmi megállapodás 
a magyar gazdaság számára előnyökkel járna, és most nem véletlenül fogalmazok 
feltételes módban, mert azt kell látni, hogy a jelenlegi európai folyamatok azt 
indokolják, hogy feltételes módban fogalmazzunk, mert azért az előttünk álló 
ratifikációs folyamat nagyon sok kérdőjelet fog felvetni. Én ott voltam a 
külkereskedelmi formációjú Külügyi Tanács-ülésen, amit úgy terveztek, hogy talán 
8.30-tól 10-ig lezongorázzuk az EU-Kanada szabadkereskedelmi megállapodás 
jóváhagyását, egy hétre rá jöhet a kanadai miniszterelnök, aláírhatjuk, és akkor 
mindenki örül. Ehhez képest, ha jól emlékszem, 2-ig ott voltunk, az ülés 80 százaléka 
a szünetből állt, mert mindig volt valakinek valami javaslata, akkor gyorsan szünet 
lett, mert azt ki-ki megvitatta otthon, visszajöttünk, aztán valakinek megint eszébe 
jutott, hogy neki is lenne még valami okosság, amit hozzá tudna tenni ehhez az 
egészhez, megint szünet, hogy megvitassuk, tehát paródiába illett a történet.  

Annyi ilyen fenntartó lábjegyzet került gyakorlatilag a megállapodáshoz, hogy 
egy nagyon kicsi ellenállás itt Európában borítani tudja az egészet. Tehát például a 
németek javaslatára belekerült az a döntésbe, hogy ha világossá válik, hogy valamely 
tagállamban akár alkotmánybírósági, akár kormányzati vagy parlamenti ügy miatt 
ellehetetlenül a ratifikáció, akkor az egész előzetes alkalmazást lefújják, és 
gyakorlatilag az egész, mintha meg se történt volna.  

Ebben a kontextusban én nem tartom teljesen életszerűnek, vagy hogy is 
mondjam, nagyon nagy összegben nem mernék fogadni arra, hogy a ratifikációs 
folyamat végigmegy, holott - még egyszer - mint Magyarország külgazdasági és 
külügyminisztere azt gondolom, hogy mind Európa, mind Magyarország 
szempontjából az szolgálná inkább az érdekeinket, ha ez a szabadkereskedelmi 
megállapodás teljes mértékben alkalmazásra kerülne.  

Nagy vitát okozott egymás között a választott bíráskodás ügye. Ezt az LMP-s 
barátaink, képviselőtársaink - hogy ne bántsam meg őket, vagy ne okozzak nekik 
kellemetlenséget - offshore bíráskodásként szokták emlegetni, és hát van is benne 
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valami igazság. De arról keveset beszéltünk, hogy 1991-ben, 25 éve köttetett egy 
Magyarország-Kanada beruházásvédelmi megállapodás, ami alapján ma 
Magyarország és Kanada között kétoldalú alapon az ISDS nevű figuráció van életben. 
Az ISDS-hez képest az ICS nevű - hogy ilyen ősmagyar kifejezéseket használjunk - 
motívum egy előrelépés, és Bana alelnök úrnak meg a fideszes képviselőtársaimnak és 
a KDNP-seknek is igazuk van abban, hogy azért ez nem a paradicsomi állapot. Ez 
igaz. Ugyanakkor előrelépés, mert az ICS azért mégiscsak kétszintű bíráskodás, és 
állandó bírákból áll.  

Még egyszer mondom: hogy ez-e a legjobb megoldás? Nem, szerintem nem ez 
a legjobb. De előrelépés az ISDS-hez képest? Igen, előrelépés. S ha azt vesszük, hogy 
egy szabadkereskedelmi megállapodás nem egy egyoldalú megállapodás, hanem 
kétoldalú, tehát az asztal másik oldalán is ül valaki, akkor néha vállalni kell olyan 
lépéseket is, amelyek a szempontunkból nem a leginkább előremutatóak. 

Ami az élelmiszer-biztonságot illeti: tudja, a CETA megoldja az eredetnév-
megjelölési kérdéseket akár a tokaji, akár a szegedi szalámi ügyében, és a GMO-t nem 
veszélyezteti. A mi minisztériumunkban készült szakértői vélemények, a nekem adott 
jelentések mind-mind azt mutatták, hogy nem kerül veszélybe Magyarország, a 
magyar mezőgazdaság GMO-mentessége, nem is kerülhet, mert az Alaptörvényben 
rögzítettük Magyarország GMO-mentességét.  

Száz szónak is egy a vége: én azt gondolom, hogy a szabadkereskedelem érdeke 
Magyarországnak, és akkor itt most a kereskedőházi és a külgazdasági adatokra 
szeretnék kitérni. A tavalyi esztendőben Magyarország minden létező 
külkereskedelmi adat tekintetében nem pár évre visszamenő, hanem 1100 évre 
visszamenő rekordot döntött, tehát Magyarországnak soha nem volt akkora az 
exportja, mint tavaly, 90,5 milliárd euró, soha nem volt akkora a külkereskedelmi 
többlete, mint tavaly, 8,1 milliárd euró, és soha annyi beruházás - 1,4 milliárd euró, 
összesen 67 projekt - nem jött be a külügyi beruházásösztönzési rendszeren keresztül 
Magyarországra, mint tavaly. Ezek tények. Ezekre a barátaim azt mondják, hogy 
gratulálok, a nem barátaim meg azt mondják, hogy annak ellenére, hogy ti vagytok 
ott, mégiscsak sikerült. De ez egy vitakérdés, maradjunk a tényeknél, ezek a számok. 

Első éve volt 2015-ben a külgazdasági és külügyi intézményrendszernek, hogy 
integráltan működött egész évben - emlékszünk a 2014-es támadásokra, hogy itt 
alkalmatlanság van, meg kik kerülnek oda, meg alapjaiban rengetjük meg a magyar 
diplomáciatörténetet -, és minden tekintetben a legjobb adatokat produkálta a 
magyar gazdaságtörténetben.  

Az idei esztendőben az első tízhavi adat van meg, ott 2,4 százalékos további 
exportnövekedés van, ami azt jelenti, hogy ha az utolsó két hónapban valami nagyon 
nagy tragédia nem történik, akkor 2016-ban a magyar gazdaság megint 
megünnepelheti magát, mert megint minden idők legjobb exportteljesítményét 
nyújtottuk, és október végéig 1,4 milliárd euróval nagyobb a külkereskedelmi 
többletünk, mint tavaly október végéig, tehát megint csak, ha valami nagyon nagy baj 
nem történik november-decemberben vagy a még hátralévő időben, vagy nem 
történt, amiről nem tudunk, akkor a külkereskedelmi többlet szempontjából is 
rekordot döntünk. 

Ami meg a beruházásösztönzést illeti, ott október végéig tudom mondani, hogy 
a tavalyi 67 darab egész éves beruházási projekttel szemben már 68 áll, a tavalyi 13 
ezer munkahellyel szemben 17 ezer, és a tavalyi 1,4 milliárd euróval szemben 3,2 
milliárd euró. Tehát abban is minden rekord megdőlt. Most ezt csak azért mondom, 
mert ezt nem adják ingyen, tehát ehhez iszonyatos mértékű melót kell abba 
beletennie az egész külügyi-külgazdasági intézményrendszernek, hogy ez sikerrel 
járjon.  
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A helyzet az, a mi tapasztalatunk, hogy soha az exportpiacokért és soha a 
nemzetközi beruházásokért ekkora verseny, mint most, még nem volt. Tehát az 
öldöklő kifejezés nem túlzás. Két-három éve mi volt? Egy Magyarország által is 
megpályázott beruházás shortlistjén a végén néha általában egy közép-európai ország 
maradt. Ehhez képest ma latin-amerikai, afrikai, közel-keleti, távol-keleti országok 
pont úgy rajta maradnak shortlisteken, nem kötik őket az európai uniós 
szabályozások, a beruházásösztönzés miatt, nem kötik őket különböző 
versenyszabályok, tehát öldöklő küzdelmet kell folytatni nemcsak az EU-n belül, meg 
a térségünkön belül, hanem az egész világban azért, hogy egyébként ezeket a külpiaci 
lehetőségeket megszerezzük. És ebben a kereskedőházi rendszer mint 
exportpromóció, az Eximbank mint exportfinanszírozás és a Nemzeti Befektetési 
Ügynökség mint beruházásösztönzés és befektetőkeresés, ennek a rendszernek 
működnie kell. Ez egy állami rendszer, ebbe pénzt kell tenni. Ha önök megnézik, 
minden egyes ország a világon, állami forrásból, államilag működtetett 
intézményrendszeren keresztül támogatja a saját maga külpiaci tevékenységét, mert 
másként nem megy. És eddig azt mondták, hogy ez csak Európán kívül van így - a 
frászt! Európán belül ugyanígy van. Minden egyes kormány részéről, nem tudok úgy 
tárgyalni európai uniós külügyminiszterrel, hogy ne merülne fel egy-egy vállalat ügye, 
egy-egy beruházás ügye.  

Az Európai Unióban is mindenki az állami intézményrendszeren keresztül 
próbálja nyomni a saját külgazdasági teljesítményét, mert másként nem megy. És 
ezért van az, hogy újabb kereskedőházi irodákat kell nyitni, mert ott kell lenni 
személyesen. És a kereskedőházi rendszer egy szolgáltatás. Az nem egy profitorientált 
vállalkozás, az egy szolgáltatás. Az a szolgáltatás, hogy az a magyar kis- és közepes 
vállalat, amelyek közül minden négyből egyben van olyan ember, aki valaha már 
látott külkereskedelmet, minden négyből egyben van olyan, maximum. Annak a kis- 
és közepes vállalkozásnak, amelyik nem tudja megvárni a teljesen bizonytalan 90, 120 
vagy 150 napos fizetési határidőt; annak a kis- és közepes vállalkozásnak, amelyik 
nem tud tízszer kiutazni, hogy megkössön egy üzletet, vagy nem tud ötször kiutazni, 
hogy felhajtson egy vevőt magának, ezeknek szolgáltatást kell nyújtani, ami pénzbe 
kerül. Képzéseket kell nekik tartani, érdekképviseletet kell nekik nyújtani, 
piackutatást kell nekik végezni, fel kell hajtani nekik a vevőket, össze kell hozni őket, 
üzleti delegációkat kell szervezni, kiállításokra ki kell vinni őket, mert e nélkül nem 
megy, és ez bizony pénzbe kerül. Erre pénzt kell áldozni, ez egy állami szolgáltatás.  

Itt egy dolgot kell eldönteni, alelnök úr: vagy csinálja az ember, vagy nem 
csinálja. Én a számokban hiszek. Ha ennek az egésznek a végén az van, hogy a magyar 
gazdaság külkereskedelmi szempontból minden rekordot megdönt, akkor én azzal a 
gyanúperrel élek, a kellő visszafogottsággal szerintem, hogy az intézményrendszernek 
is lehetett ehhez valami pozitív köze. Mert önök az Eximbankot is ki szokták néha 
pécézni, és itt el szokták mondani, hogy hány, egyébként a Fideszhez így vagy úgy 
köthető személy vállalata kap hitelt. A Wallis-csoportot soha nem szokták tőlem 
megkérdezni: hogy lehet az, hogy az Eximbankból a Bajnai Gordonhoz köthető 
Wallis-csoport is hitelt kapott? Szocialista képviselőtársaim, akiknek a szavazatával 
Bajnai Gordon miniszterelnöke lehetett ennek az országnak, még soha nem jöttek ide 
és nem tették fel nekem a kérdést, hogy lehet, hogy a Wallis-csoport hitelt kapott az 
Eximbanktól? (Dr. Józsa István: Van jó példa is…) Megmondom: pontosan úgy, 
ahogy mindenki más. Pontosan úgy, ahogy mindenki más! Ha megfelel egy 
hitelkérvény a törvényeknek, ha megfelel az eximbanki működési gyakorlatnak és ha 
az Eximbank döntéshozói, akik szakemberek - nem mi, politikusok -, úgy gondolják, 
hogy arra lehet hitelt adni, mert megtérül, és egyébként a nemzetgazdasági hatása 
pozitív, adnak.  
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És mindegy az, hogy Kóka János szoftverfejlesztő cégéről vagy Andy Vajna 
médiavállalkozásáról, vagy a Wallis-csoportról, vagy akárkiről van szó - nem érdekel! 
Nem érdekel, mert én azt gondolom, hogy a magyar külgazdasági teljesítmény 
szempontjából, ha Kóka János cége 50-nel több szoftvermérnököt tud alkalmazni, 
akkor őt kell támogatni, és ha valaki, egy személy meg, és önök a Fideszhez kötik, 
Budapesten tud ingatlanforgalmi beruházást végrehajtani, akkor annak ad hitelt az 
Eximbank. Nézzék! Én azt gondolom, hogy egy külgazdasági stratégia szempontjából 
soha nem szabad pártalapon politizálni, mert ha a jobbikos képviselőtársaim 
keresnek meg azzal, hogy kitiltják őket a szomszédos országból, akkor arra utasítom a 
konzult, meg a nagykövetet, meg a saját apparátusomat, hogy az ügyben járjunk 
közbe, és én magam személyesen hozom fel ezeket az ügyeket a tárgyalásainkon. Nem 
tudtak olyat kérni kormánypárti vagy ellenzéki képviselőtársaim, amely kérésnek a 
magyar külpolitika, meg a magyar külgazdasági intézményrendszer ne felelt volna 
meg mindeddig. Az Eximbank tekintetében több, mint ezer ügyfelünk van - több, 
mint ezer ügyfél! A HIPA esetében minden adat megdőlt.  

Nézzék! Értem én, 8 évig voltam ellenzéki képviselő, beadtam egy csomó 
írásbeli kérdést, interpelláltam egy csomót. Pontosan értem, hogy önök nem azt 
fogják kérdezni, hogy egyébként az ezer ügyfél, akiknek a 86 százaléka kis- és közepes 
vállalkozás és azok a kkv-k, amelyeknél a teljes eximbanki hitelállomány 56 százaléka 
kinn van, akkor ők mit csinálnak? Értem én, erre vonatkozóan nem lesz kérdés, de ha 
már egyszer volt hasonló kérdés, és erre elmondhattam, akkor elmondom.  

És elmondom önnek azt is, tisztelt Józsa képviselő úr, hogy mi minden olyan 
vállalattal együttműködünk, amelyek a magyar külgazdasági tevékenységben részt 
vesznek. Az ő belső döntéshozatali folyamataikért viszont nem tudok felelősséget 
vállalni, nem tudunk felelősséget vállalni. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar 
külkereskedelmi, külgazdasági, exportfinanszírozási, ösztönzési rendszer jól 
vizsgázott eddig, mert a számadatok ezt mutatják, egyébként pedig minden létező 
információkérés tekintetében állunk rendelkezésre minden képviselőtársam előtt. 

Józsa képviselő úr felvette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, köszönöm 
szépen az ott dolgozó magyar szakembereknek a dicséret. Így van, ebben önnek igaza 
van. A magyar nukleáris ipar, a magyar atomenergiai tudományos ipar a 
legelismertebbek között van a világon. A NAÜ miniszteri értekezletének hetében is 
hét olyan szegmens volt, ahol magyar szakemberek tartottak prezentációt. Tehát én 
azt gondolom, hogy az atomipar igenis a magyar gazdaságpolitika egyik fókusza kell, 
hogy legyen, és nagyon remélem, hogy amikor atomerőművet építünk is, hasonló 
álláspontban fog majd egyszer kicsúcsosodni. 

Ami a NATO védelmi képességeket illeti. Itt azért hadd mondjam el önöknek, 
mégiscsak úgy döntöttünk, hogy 2020-ig fenntartjuk az afgán nemzeti erők számára 
az 500 ezer dolláros éves támogatást. 100 katonánk kint van Afganisztánban. Mi azon 
23 ország közé tartozunk, amelyek nemcsak arról beszélünk, hogy fontos az ISIS 
elleni küzdelem, katonákat küldünk. 23 ilyen ország van ma a világon, legyünk rá 
büszkék! 143 magyar férfi és nő szolgál jelenleg Erbílben, illetve a környékén, 23 ilyen 
ország van. Összesen 800 katonánk szolgál külföldön. 800 katonánk szolgál 
külföldön, a Nyugat-Balkánon, Irakban, Afganisztánban. Legyünk büszkék a 
teljesítményükre, mint ahogy legyünk büszkék arra is, hogy 2019-ben visszatérünk 
majd a Baltikumba az Air Policing missziónkkal, és jövőre pedig a négy visegrádi 
ország egyébként a három balti országban, 3 havi rotációban 150 katonával jelenlétet 
biztosít a szolidaritás jegyében. Azt gondolom, ez mind-mind olyan teljesítmény, 
persze, nem értük még el a 2 százalékos védelmi kiadási arányt, ebben önöknek igaza 
van, de lépésről lépésre el kell jutnunk. Most éppen kitoltuk azt a kormányzati 
költségvetési programot, amely 0,1 százalékkal növeli meg évente a GDP-arányos 
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védelmi kiadásokat, és reméljük, hogy a képességfejlesztés tekintetében is előre 
tudunk majd menni.  

Szintén Józsa képviselő úr kérdezte az észtországi képviseletünket. Örömmel 
jelenthetem, hogy a diplomáciai képviselet helyreállt, tekintettel arra, hogy 
diplomatánk már van kint, a kulturális intézetünkben már ott szolgál. És igen, 
napirenden van annak a kérdése, hogy akkor a nagykövetség megnyitása és az észt 
európai uniós elnökség racionális páros létrejöjjön, úgyhogy jó helyen kopogtat a 
képviselő úr, ha nem veszi tiszteletlenségnek ezt a fél mondatot. 

Ami december 1-jét illeti, Bana alelnök úrtól és Józsa képviselő úrtól is 
hallhattuk, némiképpen ellentétes megvilágításban, ami azért nagyon nagy 
meglepetést nem okozott nekünk. A helyzet a következő. Ha csak azt a praktikus 
kérdést tesszük fel magunknak, hogy nekünk, magyaroknak van-e valamit ünnepelni 
december 1-jén, Bana alelnök úr születésnapján kívül, akkor (Derültség.) viszonylag 
kevés ilyen dolog van. Tehát mi az, amit mi december 1-jén a román barátainkkal 
közösen meg kellene, hogy ünnepeljünk?  

Nézzék! Eddig Magyarország minden más ország történelmi érzékenységét 
tiszteletben tartotta. Szerintem vagyunk abban az erőben most már, hogy elvárjuk, 
hogy velünk szemben is így járjanak el. Mi tiszteletben tartjuk mások érzékenységét, 
mások is tartsák tiszteletben a mienket. Mi semmi rosszat nem mondtunk december 
1-jéről, semmi rosszat nem mondtunk a román barátainkról, csak azt mondtuk, hogy 
nem megyünk el velük ünnepelni, és ez szerintem engedtessék meg nekünk! 

Én ezt valamikor november 29-én, 30-án, valahogy így, jelentettem be. 
Kelemen Hunor nyilatkozatát most előkerestük, november 17-én arról beszélt, hogy a 
magyaroknak nem öröm és nem ünnep 1918 - november 17-én mondja ezt. November 
23-án a Kovászna megyei MPP-sek és RMDSZ-esek döntöttek úgy, hogy nem vesznek 
részt semmilyen megemlékezésen. Ezt most csak azért kutattam elő, mert kicsit 
szíven ütött, amit mondott a képviselő úr, hogy ennek rossz kicsengése volt a határon 
túli magyarok körében. Ettől függetlenül lehet, hogy így volt, én azt nem mondom, 
hogy biztos vagyok benne, hogy nem. Én csak azt gondolom, hogy én magyar 
külügyminiszterként racionálisan nem hozhattam más döntést, minthogy az alám 
tartozó magyar diplomaták ne menjenek el ünnepelni a románokkal együtt december 
1-jén, egyszerűen nincs mit.  

Ami Hollik István képviselő úr kérdéseit illeti, az EU-török megállapodás 
ügyében. Az egy vitatéma Európában, hogy a Törökországgal folytatott csatlakozási 
tárgyalásokat hosszú távon fenntartsuk-e vagy nem, ez egy vitatéma. De az én 
kérdésem az, hogy racionális dolog-e erről akkor negatív véleményt mondani, amikor 
a törökök kezében van az európai biztonság kérdése. Mert szerintem nem. Minden 
tiszteletem az európai parlamenti képviselőké, minden tiszteletem az ott szolgáló 
barátainké, de a helyzet mégiscsak az, hogy az Európai Unió egy közös döntés 
értelmében odatette a törökök kezébe az Európai Unió biztonságát. Ehhez képest 
most döntést hozni arról, hogy zárjuk le vagy ne folytassuk a csatlakozási 
tárgyalásokat, ami - egymás közt mondva - a következő években úgyse jár majd olyan 
eredménnyel, hogy mondjuk, döntési helyzetbe kerülünk, hogy lesz-e csatlakozás 
vagy nem török vonatkozásban, de most ezt a döntést meghozni, én azt gondolom, 
hogy inkább nem racionális, mint racionális. Másrészt Törökország egy nagy ország, 
erős ország tiszteletre méltó múlttal. Mindegy az, hogy most a közelmúltat hogyan 
ítéljük meg, meg hogyan nem ítéljük meg. De egy biztos: a tisztelet kijár 
Törökországnak. Szerintem az elmúlt időszakban, ahogy európai tisztviselők 
nyilatkoztak Törökországról, az minden volt, csak nem a tisztelet hangja. Még egyszer 
mondom: nem a jelenlegi belpolitikai kérdésekre térek rá, mert abban itt nyilván nem 
lenne egyetértés köztünk, van, aki így látja, van, aki úgy látja. Én azt gondolom 
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egyébként, hogy egy puccskísérletre, ahol majdnem megölik a teljes vezérkart, hogy 
arra erős választ adnak, inkább természetesnek veszem, mint nem. 

A magyar-amerikai politikai együttműködés tekintetében: ez ügyben sem 
rejtettem semmit sem véka alá, mert azt gondolom, hogy legalább abban értsünk 
egyet, hogy őszintének kell lenni egymással külpolitikai tekintetében is. A magyar-
amerikai politikai együttműködés a mélyponton volt, befagyott. Hogy ezért ki volt 
felelős meg hogyan, ennek a megvitatásába most nem mennék bele. Egy dolog biztos: 
szerintem azt Magyarországnak nem kell eltűrnie senkitől, hogy egyoldalúan 
leckéztesse folyamatosan, hogy egyébként hogy kéne berendezni a saját életünket. 
Ahhoz képest meg, hogy éveken keresztül azt hallottuk, hogy a hatalmi ágakat hogy 
kell szétválasztani, és azt Amerikában hogyan csinálják, meg hogy kell demokráciát 
építeni, ehhez képest Amerikából bele akarnak szólni egy magyar bírósági ítéletbe, sőt 
a magyar kormányt akarják rávenni arra, hogy szóljon bele egy magyar bírósági 
ítéletbe.  

Én egy dolgot tudok ígérni: amíg nekem közöm van ahhoz, hogy a magyar 
Külügyminisztérium milyen közleményeket ad ki, soha nem fogunk számonkérni 
egyetlenegy amerikai bíróságot se arról, hogy egy amerikai rendőröket megtámadó 
terroristát elítélnek-e vagy sem, és nem fogjuk számonkérni azt, hogy ha amerikai 
rendőrök ellen egy másik ország területéről valaki támadást vezérel órákon keresztül 
ártatlan menekültként, hogy őt elítéljék, ez ügyben nem fogunk bírálni senkit. De én 
azt gondolom, kölcsönös tisztelet alapján kell újjáépíteni a magyar-amerikai politikai 
kapcsolatrendszert, mert az amerikaiak 1650 vállalata százezer embert alkalmaz 
Magyarországon. Magyar és amerikai katonák vállat a vállnak, hátat a hátnak vetve 
küzdenek nagyon komoly globális kihívásokkal szemben a világ számos pontján. Ha 
ezek után nem tudnánk politikai kapcsolatrendszert építeni, az nagy blama lenne.  

Tehát én azt gondolom, hogy most minden idők legjobb esélye van arra, hogy 
újjáépítsük a politikai együttműködésünket is arra alapozva, hogy van egy nagyon 
komoly biztonsági együttműködésünk világszerte, és van egy nagyon meghatározó 
gazdasági együttműködésünk. Ne felejtsük el, az Egyesült Államok a második 
legnagyobb kereskedelmi partnerünk Európán kívül, az első számú exportpiacunk 
Európán kívül, a legnagyobb befektető az Európai Unión kívül Magyarországon, tehát 
nekünk ez alapvető érdekünk. Ugyanakkor a nemzeti büszkeséget, a nemzeti 
szuverenitást meg a tisztelet iránti elvárásunkat nem adhatjuk fel. Nagyjából így 
tudnám ezt most önnek elmondani, elnézést, hogy kicsit hosszabban válaszoltam 
arra, amire talán rövidebben kellett volna. 

Bana alelnök úr kérdései közül, amit még nem érintettem, az Open 
Government Partnershipből való kilépés. Pontosan ez a helyzet, itt elvileg egy, ahogy 
amerikai barátaink mondják, „open dialogue”-nak kellett volna lenni, párbeszédnek. 
Ehhez képest az OGP-n belül semmi mással nem szembesültünk, mint diktátumokkal 
meg leckéztetéssel. Elmondták, hogy itt minden rossz. Mi elmondtuk, hogy azért 
lenne egy kis véleményünk erről, arról meg amarról, pont úgy nem érdekelte őket, 
mint egyébként semmi más. És néhány NGO véleményére alapozva Magyarországot 
lefestették úgy, mint egy legrosszabb diktatúrát úgy, hogy semmilyen módon nem 
vettek figyelembe semmit, amit egyébként a magyar kormány partnerként - mert a 
„p” a partnership - ebben az ügyben jelzett számukra. Szerintem nekünk arra nincs 
szükségünk, hogy egy egyoldalú leckéztetésre használt nemzetközi szervezetnek tagjai 
legyünk. Ha az OGP úgy működne, mint ami a saját maga statútumában le van 
fektetve, és amiért beléptünk, akkor tagnak kéne lenni, de a partnership nekünk 
dialogue-ot is jelent, na most ez meg ott nem volt. 

A határon túli magyarok ügyében, szerintem, alelnök úr, mi egy oldalon 
vagyunk, de szerintem itt minden politikai erő egy oldalon van, abból gondolom, hogy 
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a Nemzeti összetartozás bizottságában nem volt vita arról, hogy Magyarországnak az 
kell legyen a külpolitikai célkitűzése, hogy a magyar nemzeti közösségeket ott kell 
erősíteni, ahol élnek, legalábbis ebben az ügyben ott jobbikos és MSZP-s képviselők 
ezt mondták, hozzánk hasonlóan. Nem tudom, hogy ez pártálláspont volt-e vagy az ő 
álláspontjuk, de örömmel hallottam ezt. 

Ami az erdélyi helyzetet illeti: azt nem hozta föl az alelnök úr, és nem akarok az 
ő babérjaira törni, de szeretném azért elmondani, hogy ami az ottani magyarságot 
illeti, azt soha nem fogjuk elfogadni, hogy korrupcióellenes tevékenység leple alatt a 
magyar nemzeti közösséget vegzálják, márpedig sajnos az elmúlt hónapokban volt 
erre egyértelmű példa. 

S egy általános megjegyzés alelnök úr: mi minden határon túli politikai 
kérdésben azt tartjuk iránytűnek, hogy az a legbiztonságosabb, ha az ottani magyar 
közösség elvárása, véleménye, kérése alapján járunk el. Persze azért sok helyen nem 
sikerült azt végrehajtani, hogy legyen egy egységes képviselete a magyarságnak, de 
mindenhol van legerősebb magyar szervezet. Tehát én azt gondolom, hogy igazából 
nem Budapestről kell okosnak lenni, hanem a helyiek véleménye alapján kell erősnek 
lenni, és arra számíthat a képviselő úr, hogy a magyar kormány az ellenzékkel, 
önökkel, szocialistákkal, mindenkivel együttműködik abban, hogy a magyar nemzeti 
közösség érdekeit érvényesítsük.  

Ha ön azt kérdezi tőlem, hogy elégedett vagyok-e azzal az előrehaladással, 
mondjuk, az elmúlt két évben, ami a magyar nemzeti közösségek helyzetét illeti, azt 
tudom mondani, hogy voltak sikereink, voltak előrelépéseinek, de többet szeretnék. 
De a Felvidék esetében - nem hozta fel az alelnök úr - kérdés, hogy siker-e az, hogy 
meg tudtuk menteni a magyar kis iskolákat az azonnali bezárás veszélyétől. Szerintem 
siker. Siker-e az, hogy az ön képviselőtársának, Szávay képviselő úrnak a kérésére, aki 
felhívta a figyelmemet arra, hogy meg akarják változtatni a Márai Sándor középiskola 
nevét Kassán, közbeléptünk, és a szlovák kormány teljesen, hogy is mondjam, 
racionális hozzáállást tanúsítva segít abban az ügyben, hogy ez ne így történjen? 
Sikere-e, hogy ne változtassák meg a nevét? Siker. Köszönjük a képviselő úrnak, hogy 
felvetette.  

Tehát én azt gondolom, hogy vannak előrelépések. Szerbiában nagyon komoly 
előrelépések vannak. Romániával kapcsolatban meg én azt gondolom, hogy jogos az 
az elvárásunk, hogy Románia mint EU-tag tartsa tiszteletben a kisebbségi jogokat, 
amiket európai sztenderdek szerint leírtak. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy 
közel se vagyunk elégedettek a helyzettel, de volt előrelépés az elmúlt időben, 
kétségtelenül nem annyi, mint amennyit mi, mondjuk, magyar szívvel meg magyar 
lélekkel szeretnénk, de ebben az ügyben együtt fogunk működni a jövőben is. 

A szankciók tekintetében, nézze, ha valaki elmondta őszintén eddig a 
véleményét a szankciókról, mi elmondtuk. De azt is elmondtuk ugyanakkor, hogy mi 
nem akarjuk megtörni az európai egységet azzal, hogy megvétóznánk egy ilyen 
szankciós rezsimet. Ezt is elmondtuk őszintén. Erről lehet, hogy ön azt gondolja, hogy 
helytelen, nem tudom, ez a mi álláspontunk. Mert ha egy ilyen ügyben megvétóznánk, 
mondjuk, az orosz szankciókat, az Európai Unióban olyan következményekkel kéne 
szembesülnünk - soft power, így hívják, meg néha a hard power -, ami szerintem nem 
felvállalható jelenleg Magyarország szempontjából. Mindenki tudja, hogy mi a 
szankciókat irracionális lépésnek tartjuk, nem örülünk neki, hogy vannak, 
szorgalmazzuk a nyílt párbeszédet róla, ami nincsen meg. Nagyon furcsa dolog, hogy 
olyan még nem volt, hogy az európai állam- és kormányfők megkapták volna a 
lehetőséget, hogy egy nyílt, racionális, hidegfejű, nem nyomásgyakorlással terhelt, 
nem a szőnyeg alatti, nem, nem tudom én, hányadik beosztottak által végrehajtott 
módon megvitathattuk volna a szankciók hatásait; ilyen még nem volt, ami szerintem 
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egy nonszensz egyébként, de jelenleg így állunk. Azt tudom önnek mondani, hogy az 
európai egység megtörése ebben a tekintetben nem lehet forgatókönyv, szerintem 
legalábbis Magyarország számára.  

Ami a macedón-görög vitát illeti, a helyzet az, tisztelt alelnök úr, hogy a görög 
külügyminiszter egy rendkívül rugalmas és racionális ember, a Sziriza delegáltja 
egyébként, de egy rendkívül rugalmas és racionális ember, és amióta ő a 
külügyminiszter, valóban volt előrehaladás. Például találkoztak a külügyminiszterek. 
Ez, mondjuk, a macedón-görög esetben nagy szó. Általában úgy szokott hivatkozni 
Macedóniára, hogy Szkopje, vagy úgy, hogy a baráti északi szomszédaink. Amikor 
legutóbb egy rendezvényen Macedóniáról volt szó, és én úgy beszéltem róla, hogy 
Macedónia, akkor láttam a görög delegáltat, hogy rovátkázott, és kiderült, másnap 
behívták a nagykövetünket Athénba, és elmondták neki, hogy a külügyminiszter 17-
szer azt monda, hogy Macedónia. Tehát azért ezek az érzékenységek megvannak.  

Ugyanakkor azt látom, hogy igen, van előrelépés, van párbeszéd, vannak 
bizalomerősítő lépések, de ott még szerintem sajnos nem tartunk, hogy a görögök azt 
mondják, hogy na jó, akkor induljanak el a csatlakozási tárgyalások. Arról nem is 
beszélve, hogy ha egyszer valaki könyvet akarna írni arról, alelnök úr, hogy hányan és 
milyen mocskos eszközökkel avatkoztak be Macedónia belpolitikai életébe, 
elhalasztatva a választásokat, lemondásra kényszerítve a négy választáson győztes 
miniszterelnököt, akkor az egy elég vastag könyv lenne, és lehet, hogy azok a 
módszerek, amiket ott leírnának, néhányunknak elszenvedés szempontjából talán 
még ismerős is lenne.  

Tisztelt alelnök úr, kereszténység és a nemzetek Európája: ebben is számíthat 
ránk. Én azt gondolom, az egy méltatlan helyzet - és megint megosztok önökkel, 
most, hogy már magunk vagyunk, egy insidernek számítható információt -, hogy a 
Külügyek Tanácsának minden létező ülésén, amikor a keresztény közösségek kérdését 
szóba hozom, mindenki fejlesütve, jajveszékelve és sziszegve arra kér, hogy vallási 
kisebbségekről beszéljünk. De könyörgöm! Ha én vallási kisebbségekről akarok 
beszélni, majd azt fogom mondani. Ha meg keresztény közösségekről akarok beszélni, 
akkor meg arról beszélek. Tehát ma Európában ha ön azt mondja, ha mi azt mondjuk, 
hogy keresztény közösségek, mindenki úgy néz össze, hogy úristen, már megint 
honnan jött ez az ember, hogy ilyeneket beszél? Itt tartunk, erkölcsileg jelenleg itt áll 
a helyzet. Nyilván ezért is figyeltek fel arra, hogy mi létrehoztuk a keresztény 
közösségek üldöztetését figyelő helyettes államtitkárságot, mert ugyanakkor én azt 
gondolom, hogyha a kereszténység oldaláról megközelítjük mondjuk a külhoni 
magyarságot, nem hozta fel az alelnök úr, a csángók esetét, mióta küzdünk a magyar 
nyelvű miséért? És még a Vatikánból is azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak 
beavatkozni. Ehhez képest jártam 3 hete a Vatikánban, Gallaghert érsek úrral, a 
Vatikán külügyminiszterével tárgyalni, és mondtam neki, hogy van egy javaslatom, 
merthogy a Vatikán eljárásában igenis van olyan, hogy közbeavatkoztak, magyar 
ügyben avatkoztak közbe, és biztosították a magyar nyelvű misézést. Ugyan nem 
Csángóföld, több ezer mérfölddel odébb: New Brunswick, New York, bezárt a magyar 
plébánia. A magyarok, a magyar közösség a Vatikánhoz fordultak, kérvén, hogy 
avatkozzon közbe a Vatikán, hogy legyen magyar misézési hozzáférés New Yorkban, 
mire a Vatikán utasította, talán New Metuchennek hívják azt a püspökséget, de ebben 
nem vagyok most éppen biztos, utasította a katolikus püspökséget, hogy biztosítani 
kell a magyar nyelvű hozzáférést a misék miatt. Most van ott egy magyar pap. Tehát 
ha valami New Brunswickban egyházjogilag megy, akkor kell menjen a csángóknál is. 
Ezt felhoztam az érsek úrnak, akinek a gondolatvilágában, úgy érzem, valamit 
elhelyeztem ez ügyben, és nagyon remélem, hogy ebben lesz valamifajta előrelépés. 
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Tehát a kereszténység, a nemzetek Európája, a magyar nemzeti közösség, ez ügyben 
számíthat ránk az alelnök úr.  

Itt elhangzott több megvilágításban is, hogy akkor most határozott-e a magyar 
külpolitika, vagy nem. Most nem akarom mondani, hogy a képviselő urak döntsék el, 
mert úton-útfélen azzal szembesülünk, hogy miért vagyunk olyan határozottak, ehhez 
képest azt az álláspontot hallgatni, hogy, na akkor menjünk még keményebben - 
nyitva vagyok, ismernek, nincs ezzel probléma, de talán az ezzel kapcsolatos vitában 
több megközelítés is létezik. 

Gyopáros képviselő úr esetében a külkereskedelmi adatokról beszéltem.  
A török-balkáni integráció szétválasztása, itt megint csak a racionalitáskérdést 

hoznám fel, ez most használ-e Európának vagy nem. Szerintem most nem biztos, 
hogy az használ, ha bármilyen ügyben a törökök számára látványos negatív 
gesztusokat teszünk.  

Ami pedig Avramopulosz biztos urat illeti. Nézze! Kültelki cseleket alkalmaz az 
Európai Unió, az egészen világos. Tehát először arról beszéltünk, hogy lesz egy 
önkéntes letelepítési rendszer, aztán abból lett kötelező. Arról beszéltünk, hogy lesz 
120 ezer - lett 160 ezer. Aztán lettek a szankciók. Tehát mi a következő? Tehát én azt 
gondolom, hogy a betelepítési kvótával kapcsolatos döntésről három dolog 
mindenképp elmondható. Egy, hogy észszerűtlen, mert egészen egyszerűen 
meghívásként értelmeződik. Tehát magyarul, egy biztatás azoknak, akik meg akarnak 
indulni, hogy induljanak meg Európa felé, mert úgyis szét lesznek osztva - most a 
saját gondolatvilágukat mondom. Szerintem a józan ésszel ellentétes. 

A második: végrehajthatatlan, mert itt átment 400 ezer ember tavaly, de senki 
nem maradt itt. Most idehoznánk, nem tudom hány száz vagy ezer bevándorlót, ők 
másnap elmennének Németországba vagy Ausztriába vagy Svédországba. 
Hegyeshalomnál nem lehet kitenni a táblát, hogy schengeni határ, átlépés 
mindenkinek szabad, kivéve a relokált bevándorlók. Nem lehet végrehajtani. 

A harmadik: teljes mértékben az európai uniós szabályok áthágásával történt a 
döntés, mert a dublini szerződés módosítása nem tartozik az igazságügyi és 
belügyminiszterek hatáskörébe, hanem annak van egy módszere, meg kell nyitni a 
szerződést, végig kell vitatni, Konvent, nemzeti parlamentek, ratifikáció, aztán ha 
egyszer még be lehet zárni, akkor be kell zárni, de nem így. Tehát ezért is fordultunk a 
bírósághoz.  

Hörcsik elnök úr kérdésére, hogy mi az európai szolidaritás. Szerintem olyan 
szolidáris állam Németországgal szemben, mint mi vagyunk, nincs senki más, mert 
mindenki más odahordta a terhet Németország vállára. Egyedül minek? Mert 
szolidárisnak lehet lenni úgy is, hogy egy picit elhordok a válladon levő teherből, lásd 
relokáció, egyezer-kétezer embert vagy egyszázat-kétszázat, meg lehet úgy is, hogy 
nem hordom rá a terhet.  

És végül pedig Firtl alelnök úr kérdésére vonatkozóan: a választottbíróságról 
beszéltem; a balti szerepvállalásról beszéltem; a nemzetközi katonai szerepvállalásról 
beszéltem.  

Koszovó-Szerbia. Azt látom, hogy a Nyugat-Balkánon óriási feszültségek 
vannak, még huszonjónéhány évvel a szomorú események után is. Óriási feszültségek 
vannak. Én magam ott voltam tavaly a srebrenicai megemlékezésen, ahol 
megtámadták a szerb miniszterelnököt, aki szerintem fantasztikus gesztust 
gyakorolva ment el egyébként a megemlékezésre. Ott voltam testközelben. És ott 
voltam múlt héten Varsóban is, amikor a V4 nyugat-balkáni külügyminiszteri 
tanácskozáson a szerbiai és koszovói partner, hogy is mondjam, általam még nem 
nagyon tapasztalt kül/belpolitikai jellegű vitát folytatott egymással szerbül. Tehát úgy 
próbáltuk nyomon követni, pontosabban a hangulati elemekből próbáltuk 
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kikövetkeztetni, hogy nagyjából miről lehet szó. Tehát óriási feszültségek vannak. És 
ezért szerintem evidens a válasz, mert egyetlen megoldás van hosszú távon, rövid 
távon, gyorsan, lassan, az az európai integráció. Nincs más megoldás, egyszerűen 
nincs más megoldás. Ha nem tudjuk az európai integrációs folyamatba a Nyugat-
Balkánt integrálni, nem lesz megoldás. Mert most csak a szerb-koszovói 
problémákról beszélünk, de nem beszélünk arról a tényről, hogy mondjuk, ott van 
Bosznia-Hercegovina. Nem beszélünk arról a tényről, hogy ott a különböző 
entitásokban különböző népszavazásokat tartanak. Nem beszélünk arról a tényről, 
hogy európai uniós országoknak határvitája van egymással, mind a mai napig. Nem 
beszélünk arról, hogy Montenegrónak határvitája… Tehát olyan szintű feszültségek 
vannak a rendszerben a Nyugat-Balkánon, hogy azt másként megoldani, mint az 
európai és az euroatlanti integrációs út, nem lehet.  

Még két kérdése volt az alelnök úrnak, és nem tartom fel önöket, elnézést, hogy 
hosszabbra nyúltam. Hogy hogyan osztják el a pozíciókat az európai toppozíciókban. 
én nem tudom. Én talán nem akarok tiszteletlen lenni, ezért nem mondok semmilyen 
egyházi funkciót, de még nem hallottam olyan nemzetközi funkcióról az elmúlt 
évekről, amiben Schulz úr nevét fel ne hozták volna. Tehát nem tudom, hogy végül 
hol fog kilyukadni. Én egyet tudok. Volt egy néppárti-szocialista megállapodás. Az 
úgy szólt, hogy félidőnél csere van az elnöki tisztségben. Ezt most felrúgták. Nem 
tudom, ez mennyiben európai viselkedés, vagy mennyire az európai parlamenti 
metódusok velejárója, vagy hogy ez természetes-e ott vagy nem, de ezt felrúgták, ez 
egy tény. Innentől kezdve minden nyitott.  

Szerintem nekünk ebből egy nagyon fontos kérdés van, közép-európai ember 
lesz-e a három vezető között, vagy nem. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy Jean-
Claude Juncker megválasztása ellen két miniszterelnök szavazott, és szerintem 
igazunk volt, szerintem igazunk volt, de szerintem az nagyon fontos, hogy lesz-e 
közép-európai köztük. És az, hogy Donald Tusk az Európai Tanács elnöke, az Közép-
Európának nagyon jó, csak ezt szeretném mondani. Közép-Európának és benne 
Magyarországnak nagyon jó. Én ebből a szempontból nézek erre az egész 
székfoglalósdira ott, Brüsszelben vagy Strasbourgban, hogy magyar szempontból az a 
kiemelten fontos, hogy legyen közép-európai köztük. 

Ami pedig a magyar-horvát kétoldalút illeti. Davor Stier miniszter úrral több 
megbeszélést is folytattam már, mint ahogy korábban Kováč miniszter úrral is. Nézze! 
Azt tudom mondani, képviselő úr, hogy diplomáciai szinten a dolog pacifikálva lett, az 
világos. Tehát például az mondjuk egy jelentős előrelépés, hogy minősítenek minket 
fasisztának. Tehát ez mondjuk jó, hogy így van, már jó, hogy nem minősítenek minket 
annak. Hosszú a sor, Milanović, Ponta, Faymann, Renzi, tehát úgy be-beállnak a 
végére.  

Tehát a horvátokkal ez ügyben történt előrelépés, az rendben van. Van egy 
politikai nyitottság egymás irányába. De én azt mondtam a kollégámnak, hogy mi 
minden tekintetben az előrelépés pártján vagyunk, de egy dolgot világosan kell 
látniuk: mindegy, hogy milyen kormány, de egy horvát kormány tett 
megengedhetetlen gesztusokat Magyarországgal szemben. Tehát a labda az ő 
térfelükön pattog. Nem mi adtunk ki körözéseket horvát vezető gazdasági 
tisztségviselők ellen; nem mi lehetetlenítjük el egy nagy horvát vállalat magyarországi 
működését; nem mi nem felelünk meg az európai uniós normáknak, és nem mi nem 
építjük meg a gázvezetéket; nem mi ígérgetjük az LNG-t évek óta. Nem 
felhánytorgatásként, csak azt gondolom, hogy nekik kell megtenni az első lépést. Mi 
nem tudjuk, mert mi teljesítettünk mindent.  

De barátság van, nyitottság van, tisztelet most már van, kölcsönösen, egymás 
iránt, és reméljük, hogy ez a konkrét eredményekben is meg fog nyilvánulni az 
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elkövetkezendő időszakban. Elnézést, elnök úr, hogy hosszabb voltam, de nem 
akartam azzal az érzéssel itt hagyni a képviselőtársaimat, hogy valamire ne 
válaszoltam volna. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a miniszter úrnak nemcsak az expozéját, hanem a 

kérdésekre adott válaszát. Nincs más hátra, mint hogy további jó munkát, sok sikert 
kívánjak az Európai Unió fórumain. Az Országgyűlés legfontosabb bizottságaként mi 
a kormányzat mögött állunk, hiszen nemcsak a kormányzati dimenzió, hanem a 
parlamenti dimenzió is rendkívül fontos. Azt is mondhatnám, hogy mi vagyunk a 
második vonalban, különös tekintettel azon kezdeményezések mellett vagyunk, 
amiket néhány európai kollégánk kezdett, nemcsak a sárga lapos, a piros lapos 
eljárással, hanem a nemzeti parlamentek szerepének a növelése kapcsán az Európai 
Unióban. Úgy hiszem, hogy ez alapvető érték, európai érték. Köszönöm szépen. Kettő 
perc szünetet rendelek el. (Szijjártó Péter: Köszönöm szépen a lehetőséget. Jó 
hétvégét kívánok mindenkinek!) Zárt ülést rendelek el. 

 
(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc. 

A bizottság a továbbiakban ZÁRT ülés keretében folytatta  
a tárgyalást, amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 

  Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 
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